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Abstract

To conclude this year’s introductory course in Mechatronics the students, in groups of 6,
constructed a prototype based on the technical requirements established by the course teachers.
This year they consisted of the following: two wheels only, active balancing, remote controlled
and able to stop when crossing a pre-determined marker on the ground. The project lasted for 7
weeks and the result is a working prototype and this report.

The report reviews the chosen solution, subsystems and the finished prototype as well as
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The prototype constructed embodied most of the group’s earlier individual technical specialties
and consists of the following: a flywheel for balancing, ultrasound for angle measurement, a
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Abstract 

To conclude this year’s introductory course in Mechatronics the students, in groups of 6, 

constructed a prototype based on the technical requirements established by the course 

teachers. This year they consisted of the following: two wheels only, active balancing, remote 

controlled and able to stop when crossing a pre-determined marker on the ground. The 

project lasted for 7 weeks and the result is a working prototype and this report. 

 

The report reviews the chosen solution, subsystems and the finished prototype as well as 

suggestions for improvements, discussion and analysis. 

 

The prototype constructed embodied most of the group’s earlier individual technical 

specialties and consists of the following: a flywheel for balancing, ultrasound for angle 

measurement, a reflective photomicrosensor to detect the marker and Bluetooth for the hand 

control. 

 

 

 

 

Sammanfattning 

Som avslutande del i kandidatexamensarbetet inom Mekatronik har, under 7 veckor, 

prototyper arbetats fram i grupper om 6 teknologer. Problemformuleringen löd ”aktivt 

balanserande tvåhjuling” och parallellt med framtagandet av en prototyp har även denna 

rapport tagits fram.  

 

Rapporten innehåller helhetskoncept, delsystemslösningar, beskrivning av färdig prototyp 

samt förbättringsförslag och diskussion. 

 

Lösningen bestod av en inhandlad sparkcykel som balanserar med hjälp av ett svänghjul och 

upptäcker obalanser med hjälp av ultraljud. Framdrivning styrs av en blåtandshandkontroll. 
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Inledning 

Inom ramen för kandidatexamensarbetet inom Mekatronik har en prototyp tagits fram utifrån 

på förhand givna krav och begränsningar. I denna rapport finns hela förfarandet 

dokumenterat, från idé till färdig produkt samt förbättringsförslag och reflektioner. 

 

Arbetsgruppen slumpades fram av ansvariga lärare och bestod av 6 teknologer med varsin, 

från tidigare del av kandidatexamensarbetet, individuell teknikfördjupning. Då kravet att 

integrera alla de individuella fördjupningarna detta år tagits bort innehåller den färdiga 

prototypen inte alla gruppmedlemmars moduler. Det har dock varit gruppens ambition att i 

så stor utsträckning som möjligt ta tillvara på den redan inhämtade kompetensen. 

 

Årets uppgift bestod i att konstruera en tvåhjuling med aktiv balansering där val av 

balanslösning var helt upp till arbetsgrupperna själva. Arbetsgruppen valde en balanslösning 

med aktivt svänghjul och själva hjulen placerades i linje med varandra, likt en motorcykel (se 

figur 1 nedan) 

 

 

  

Figur 1. Prototypen sedd från sidan 
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Problemdefinition 

Utifrån de redan inhämtade kunskaperna från de individuella fördjupningarna bestod årets 

projekt i att bygga en aktivt balanserande robot på två hjul. Hjulens placering så väl som 

balanslösning var helt upp till respektive arbetsgrupp. 

 

Krav och begränsningar 

Prototypen begränsades till två hjul vilket även medförde kravet på en aktiv balansering. För 

att starta motorerna skulle någon typ av fjärrkontroll användas som även inkluderade en 

nödstopp-knapp. Under tävlingen skulle dock prototypen kunna stanna genom att läsa av en 

specifik streckmarkering i marken, se Bilaga A. Kravspecifikation. 

 

Vidare begränsades projektet även av en maxbudget på 1500 SEK exkl. moms för inköp av 

extra materiel. I denna budget ingick dock ej de tidigare uthämtade individuella modulerna 

och ej heller det materiel som fanns tillgängligt i elektroniklabbet. För fullständig 

kostnadsredovisning, se Bilaga B. 

 

Även tiden var ytterst begränsad och allt som allt fick projektet ta sju veckor från start till mål. 

Under denna tid fanns ett elektroniklabb tillgängligt dygnet runt och en verkstad under 

kontorstider vardagar. Handledare fanns tillgängliga i labbet under regelbundna tider varje 

vecka. 

 

Tävlingsmomentet 

I slutet av projektet skulle alla prototyper tävla mot varandra. Själva banan uppgavs bli mellan 

10 - 30 meter lång vid projektstart och helt rak. Den exakta formen för tävlingen fastställdes 

inte förrän sent i projektet men de ingående kraven för godkänt lopp var: 

- Självbalanserande 

- Klarar av att ta sig från start till mål 

- Stannar när angiven markering passerats 

- Balanserar stillastående efter mållinjen i minst 10 sekunder 
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Dessutom tävlade alla bidrag i en mängd kategorier såsom innovativ design, snabbhet, största 

misslyckande etc. Det var även tillåtet att implementera störningsutrustning mot 

motståndarna. 

 

Prototyp 

Utifrån ovan nämnda krav, begränsningar och förutsättningar arbetades en prototyp fram 

genom simulering och testning. Den hade två hjul placerade i linje med varandra och ett 

svänghjul som balanslösning. Vinkelmätningen för balanseringen skedde med en 

ultraljudsmodul.  

 

Idé 

Arbetet tog sin början i den aktiva balanseringen som tidigt identifierades som en av de största 

utmaningarna. Efter ett långt brainstorm-möte enades gruppen om en lösning med ett aktivt 

svänghjul. Således placerades hjulen i linje med varandra som på en cykel. 

 

Vinkelskillnaden, som indikation på en eventuell obalans, skulle mätas med ultraljud som 

sedan triggade en reaktion hos svänghjulet för att motverka det ”tippande” momentet. Detta 

hade fördelen att balanseringen och framdrivningen var två åtskilda system och kunde därför 

utvecklas separat. 

 

Lösning 

För att åstadkomma denna aktivt balanserande tvåhjuling utarbetades en mängd dellösningar 

för de olika ingående kraven och problemen. Dessa integrerades sedan för att tillsammans 

utgöra det färdiga system som driver prototypen. 

 

Genomgående, om inte annat anges, användes mikrokontrollern ATMega16 från ATMEL 

med specifikationer enligt nedan: 
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Mikrokontroller från ATMEL: ATMega16 

- 8 bitars mikrokontroller 

- 16 Kb flashminne 

- Programmeringsbar Serial USART 

- Totalt 40 pins och 32 I/O-pins 

- Arbetsspänning 2,7 - 5,5 V 

 

Simulering 

För att tidigt få en uppfattning om den dynamik som balanssystemet hos prototypen skulle 

uppvisa gjordes en dynamisk jämviktsanalys enligt figur 2, ur vilken följande samband kunde 

härledas:  

 I p ϕ =mg sin(ϕ )−M  (1.1) 

där pI är hela prototypens tröghetsmoment, ϕ  vinkelutfallet från jämnviktsläget, m  

prototypens massa, g  tyngdaccelerationen och M är det reaktionsmoment som erhålls då 

motorn matar ett moment mot svänghjulet. 

 
Figur 2. Friläggning av cykel vid tippning. 
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För svänghjulets vinkelhastighet, ω , gällde 

 Is ω =M  (1.2) 

där sI är svänghjulets tröghetsmoment.  

 

Då det senare upptäcktes att växeln hos den valda motorn hade ett betydande 

friktionsmoment, fM , motriktat svänghjulets rotation, omarbetades den tidigare modellen till 

följande ekvationssystem:  

 I p ϕ =

mg sin(ϕ )− (M −M f ),ω < 0

mg sin(ϕ )
mg sin(ϕ )− (M +M f ),ω > 0

"

#
$$

%
$
$

 (1.3) 

samt  

 Is ω =

M +M f ,ω > 0

M ,ω = 0
M −M f ,ω < 0

"

#
$$

%
$
$

 (1.4) 

För att reglera systemet skulle vinkelutslaget ϕ  återkopplas (se figur 3) tillsammans med en 

PID-regulator, PIDF , enligt  

 
0

( ) ( ) ( )
t

PID P I D
dF K e t K e d K e t
dt

τ τ= + +∫  (1.5) 

där e är reglerfelet.  

 

Med hjälp av modellerna ovan kunde balanseringen sedan simuleras i MATLAB, där 

ekvation (1.3) och (1.4) användes i en ODE-lösare, i vilken motorns moment bestämdes med 

Figur 3. Schematisk bild av PID-regleringen. 
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ekvation (1.5). Tack vare simuleringen kunde sedan beteendet hos balanssystemet enkelt 

analyseras för olika värden på parametrar såsom massa, tröghetsmoment hos svänghjul etc. 

 

Delsystem 

Det slutgiltiga systemet är uppbyggt av en mängd separat utvecklade delsystem: chassi, 

balansering, fjärrkontroll, reflexdetektor, framdrivning och display som sedan integrerats steg 

för steg parallellt med kontroll av funktionalitet och felsökning. I kommande kapitel 

presenteras varje delsystem med ingående hårdvara och mjukvara. 

 

Fullständig komponentlista återfinns i Bilaga C. För kopplingsscheman och kretkortslayouter 

till de olika delsystemen, se Bilaga D respektive E. Använda portar/pinnar hos ATMega16 

redovisas i Bilaga G och all programkod finns samlad i Bilaga H.   

 

Chassi 

Chassiet består i huvudsak av en inhandlad sparkcykel som tidigt sågades isär och sattes ihop 

till en ny plattform (se figur 4) för att ge prototypen en längre tyngdpunkt än vad 

originalutförandet kunde erbjuda. 

 
Figur 4. Översikt av chassit. Dimensioner L×B×H: 152×99×200 (mm) 
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Chassiet utrustades i bakkant med ett stag för infästning av den motor som skulle driva 

svänghjulet (se nr. 2 i figur 4). Staget dimensionerades för att klara av det maxmoment som 

balanseringen krävde. På samma motorinfästning fästes sedan staget på vilket 

ultraljudsmodulen placerades. Ultraljudsstaget (nr. 1 i figur 5) överdimensionerades avsiktligt 

för att minimiera eventuella vibrationer som kunde inverka negativt på avståndmätningen.  

 

Framdrivningsmotorn placerades strax bakom framdäcket med hjälp av ett plåtstag (se nr. 3 i 

figur 4) och ovanför denna motorinfästning konstruerades en hylla av plexiglas och 

gängstänger för placering av kretskort, (se nr. 3 och 4 i figur 5). Motorn driver prototypen 

framåt genom att ligga an mot framhjulet.  

 

 
Figur 5. Den färdiga chassikonstruktionen förutom det skyddande plåthöljet. 

Vidare tillverkades ett plåtskydd för att omsluta kretskortshyllan. Det gjordes utrymme för 

batteri och framdrivningsmotor samt en öppning för att komma åt knappar fästa på 

kretskorten. 

 

Ritningar för detaljritningar se Bilaga F. 
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Balansering 

För att upptäcka vinkelutslag från prototypens jämviktsläge användes en ultraljudsmodul för 

att mäta hur avståndet mellan modulen och underlaget varierade. Utifrån det beräknades 

sedan vinkelutslaget. 

 

Ultraljud 

Ultraljudsmodulen monterades på sidan av prototypen. Vid jämnviktsläge ansågs prototypen 

inte ha ett vinkelfel, och avståndet till marken i det läget fungerade som en referens för 

mätningar under balansering (se Figur 6). Avståndet mellan ultraljudet och prototypens mitt 

var av vikt då avståndsmätningens upplösning ökade ju längre ut ultraljudsmodulen satt från 

prototypen. Dock kunde modulen inte sättas för långt ut, då avståndsmätningen var känslig 

för svängningar, då upphängningen inte var helt styv. Dessutom fick modulen inte slå i 

marken. 

 
Figur 6. Figuren visar prototyp vid jämvikt (vänster) och vid snedställning (höger). yjmv är avståndet 
mellan ultraljudsmodulen och marken, y är avståndet mellan ultraljudsmodulen och marken vid 
snedställning, x är avståndet mellan ultraljudsmodulen och prototypens mitt.   

Det aktuella avståndet mättes kontinuerligt under balansering och de inkommande 

avståndsvärdena användes sedan i nedanstående ekvation (1.6) för beräkna vinkelfelet. Där 

𝑑𝑖𝑠𝑡  är differensen mellan y och yjmv, x är det horisontella avståndet mellan ultraljudsmodulen 

och prototypens tyngdpunkt.  

 arccos
2

dist
x

π
ϕ ⎛ ⎞= −⎜ ⎟

⎝ ⎠
 (1.6) 
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Reglering 

När väl ett vinkelutslag detekterats och systemet skulle balanseras användes regulatorn från 

ekvation (1.5) för att kontinuerligt beräkna vilket moment som svänghjulet skulle matas med 

för att återigen hamna i jämviktsläget. För detta moment beräknades sedan motsvarande 

PWM-signal som från mikrokontrollern skickades till motordrivkretsen (se Flödesschema 1). 

 
Flödesschema 1. Regleringsalgoritm. 

 

Hårdvara 

Från tidigare individuell fördjupning fanns en ultraljudsmodul från Parallax att tillgå vilken 

användes för att ta fram vinkelfelet. Det svåraste hårdvarumässigt var att hitta en motor 

tillräckligt stark för att systemet skulle erhålla god balansering vid vinkelutslag ± 10°. 

 

Balanseringsmotor – Torkarmotor (okänd 

tillverkare) 

Vid 12V: 

- Startmoment: >6Nm  

- Maxvarvtal: 100rpm 

- Skruvväxel 

Efter grundläggande dimensionering i CAD 

och simulering av data i MATLAB så kunde 

slutsats dras kring vilket moment som behövdes för att balansera prototypen. I runda slängar 

önskades ett moment på 10 Nm och ett maxvarvtal över 100 rpm. Begränsad tillgång på 

motorer och budget resulterade i att motorn enligt figur ovan valdes. Dessvärre saknades all 

form av märkning, så de parametrar som angivits ovan är uppmätta värden. 
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H-brygga från National Instruments, LMD18200 

- 55 V 

- 3A kontinuerligt (6A intermittent)  

- Termiskt överhettningsskydd 

Efter mätningar gjorda på den valda motorn 

uppskattades dess maximala strömförbrukning till 6A, 

därefter inhandlades denna H-brygga från National 

Instruments. Dock har god balans erhållits vid lägre strömförbrukning. 

 

Ultraljudssensor från Parallax, PING))) 

- 5 V, 20 mA 

- 3-pins 

- Mätområde: 0,02 – 3 m 

Ultraljudsmodul med lättanvänt gränssnitt från Parallax 

som användes för vinkelbestämning.  

 

Svänghjul 

Målet vid tillverkningen av svänghjulet var att få ett så stort tröghetsmoment som möjligt utan 

att öka massan på hjulet alltför mycket. Detta för att hålla nere varvtalet hos den balanserande 

DC-motorn så att det moment som kunde plockas ut alltid skulle vara så stort som möjligt. 

 

Mjukvara 

Programmet som finns i mikrokontrollern på balanseringskretskortet är kopplad till 

ultraljudssensorn och styr matningen till motorn. Mikrokontrollern implementerar den PID-

kontroller som beskrivits tidigare och omvandlar det önskade momentet till en PWM-signal 

som skickas till H-bryggan. För närmare beskrivning av mjukvara se Flödesschema 1 

alternativt källkod (Bilaga H). 
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Fjärrkontroll 

Det avgjordes tidigt att fjärrkontrollen skulle använda blåtandsteknik då denna uppvisat 

robustare beteende, bl.a. gällande räckvidd och störningskänslighet, än det andra påtänkta 

alternativet, IR. I utvecklingsskedet användes en modul från en av de individuella 

fördjupningarna för att kontrollera funktionalitet hos mottagarmodulen i prototypen samt för 

att utveckla fungerande programvara.  

 

Utifrån de på breadboard uppbyggda testversionerna utarbetades ett kopplingsschema (se 

Bilaga D) som sedan konverterades till Ultiboard för att ta fram kretskortsdesignen (se Bilaga 

E). 

 

Hårdvara 

Till förfogande fanns den individuella modulen Parani ESD-210 från SENA. Detta utökades 

sedan med ytterligare en modul, nämligen Parani ESD-110 från samma tillverkare. ESD-210 

agerade Master då denna skulle initiera kontakten med prototypens mottagarkort och 

monterades i handkontrollen medan ESD-110 monterades i mottagarkortet som Slave. 

Modulerna låstes sedan till varandra för att säkerhetsställa att inga andra blåtandsenheter 

skulle kunna störa kommunikationen. Nedan återfinns den hårdvara som utgör 

handkontrollen: 

 

Blåtandsmodul från SENA: Parani ESD-210 

- UART interface 

- Bluetooth v1.2 

- Protokoll: RFCOMM, L2CAP, SDP 

- Profiler: General Access Profile, Serial Port Profile 

- Arbetsspänning 3,3 V 

Denna används som sändare i handkontrollen. Kommunikationen med mikrokontrollern sker 

via UART. 
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Spänningsregulatorer: L7805CV och LM3940 

- L7805CV  

o Output voltage (1 mA – 1 A): 4,65 – 5,35 V 

- LM3940  

o Output voltage (1 mA – 1 A): 3,13 – 3,47 V 

Dessa tar ned spänningen över batteriet (9 V) till ∼5 V och sedan vidare ned till ∼3,3 V. 

Matningsspänningen på 3,3 V till blåtandsmodulerna stabiliseras sedan med hjälp av en serie 

kondensatorer. 

 

Mjukvara 

Progammet i handkontrollen är uppbyggt kring ett antal knapptryckningar som talar om för 

mikrokontrollen att, via UART och vidare genom blåtandsmodulen, skicka fördefinierade 

kommandon till mottagarmodulen. Beroende på vilket kommando som upptäcks i UART-

bufferten hos mottagarmodulen triggas sedan olika reaktioner (se flödesschema 2 och 3). 

 
Flödesschema 2. Fjärrkontrollens funktioner. 
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Motsvarande program i mottagarmodulen ligger i en evighetsloop och kollar UART-bufferten 

för kommandon från handkontrollen, se flödesschema 3 nedan. 

 
Flödesschema 3. Hur mottagarmodulen reagerar på kommandon i UART-bufferten. 

 

Framdrivning och styrning av prototypen 

Efter att ha fattat beslutet av att använda blåtandskommunikation mellan prototypen och 

fjärkontrollen föll det sig naturligt att låta mottagarmodulen vara nära integrerad med 

framdrivningslogiken. Detta för att på ett enkelt sätt kunna lägga in start- och 

nödstoppsfunktionerna. I detta system implementerades dessutom funktionalitet för att 

prototypen skulle kunna stanna automatiskt vid passering av stopplinje. Mot bakgrund av 

detta kan framdrivnings- och styrsystemet indelas i följande undersystem, se flödesschema 4. 

• Blåtandsmottagare 

• Framdrivning 

• Linejdetektor. 

 
Flödesschema 4. Systemstruktur för mottagarkort. 
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Dessa tre samverkade på en gemensam huvudprocessor som ansvarade för prototypens 

kommunikation med fjärrkontrollen och framdrivning. Detta fungerade genom att låta 

mikrokontrollern styra framdrivningsmotorn baserat på de kommandon den fick från 

blåtandsmottagaren och signaler från linjedetekteringen. 

 

Systemen integrerades på ett experimentkort som förutom processorn och mottagande 

blåtandsmodul, bestod av: drivkrets till motor, kommunikationsport till ett externt 

linjedetekteringssytem, spänningsregulator, status-LED för motor samt status-LED för 

linjedetektorn. 

 

Blåtandsmottagare 

Blåtandsmottagaren och programvaran för denna utgjorde grunden i framdrivningssystemet. 

Dessa skötte kommunikationen med fjärkontrollen och styrde hur framdrivningen skulle 

reagera. Detta skedde genom att blåtandsmodulen tog emot de meddelanden som skickades 

från fjärrkontrollen och gjorde om dessa till signaler till drivkretsen.   

 

Linjedetektering 

För att systemet skulle kunna läsa av och stanna efter stoppmarkeringen fattades tidigt ett 

beslut om att använda någon typ av ljusdetektering. Till detta valdes en färdig reflexdetektor 

från Omron. Tillsammans med en mikrokontroller och en status-LED utgjorde detektorn det 

färdiga linjedetekteringssystemet. I mikrokontrollern låg den mjukvara som tolkade signalerna 

från reflexdetektorn och avgjorde om en stopplinje hade passerats eller ej. Detta 

linejdetekteringssystem var ett komplett undersystem till huvudprocessorn och 

kommunicerade med denna genom port-port-kommunikation.  

 

Framdrivningsmotor 

För att åstakomma själva framdrivningen hos prototypen valdes en mycket enkel lösning som 

bestod av att låta en DC-motor matas av en drivkrets som endast bestod av en MOSFET-

switch. Detta innebar att framdrivningen inte använde sig av någon H-brygga och drivning av 

prototypen kan därför bara ska i en riktning. Mot bakgrund av de enkla krav som ställdes på 

prototypens rörlighet: att kunna köra rakt fram, bedömdes denna funktionalitet som fullt 

tillräcklig.     



15 
 

Hårdvara 

Nedan följer den hårdvara som användes i själva framdrivningen och den hårvara som 

implementerades på huvudkortet. 

  

DC-motor från Dunkermotoren: G42X40 

- Arbetsspänning 24 V 

- 3100 rpm 

- Kontinuerlig driftström 1,22A 

En DC-motor valdes för att ge systemet lämpliga egenskaper. 

 

MOSFET-switch från Infineon: BTS 410F 

- Matningsspänning 55V 

- 2,7A kontinuerligt (5,5A intermittent) 

- Tröskelspänning ON: 1,5-2,4V 

- Tröskelspänning OFF:<1V 

Efter att ha haft vissa problem med att konstruera en robust drivkrets för drivmotorn som 

kunde använda sig av en 3 V-insignal valdes till slut en 5-pinnars MOSFET-switch. Denna 

monterades på huvudkortet och fungerade som en mycket enkel drivkrets för DC-motorn.  

Denna modell av switch har även två pinnar som kan användas för olika typer av 

spänningskydd, dessa funktioner användes dock inte. 

 

Blåtandsmodul från SENA: Parani ESD-110 

- UART interface 

- Bluetooth v1.2 

- Protokoll: RFCOMM, L2CAP, SDP 

- Profiler: General Access Profile, Serial Port Profile 

- Arbetsspänning 3,3 V 

Denna blåtandsmodul utgjorde mottagaren i blåtandskommunkationen och monterades på 

huvudkortet. Denna modul var även dimensionerande för hela huvudkortet då den hade en 

lägre arbetsspänning än övriga komponenter. 
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Switchregulator från RECOM: R-7812-0.5 

- Inspänning: 4,75 - 34 V  

- Utspänning: 3,3 V 

- Verkningsgrad: 85 % nominell, 97 % max 

För att få ner spänningen till de krävda 3,3 V användes en switchregulator, dels för att spara 

energi men också eftersom dessa ger lite brus vilket var önskvärt då blåtandsmodulen krävde 

en väldigt stabil strömförsöjning för att fungera korrekt. 

 

Föjande hårdvara implementerades på undersystemet för linjedetektering: 

Reflexdetektor från Omron: EE-SY3413 

- Innehåller en IR-diod samt IR-mottagare 

- Mattningsspänning 4,5-16V 

- Output: högnivå då mörkt område detekteras 

Reflexdetektorn utgjorde huvudkomponenten i linjeavläsningsystemet då denna med hjälp av 

en IR-diod och fotodetektor kände av om linjen passerats eller ej. Detta genom att ge ifrån sig 

en hög signal för mörka områden och låg signal för ljusa områden. 

 

Mikrokontroller från ATMEL: ATtiny13 

- Mattningsspänning 4,5 - 16V 

- 8-bitars mikrokontroller 

- 1 kB flashminne 

- Totalt 8 pinnar varav 6 I/O-pinnar 

- Arbetsspänning 2,7 - 5,5 V 

 

Mjukvara 

Mjukvaran som körs på huvudprocessorn är i grunden ett mottagningsprotokoll för 

blåtandskommunikation som utvecklats med några tillägg för skicka signaler till drivkretsen 

samt ta emot signal från linjedetektorn. Idén är att programmet skall ta emot kommandon 

från fjärrkontrollen och göra om dessa till signaler som skickas till drivkretesen. Detta görs i 

praktiken genom att låta blåtandsprotokollet styra tillstånden hos två vaiabler kallade stop och 

drive. Genom att kontrollera dessa i main-programmets huvudloop, kan dessa på ett effektivt 

sätt användas för att styra framdrivningen. För att säkerhetsställa funktionaliteten vid plötsliga 
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spänningsfall hos mikrokontrollern sparas och läses tillstånden kontinuerligt på EEPROM:en. 

I flödesschema 5 visas ett flödesdiagram över mjukvarans funktionalitet.  

 
Flödesschema 5. Systemstruktur för mottagarkort. 

Mjukvaran som användes av linjedetektering bygger på användning av en extern 

interruptrutin som startar varje gång det sker en logisk ändring i insignalen från 

reflexdetektorn. I interruptrutinen används sedan en timer för att mäta tidsintevallen mellan 

varje logisk ändring (en logisk ändring innebär att reflexdetektorn går från ett mörkt område 

till ett ljust, eller tvärtom). Detta gör att när stopplinjen passeras av reflexdetektorn kommer 

detta resultera i ett distinkt uppmätt tidsintervall. Genom att kalibrera programmet efter just 

detta tidintervall kan man få systemet att på ett effektivt sätt läsa av stopplinjen och sedan 

skicka en signal till huvudprocessorn.   

 

Grafisk display 

I motsats till de andra delsystemen, vars syfte enbart varit att uppfylla kravspecifikationen på 

prototypen, utvecklades den grafiska displayen för att göra prototypen roligare och mer 

interaktiv. Dessutom möjliggjorde den implementerandet av ytterligare en individuell 

fördjupning, vilket varit en av gruppens ambitioner. 

 

Displayen monterades på prototypens front, väl synlig, och programmerades att visa en enkel 

animering. 
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Hårdvara 

Grafisk LCD från Seiko: G1216 

- 128 x 64 pixlar 

- Inbyggd gul-grön bakgrundsbelysning 

- 20 pinnar 

- Arbetsspänning: 5 V och -3,0 – -12,0 V.  

 

G1216 styrdes med hjälp av en ATMega16. En vidare 

fördjupning kan ses i den individuella rapporten som behandlar just denna modul (se Bilaga 

N).  

 

Displayen krävde två strömförsörjningskällor i form av 9 V-batterier, ett för kontrasten (som 

krävde negativ spänning) och ett för att med hjälp av en spänningsregulator mata 5 V till 

bakgrundsbelysningen. Spänningsregulatorn var av digital modell, en så kallad switch-

regulator, se hårdvaruinfo nedan. Detta för att spara på batterierna. 

 

Switchregulator 5 VDC 500 m 

- Inspänning: 6,5 - 34 V 

- Utspänning: 5 V 

- Verkningsgrad: 85% nominellt, 97% max 

För att underlätta av och påslagning av systemet installerades två switchar, en för varje batteri.   

 

Displayen monterades i en plexiglashållare som skruvades fast i den ställning som resterande 

del av systemet placerades i, se figur 7. 

  

Figur 7. Infästningen i chassit. 
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Mjukvara 

Den största delen av mjukvaran som användes utvecklades i den individuella fördjupningen, 

se Bilaga N. För att skapa bilder till skärmen användes ett externt ritprogram, där svartvita 

pixlar med storleken 128 x 64 översattes till hexadecimal kod. Denna kod lästes sedan in och 

direktöversattes till pixlar på displayen. På detta sätt skapades två bilder som sedan visades om 

vart annat på skärmen. 
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Spänningsreguleringscentral 

För att förse logiken med 5V spänning byggdes en spänningscentral som skulle ta spänningen 

från ett 9V-batteri och transformera ner till den önskade 5V spänningen. 

 

Experiment gjordes först med klassiska LDO-regulatorer (Low-Dropout), linjära regulatorer 

som använder transistorer. Dessa utvecklar dock mycket värme och är inte särskilt effektiva. 

Således föll valet istället på en switchregulatorer. Dessa är digitala och omvandlar spänningen 

med hjälp av PWM-signaler. Det gör att de inte alls utvecklar värme på samma sätt som 

LDO-regulatorer och dessutom kan ha en verkningsgrad på upp till 97%, se specifikationer 

under Grafiskt display - Hårdvara. 
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Utvecklingshjälpmedel 

Under utvecklandet av de delsystem som tillslut kopplades samman till den slutgiltiga 

produkten har ett antal utvecklingshjälpmedel använts flitigt, nämligen: 

 

Mjukvara 

Programutveckling: 

• AVR Studio 4 och 5 

Utvecklingsmiljö från Atmel för utveckling och felsökning av program till dess 

produkter. Innehåller AVR-GCC. 

• Kompilator AVR-GCC 

 

Felsökning: 

• JTAG 

Kraftfullt felsökningsverktyg från Atmel som möjliggör övervakning av variabler och 

operationer i realtid på en mikrokontroller.  

• ParaniWin 

Medföljande programvara till Parani ESD-110/ESD-210 som underlättar felsökning vid 

MODE-problem bl.a. 

• RealTerm 

Program för felsökning av UART-kommunikation. Möjliggör kommunikation emellan 

dator och modul/mikrokontroller via RS-232. 

• HyperTerminal 

Program för felsökning av UART-kommunikation. Möjliggör kommunikation emellan 

dator och modul/mikrokontroller via RS-232. 

 

 

Kretskortsdesign: 

• Multisim 

Program från National Instruments för framställning av kopplingsscheman och 

simulering. Innehåller bl.a. ett digitalt breadboard. 
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• Ultiboard 

Program från National Instrument för design av kretskort. 

 

Simulering: 

• MATLAB 

Program från The MathWorks som användes vid simulering av prototypens dynamik 

och reglering. 

• Solid Edge 

CAD-program från Siemens vilket användes för att rita upp systemet och uppskatta 

värden för simulering. 

 

Hårdvara 

Mikrokontroller från Atmel: ATMega16 

- 8 bitars mikrokontroller 

- 16 Kb flashminne 

- Programmeringsbar Serial USART 

- Totalt 40 pins och 32 I/O-pins 

- Arbetsspänning 2,7 - 5,5 V 

 

Mikrokontroller från Atmel: ATTiny13 

- 8 bitars mikrokontroller 

- 1 Kb flashminne 

- 8 pins varav 6 programmerbara I/O-pins 

- Arbetsspänning 2,7 - 5,5 V 

 

Utvecklingskort från Atmel: STK500 

- RS-232-kontakt mot dator för programmering av 

mikrokontroller 

- Socklar för 8-, 20-, 28- och 40-pins 

mikrokontroller 

- 8 dioder och 8 tryckknappar 

- ISP 



23 
 

Slutlig produkt 

 
Figur 8. Den färdiga prototypen med plåtkarossen monterad. 

När alla delsystem testats, felsökts och till slut uppnått önskad funktionalitet var för sig 

integrerades alla delar och monterades i plexiglaskonstruktionen ovanför 

framdrivningsmotorn. Utanpå placerades en kaross av bockad plåt för att skydda elektroniken. 

 

Nedan, i figur 9, återfinns närbilder på elektroniken utan skyddsplåt samt den 

plexiglaskonstruktion som bär upp kretskorten. 
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Figur 9. Närbilder på elektroniken och plexiglashyllan ovanför framdrivningsmotorn. 

Vid avslutandet av projektet mötte prototypen alla uppsatta krav: den klarade av att balansera 

minst 10 sekunder, förflytta sig 30 m rakt fram, stanna vid detekterad markering i marken 

samt fjärrstyras med blåtandshandkontrollen. 
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Slutsats och diskussion 

Sju veckors projekt resulterade till slut i en aktivt balanserande tvåhjuling som mötte alla de 

utsatta kraven och således kunde delta i den avslutande tävlingen. Men som med alla projekt 

stötte även detta på problem längs vägen, varav några tas upp i detta kapitel. 

 

Då prototypen byggdes utifrån en inköpt sparkcykel blev fordonet från början tungt och 

tyngpunkten högt placerad. Detta ledde till svårigheter med att hitta en motor som kunde 

leverera det moment som behövdes för balanseringen. Den motor som till slut valdes var det 

enda möjliga alternativet om en beställning från USA inte skulle göras (vilket valdes bort p.g.a. 

lång leveranstid). Maxvarvtalet på denna (efter utväxling) var väldigt lågt vilket sin tur ställde 

krav på högt tröghetsmoment hos svänghjulet. Detta ledde till att systemet blev ännu tyngre.  

 

Motorn matades med 12V, men för att utnyttja dess fulla kapacitet fanns det en önskan om att 

mata den med 24V. Detta uppnåddes dock aldrig då den valda motordrivkretsen inte kunde 

hantera de inducerade strömspikarna vid snabba rotationsomslag. Således begränsades 

balanssystemet ytterligare. Ett lättare system och en bättre motor hade förbättrat både 

stabilitet och kalibreringstid av balanssystemet. 

 

Balanssystemet utgick, som tidigare nämnt i rapporten (se kapitel Ultraljud), ifrån den 

individuella fördjupningen med fördelen att det var enkelt att implementera då kunskapen 

redan fanns inom gruppen. Det största problemet med ultraljudet var att det var krångligt att 

ställa in. Detta eftersom ultraljudet behövde en utgångspunkt att mäta ifrån och kalibreringen 

av jämviktsläget därför blev mycket känslig 

 

En given förbättring på hela konstruktionen skulle vara implementerandet av accelerometer 

och gyro istället för ultraljud. Fördelen med detta är att vinkelavläsning blir oberoende av av 

lutning hos underlaget. Detta i motsats till en prototyp med ultraljudsbalansering som sätts ur 

spel om marken skulle luta eller om ett hinder kommer i vägen för avståndsmätningen. 

 

Vad det gäller blåtandsimplementeringen kunde denna utökats till att omfatta en display för 

att tydligt visa vad som hela tiden låg i UART-bufferten. Detta hade dessutom avsevärt 

underlättat utvecklandet av ett fungerande program. Även flera indikations-LEDs för att 
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kontrollera vilket mode eller status de olika blåtandsmodulerna befann sig i hade underlättat 

och förtydligat för användaren. 

 

Den inbyggda displayen fungerade utan större problem, förutom mindre störningar när den 

implementerades i den färdiga karossen. En förbättring som hade bidragit till den slutliga 

finishen hade varit om displayen kommunicerat med andra delsystem. Ett förslag skulle kunna 

vara att displayen hade gett utslag utifrån hur balanssystemet reagerade, eller vid start och 

stop. En annan variant hade varit att integrera skärmen med bluetooth-modulen och använda 

displayen som menysystem. 

 

 

  



27 
 

Referenser 

Datablad 

PING))) http://www.parallax.com/dl/docs/prod/acc/28015-PING-v1.3.pdf 

H-brygga balansering https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/assets/datasheets/07328834.pdf 

Reflexdetektor https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/assets/datasheets/07540685.pdf 

Grafisk display http://www.compart.pl/Portals/0/pdf/lcd/seiko/G1216B.PDF 

Parani ESD-210 från SENA http://sena.com/download/datasheet/ds_parani_esd.pdf 

Parani ESD-110 från SENA http://sena.com/download/datasheet/ds_parani_esd110v2.pdf 

MOSFET BTS410F http://www.datasheetarchive.com/dl/Datasheets-8/DSA-151769.pdf 

Switchregulator https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/assets/datasheets/R78xx-

05_eng_datasheet.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga A. Kravspecifikation - Like a G6 

Kravspecifikationen behandlar utvecklandet av en robot under senare delen av 

fördjupningsarbetet i Mekatronik på KTH under vårterminen 2012. Roboten skulle 

medverka i Balancing Robot Challange samt möta de tekniska krav som ansvariga lärare ställt 

upp. Roboten och tillhörande rapport skulle även visa på inhämtad förståelse för 

mekatroniska system. 

 

Krav 

-‐ Ej mer än två (2) hjul 

-‐ Aktivt balanserande system 

-‐ Skall kunna framföras autonomt (10 – 30 meter) samt stanna genom att känna av en 

förutbestämd linjemarkering på marken (mållinje) 

-‐ Skall kunna balansera minst 10 sekunder efter målgång 

-‐ Fjärrkontroll för att starta framdrivning och nödstopp 

 

Budget 

-‐ 1500 SEK exkl. moms för inköp av komponenter som ej finns i FiM-labbet 

-‐ Elmotorer får hämtas ut utan att belasta budget förutsatt att de kan lämnas tillbaka i 

oförändrat skick 

-‐ Komponenter som användes i det individuella fördjupningsarbetet får användas utan 

att belasta budget 

-‐ 0,5 m2 2 mm tjock stålplåt per lag finns tillgängligt utan att belasta budget 

 

Övrigt 

-‐ Tillåtet att störa ut andra deltagares sensorer 

-‐ Strängeligen förbjudet att störa ut andra deltagares fjärrkontroller 

 



Bilaga B. Kostnadsredovisning 

 

 
 

Komponent Antal Styckpris 
inkl. moms 

Totalt inkl. 
moms 

Totalt exkl. 
moms 

Butik Art. nr. 

Kickbike 1 229,00 kr 229,00 kr 183,20 kr C. Ohlson 34-4017 
Glidlagrat nylonhjul 2 11,50 kr 23,00 kr 18,40 kr C. Ohlson 30-9741 
Tryckvippströmställare 1 16,50 kr 16,50 kr 13,20 kr Elfa 35-525-36 
Tryckströmställare 6 24,90 kr 149,40 kr 119,52 kr Elfa 35-525-36 
Motordrivkrets 1 250,00 kr 250,00 kr 200,00 kr Elfa 73-288-34 
Reflexdetektor 1 73,50 kr 73,50 kr 58,80 kr Elfa 75-406-93 
Switchregulator 3,3 V 2 65,80 kr 131,60 kr 105,28 kr Elfa 69-076-80 
Switchregulator 5 V 2 65,80 kr 131,60 kr 105,28 kr Elfa 69-076-81 
Batterikontakt 4 19,00 kr 76,00 kr 60,80 kr C. Ohlson 22-969 
Batteri 9 V 3 29,00 kr 87,00 kr 69,60 kr C. Ohlson 32-6316 
Blyackumulator 12 V 1 189,00 kr 189,00 kr 151,20 kr C. Ohlson 36-3016 
Maskeringstejp 1 25,00 kr 25,00 kr 20,00 kr C. Ohlson 36-445 
Eltejp 1 19,00 kr 19,00 kr 15,20 kr C. Ohlson 22-232-1 
Svart sprayfärg 1 69,00 kr 69,00 kr 55,20 kr C. Ohlson 34-6047-2 
              
Totalt     1 469,60 kr 1 175,68 kr     



Bilaga C. Komponentlista 

Chassi/Kaross Antal Styckpris inkl. moms Totalt inkl. moms 
Kickbike 1 225,00 kr 225,00 kr 
Stödhjul 2 11,50 kr 23,00 kr 
Stål (kg) 0,6 15,00 kr 9,00 kr 
Gängstång (mm) 0,64 30,00 kr 19,20 kr 
Plexiglas (kvm) 0,03 120,00 kr 3,60 kr 
Batteri 12 V 1 189,00 kr 189,00 kr 
        
Fjärrkontroll Antal Styckpris inkl. moms Totalt inkl. moms 
Parani ESD-210 SENA 1 452,00 kr 452,00 kr 
ATMega16 ATMEL 1 41,00 kr 41,00 kr 
Tryckvippströmställare 1 16,50 kr 16,50 kr 
Tryckströmställare 6 24,90 kr 149,40 kr 
Spänningsregulator LM3940 1 22,10 kr 22,10 kr 
Spänningsregulator L7805 1 9,58 kr 9,58 kr 
Batterikontakt 1 19,00 kr 19,00 kr 
Batteri 9 V 1 99,00 kr 99,00 kr 
Resistor 50 Ω 1 5,12 kr 5,12 kr 
Elektrolytkondensator 220 μF 1 1,00 kr 1,00 kr 
Kondensator 0,1 μF 1 7,80 kr 7,80 kr 
Kondensator 0,68 μF 1 7,80 kr 7,80 kr 
LED-lampa (blå) 1 4,00 kr 4,00 kr 
Stiftlist (svart) 2x8 8 4,00 kr 32,00 kr 
        
Framdrivningskrets Antal Styckpris inkl. moms Totalt inkl. moms 
Parani ESD-110 SENA 1 431,00 kr 431,00 kr 
ATMega16 ATMEL 1 41,00 kr 41,00 kr 
ATtiny13 1 24,40 kr 24,40 kr 
Reflexdetektor 1 73,50 kr 73,50 kr 
MOS-FET BTS 410F 1 40,00 kr 40,00 kr 
Elektrolytkondensator 330 µF 1 1,68 kr 1,68 kr 
Elektrolytkondensator 47 µF 1 0,68 kr 0,68 kr 
Resistor 360 Ω 1 5,00 kr 5,00 kr 
Resistor 270 Ω 1 5,00 kr 5,00 kr 
Resistor 10 kΩ 1 5,00 kr 5,00 kr 
LED-lampa (grön)  2 10,00 kr 20,00 kr 
Knapp liten 1 3,45 kr 3,45 kr 
Knapp stor 1 15,00 kr 15,00 kr 
Hylslist 2x6 6 4,00 kr 24,00 kr 
Stiftlist (svart) 2x8 8 4,00 kr 32,00 kr 
Stiftlist (vit) 1x2 2 2,00 kr 4,00 kr 



Stiftlist (svart) 2x3 1 16,70 kr 16,70 kr 
        
Balansering Antal Styckpris inkl. moms Totalt inkl. moms 
Motordrivkrets 1 250,00 kr 250,00 kr 
Torkarmotor 1 - - 
Ultraljudsmodul PING Parallax 1 202,00 kr 202,00 kr 
ATMega16 ATMEL 1 41,00 kr 41,00 kr 
Kondensator 0,1 μF 2 7,80 kr 15,60 kr 
Kondensator 0,01 μF 2 2,52 kr 5,04 kr 
Resistor 10 kΩ 2 0,80 kr 1,60 kr 
Knapp 1 15,00 kr 15,00 kr 
Svänghjul (stål, kg) 2,2 15,00 kr 33,00 kr 
Axelnav (stål, kg) 0,1 15,00 kr 1,50 kr 
Stiftlist (vit) 1x2 3 2,00 kr 6,00 kr 
Stiftlist (vit) 1x3 1 3,00 kr 3,00 kr 
Stiftlist (svart) 2x3 1 16,70 kr 16,70 kr 
        
Spänningscentral Antal Styckpris inkl. moms Totalt inkl. moms 
Switchregulator 5 V 1 65,80 kr 65,80 kr 
Skjutomkopplare 1 16,60 kr 16,60 kr 
Batteri 9 V 1 99,00 kr 99,00 kr 
Stiftlist (vit) 1x2 4 2,00 kr 8,00 kr 
        
Grafisk display Antal Styckpris inkl. moms Totalt inkl. moms 
G1216 Seiko Instruments Inc. 1 899,00 kr 899,00 kr 
Switchregulator 5 V 1 65,80 kr 65,80 kr 
Resistor 30 Ω 1 5,00 kr 5,00 kr 
Stiftlist (svart) 2x8 20 4,00 kr 80,00 kr 
Hylslist 2x6 3 4,00 kr 12,00 kr 
Batteri 9 V 2 99,00 kr 198,00 kr 
ATMega16 ATMEL 1 41,00 kr 41,00 kr 
Vridpotentiometer 1 39,00 kr 39,00 kr 
Batterikontakt 2 19,00 kr 38,00 kr 
        
Totalt     4 235,15 kr 
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Svänghjul
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Ritningsnr
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Axelnav
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Detaljnr Antal Benämning Material Anmärkning

2:1

A

A

Snitt A-A

O 40

O 17

120°

12
0°

8,56

15

2,
5

90°

7

8

8
7



Öberg
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Bilaga H. Programkod 

 

Balansering 
/*	  
	  *	  balans.c	  
	  *	  
	  *	  Created:	  2012-‐05-‐05	  17:51:59	  
	  *	  	  Author:	  molinde	  
	  */	  	  
	  
#include	  <avr/io.h>	  
#include	  "func_balance.h"	  
	  
int	  main(void)	  
{	  
	   init_balans();	  	   	  
	   	  
	   float	  angle;	  	   //vinkelfel	  
	   float	  new_angle;	   //nytt	  vinkelfel	  
	   float	  angle_d;	  	   //Hastighet	  av	  vinkelfel	  	  
	   float	  angle_i;	  	   //Integral	  av	  vinkelfel	  
	   float	  M;	  	   	   //Moment	  
	   	  
	   //Initialvärden	  
	   angle=initial_angle();	  
	   angle_i=0.0;	  
	   	  
	  	  	  	  	  while(1)	  
	  	  	  	   {	  
	   	   //Uppdatera	  vinkelfel	  
	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  new_angle=get_angle(angle);	  
	   	   angle_d=get_angle_d(new_angle,angle);	  
	   	   angle_i=get_angle_i(new_angle,angle_i);	  
	   	   angle=new_angle;	  
	   	   	  
	   	   //Beräkna	  erfoderligt	  moment	  
	   	   M=PID_control(angle,angle_i,angle_d);	  
	   	   	  
	   	   //Korrigera	  matning	  till	  motor	  
	   	   set_motor(M);	  
	  	  	  	  	  }	  
}	  
	  
Func_balance.h	  
	  
/*	  
	  *	  func_balance	  
	  *	  
	  *	  Created:	  2012-‐05-‐13	  13:27:15	  
	  *	  	  Author:	  molinde	  
	  */	  	  
	  
	  
#ifndef	  FUNC_BALANCE_	  
#define	  FUNC_BALANCE_	  
	  
#define	  F_CPU	  8000000	  	   	  
/*	  MCU	  körs	  med	  8MHz	  klockfrekvens	  



	   define	  av	  F_CPU	  används	  av	  util/delay.h	  ur	  
	   vilken	  delayfunktionerna	  _delay_us	  och	  _delay_ms	  
	   hämtas	  */	  
	  
#include	  <avr/interrupt.h>	  
#include	  <math.h>	  
#include	  <util/delay.h>	  
	  
//Reglerkonstanter	  
#define	  kp	  	   (float)70	  	  
#define	  ki	  	   (float)85	   	  
#define	  kd	  	   (float)5.0	  	   	  
	  
//Momentkonstanter	  
#define	  Mmax	  	   	   (float)6.0	  //Nm	  
#define	  Mmin	  	   	   (float)-‐6.0	  
#define	  Mmax_1	  	  	   (float)6.0	  
#define	  Mmax_2	  	   (float)6.0	  
	  
//Begränsing	  i	  PWM	  
#define	  PWM_max	  (unsigned	  int)255	   	  
#define	  PWM_min	  (unsigned	  int)0	  
	  
	  
#define	  T	   	   	   	   	   	   (float)0.008	  	   //ny	  vinkel	  erhålls	  var	  8:e	  ms	  	  
#define	  pi	  	   	   	   	   	   (float)3.14159265	  	   	  
#define	  angle_i_max	  	   (float)0.13	   	   	   //Maximala	  tillåtna	  storlek	  för	  integralen	  av	  
vinkelfelet	  
#define	  angle_i_min	  	   (float)-‐0.13	  	   //Minimala	  tillåtna	  storlek	  för	  integralen	  av	  
vinkelfelet	  
	  
#define	  v_s	   	   	   	   (float)0.34326	  	   //ljudets	  hastighet	  (mm/(us))	  
	  
//Mått	  för	  placering	  av	  PING)))	  
#define	  v_dist	  	   (float)123.0	  	   //vertikal	  förskjutning	  (mm)	  
#define	  h_dist	  	   (int)198.0	  	   	   //horisontell	  förskjutning	  (mm)	  
#define	  h_norm	  	   (int)155	  	   	   //nolläge	  (mm)	  
	  
void	  init_balans(void);	  
float	  initial_angle(void);	  
float	  get_angle(float);	  
float	  get_angle_d(float,float);	  
float	  get_angle_i(float,float);	  
double	  PING(void);	  
float	  calc_angle(double);	  
float	  PID_control(float,float,float);	  
void	  set_motor(float);	  
	  
#endif	  /*	  FUNC_BALANCE_	  */	  
	  
	  
Func_balance.c	  
	  
/*	  
	  *	  func_balance.c	  
	  *	  
	  *	  Created:	  2012-‐05-‐13	  13:32:11	  
	  *	  	  Author:	  molinde	  
	  */	  	  
	  
#include	  "func_balance.h"	  
	  



ISR(TIMER1_CAPT_vect)	  
{	  	  
	   /*	  Gör:	  Startar	  timer/counter1	  för	  att	  mäta	  inkommande	  puls	  från	  	  
	   	   	   	  PING))).	  Resultatet	  lagras	  i	  registret	  ICR1	  vilket	  avläses	  	  
	   	   	   	  i	  funktionen	  PING	  */	  
	   TCCR1B^=(1<<ICES1)|(1<<CS11);	  //Startar	  timer	  forsta	  gången	  med	  prescale	  8,	  	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  //stänger	  av	  timer	  andra	  gången.	  
	   	   	  
	   if	  (TCCR1B	  ==	  0x40)	  
	   {	  
	   	   TIMSK	  =	  0x00;	  //Interrupt	  disabled	  
	   }	  	  
}	  
	  
void	  init_balans(void)	  
{	  
	   /*	  Gör:	  Ställer	  in	  timer/counter2	  i	  Fast	  PWM	  mode	  utan	  prescale	  
	   	   	   	  och	  startar	  med	  en	  dutycycle	  på	  50%.	  Ställer	  in	  PD7	  som	  	  
	   	   	   	  output	  samt	  aktiverar	  interrupts	  för	  avståndsmätning	  med	  	  
	   	   	   	  PING)))-‐modul*/	  
	   	  
	   DDRD	  |=(1<<PD7);	   	   	   	   	   	   	   //PD7	  inställd	  som	  output	  	   	   	   	   	   	  
	   OCR2=128;	   	   	   	   	   	   	   	   	   //Startar	  med	  50%	  duty	  cycle	  	   	   	   	   	   	   	   	  
	   TCCR2|=(1<<WGM21)|(1<<WGM20)|(1<<COM21);	   //Fast	  PWM	  
	   TCCR2|=(1<<CS20);	  	   	   	   	   	   	   //Startar	  timer/counter	  utan	  prescale	  
	   	  
	   sei();	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   //aktiverar	  interrupts	   	  
}	  
	  
float	  initial_angle(void)	  
{	  
	   /*	  Output:	  Vinkelfel	  hos	  prototyp	  (radianer)	  
	   	   Gör:	  Returnerar	  det	  initiala	  vinkelfelet	  genom	  att	  först	  	  
	   	   	   	   anropa	  PING	  för	  att	  få	  avstånd	  mellan	  PING)))	  och	  
	   	   	   	   underlag.	  Anståndet	  skickas	  sedan	  till	  calc_angle	  som	  
	   	   	   	   returnerar	  vinkelfelet.	  */	  
	   double	  dist;	  
	   float	  angle;	  
	   dist=PING();	  	   	   	   //Får	  avstånd	  mellan	  PING)))	  och	  underlag	  
	   angle=calc_angle(dist);	  	   //Får	  vinkelfel	  	   	  
	   return	  angle;	  
}	  
	  
float	  get_angle(float	  old_angle)	  
{	  
	   /*	  Input:	  	  Föregående	  vinkelfel	  hos	  prototyp	  (radianer)	  
	   	   Output:	  Nytt	  vinkelfel	  hos	  prototyp	  (radianer)	  
	   	   Gör:	  Anropar	  PING	  för	  att	  få	  avstånd	  mellan	  PING)))	  och	  
	   	   	   	   marken.	  Anståndet	  skickas	  sedan	  till	  calc_angle	  som	  
	   	   	   	   returnerar	  vinkelfelet.	  Det	  värde	  som	  returneras	  från	  
	   	   	   	   calc_angle	  är	  dock	  behäftat	  med	  störningar,	  således	  
	   	   	   	   filtreras	  den	  nya	  vinkeln	  mot	  den	  gamla	  i	  ett	  	  
	   	   	   	   lågpassfilter.	  */	  
	   double	  dist;	  
	   float	  new_angle;	  
	   dist=PING();	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   //Får	  avstånd	  mellan	  PING)))	  och	  underlag	  
	   new_angle=calc_angle(dist);	  	   	   	   	   	   	   //Får	  vinkelfel	  	  
	   new_angle=(new_angle+4.0*old_angle)/5.0;	   //lågpassfilter	  
	   return	  new_angle;	  
}	  
	  
float	  get_angle_d(float	  new_angle,float	  old_angle)	  



{	  
	   /*	  Input:	  Nytt	  och	  gammalt	  vinkelfel	  hos	  prototyp	  (radianer)	  
	   	   Output:	  Vinkelfelets	  vinkelhastighet	  (rad/s)	  
	   	   Gör:	  Utifrån	  det	  nya	  och	  det	  gamla	  vinkelfelet	  beräknas	  	  
	   	   	   	   vinkelhastigheten	  och	  returneras	  */	  
	   float	  new_angle_d;	  
	   new_angle_d=(new_angle-‐old_angle)/T;	  	   //Beräknar	  vinkelhastighet	  
	   return	  new_angle_d;	  
}	  
	  
float	  get_angle_i(float	  new_angle,	  float	  angle_i)	  
{	  
	   /*	  Input:	  Nytt	  vinkelfel	  (radianer)	  och	  tidigare	  integral	  
	   	   	   	   av	  vinkelfelet	  (radian*s)	  
	   	   Output:	   Nytt	  värde	  för	  integralen	  av	  vinkelfelet.	  
	   	   Gör:	  Tar	  in	  det	  gamla	  värdet	  för	  integralen	  av	  	  
	   	   	   	   vinkelfelet	  och	  lägger	  till	  bidraget	  från	  
	   	   	   	   det	  nya	  vinkelfelet.	  Tillämpar	  Anti-‐wind-‐up	  för	  
	   	   	   	   att	  inte	  integralen	  skall	  bli	  ohanterligt	  stor.*/	  
	   	  
	   //Beräkning	  av	  integralen	  av	  vinkelfel	  	  
	   float	  new_angle_i;	  
	   new_angle_i=new_angle*T+angle_i;	  	   	   //Lägger	  till	  det	  nya	  vinkelfelets	  	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   //bidrag	  till	  integralen	  
	   	  
	   //Anti-‐wind-‐up,	  begränsar	  integralens	  storlek	  till	  angle_i_min<angle_i<angle_i_max	  
	   if	  (new_angle_i>angle_i_max)	  
	   {	  
	   	   new_angle_i=angle_i_max;	  
	   }	  
	   	  
	   if	  (new_angle_i<angle_i_min)	  
	   {	  
	   	  	  new_angle_i=angle_i_min;	  
	   }	  	  
	   return	  new_angle_i;	  
}	  
	  
	  double	  PING(void)	  
	  {	  	  
	   /*	  Output:	  PING)))'s	  förflyttning	  från	  jämviktsläge	  
	   	   Gör:	  Startar	  avståndsmätning	  med	  ultraljudsmodulen	  PING)))	  och	  
	   	   	   	   mäter	  avståndet	  med	  Input	  Capture	  på	  timer/counter1	  */	  
	   	  
	   unsigned	  int	  counter;	  
	   	  
	   DDRD	  	  |=	  (1<<PD6);	   	   //Ställer	  om	  PD6	  till	  output	  
	   PORTD	  |=	  (1<<PD6);	   	   //Hög	  signal	  till	  PING)))	  för	  att	  börja	  mätning	  
	  
	   _delay_us(5);	  
	  
	   PORTD	  ^=	  (1<<PD6);	  
	   DDRD	  	  ^=	  (1<<PD6);	   	   //Ställer	  om	  PD6	  till	  input	  
	   TCCR1B	  =	  0x40;	  	   	   	   //Flaggar	  för	  att	  sätta	  igång	  en	  interrupt	  om	  PD6	  	  sätts	  till	  
1	  	  
	   TIMSK	  =	  0x20;	  	   	   	   	   //Input	  Capture	  Interuppt	  enabled	  
	   	  
	   _delay_ms(5);	  	   	   	   	   //Väntar	  på	  interrupt/mätning	  pågår	  
	   	   	   	   	  
	   counter	  =	  ICR1;	  	   	   	   //Hämtar	  resultat	  från	  Input	  Capture	  
	   	   	  
	   //Beräkna	  avstånd	  



	   double	  dist;	  
	   float	  counternext;	  
	   counternext	  =	  counter/2;	   	   	   	   	   	   //Halva	  tiden...	  
	   counternext	  =	  counternext*v_s;	  	   	   	   //Ljudets	  hastighet	  vid	  ca	  20	  grader	  c	  
	   counternext	  =	  counternext	  -‐	  v_dist;	   //Förskjutningsfel..	  
	  
	   dist	  =	  (double)(h_norm	  -‐	  counternext);	  	   //Förflyttning	  i	  höjdled	  
	  
	   TCNT1	  =	  0;	  	   	   	   	   	   	   	   	   //Resettar	  timer	  
	   	  
	   return	  dist;	  
	  }	  
	  	  
	  float	  calc_angle(double	  dist)	  
	  {	  
	   	  /*	   Input:	  Avstånd	  mellan	  PING)))	  och	  underlag	  (mm)	  
	   	   Output:	   Vinkelfel	  hos	  prototyp	  (radianer)	   	  
	   	   Gör:	  Beräknar,	  med	  hjälp	  av	  det	  uppmätta	  avståndet	  mellan	  	  
	   	   	   	   PING)))	  och	  underlag,	  vinkelfelet	  hos	  prototypen.	  */	  
	   	  float	  grad;	  
	   	  double	  radian;	  
	   	  radian	  =	  acos((double)dist/h_dist);	  
	   	  grad	  =	  (float)radian	  -‐	  pi/2.0;	  	  
	   	  return	  grad;	  
	  }	  
	  	  
	  float	  PID_control(float	  angle,float	  angle_i,float	  angle_d)	  
	  {	  
	   	  float	  M;	  
	   	  M=-‐(angle*kp+angle_i*ki+angle_d*kd);	  
	   	  return	  M;	  
	  }	  
	  
	  void	  set_motor(float	  M)	  
	  {	  
	  	  /*	  Input:	  Moment	  som	  önskas	  från	  motor	  
	   	   Gör:	  Beräknar	  vilket	  värde	  som	  OCR2	  skall	  sättas	  till	  för	  	  
	   	   	   	   att	  rätt	  moment	  skall	  matas	  från	  motor	  till	  svänghjul.	  
	   	   	   	   Uppdaterar	  sedan	  ORC2	  med	  detta	  värde.	  	   	   	   */	  
	   unsigned	  int	  PWM;	  
	   if(M>0)	  
	   {	  	  
	   	   if(M<Mmax)	  
	   	   {	  
	   	   	   PWM=128+(float)127.0*M/Mmax_1;	  
	   	   }	  
	   	   else	  
	   	   {	  
	   	   	   //M	  är	  större	  än	  motorns	  maximala	  moment,	  sätt	  högsta	  möjliga	  
	   	   	   PWM=PWM_max;	  	  
	   	   }	  
	   }	  	  
	   else	  
	   {	  	   	  	  
	   	   if	  (M>Mmin)	  
	   	   {	  
	   	   	   PWM=128+(float)128.0*M/Mmax_2;	  
	   	   }	  
	   	   else	  
	   	   {	  
	   	   	   //|M|	  är	  större	  än	  motorns	  maximala	  moment,	  sätt	  högsta	  möjliga	  	  
	   	   	   PWM=PWM_min;	  	   	   	   	  



	   	   }	  	   	   	   	  
	   }	  
	   OCR2=PWM;	  
	  }	  
	  
 
 
 

Handkontroll (sender.c) 
/* 
* sender.c 
* 
* Skapad: 2012-04-11 
* Ändrad: 2012-05-14 
* 
* Av: Kim Öberg 
* FiM VT-12 
*/ 
 
/*  
* Ett program som skickar fördefinierade kommandon till prototypen för att: 
* - Koppla upp sig mot prototypens Slave-modul 
* - Starta motorerna 
* - Stänga av motorerna 
* - Försätta i standby-läge (+++) 
* - Koppla ned anslutningen 
* 
* Mottagarmodulen ligger och lyssnar efter kommandon i UART-bufferten och genomför 
olika 
* "events"/kommandon beroende på vad som ligger i densamma. 
*/ 
 
#include <avr/io.h> 
#include <avr/interrupt.h> 
#define F_CPU 4000000 //Clock speed 
#include <stdint.h> 
#include <string.h> 
#include <util/delay.h> 
 
//Definiera möjliga svar från blåtandsmodulen till hem-microkontrollern 
#define CONNECTED "CONNECT 0001950624E6" //Fås detta svar tänds kontakt-LEDen 
#define DISCONNECTED "DIS"   //Fås detta svar släcks kontakt-LEDen 
 
//Definiera kommandon som ska skickas 
#define CONNECT "ATD0001950624E6" //Blåtandsadressen till Slave-modulen 
#define START_ENGINES "START" 
#define STOP_ENGINES "STOP" 
#define DISCONNECT "ATH" 
#define STAND_BY "+++" 
#define MODE_0 "AT+BTMODE,0"  //Försätt Master-modulen i rätt mode 
 
void init_ports(void) 
{ 
 DDRA = 0x00; //Input på knapparna PINA 
 DDRC = 0xFF; //Output LEDs 
 PORTC = 0xFF; //connection-LED släckt 
 PORTA = 0xFF; //Internal pull up aktiverat 
} 
 
void lights_on(void) 
{ 
 PORTC = 0xFE; 
} 
 
void lights_off(void) 
{ 
 PORTC = 0xFF; 
} 
 
 
//*********************************UART*********************************** 
 



#define FOSC 4000000 //Clock Speed 
#define USART_BAUDRATE 9600 
#define BAUD_PRESCALE (((FOSC / (USART_BAUDRATE * 16UL))) - 1) 
 
char sent_byte, received_byte; 
#define BUFFER_SIZE 64 
char receive_buffer[BUFFER_SIZE]; 
volatile int bit_count, end_of_line; //check variables constantly 
 
void init_uart(unsigned int UBRR)  
{ 
 //char ReceivedByte; 
 // Turn on the transmission and reception circuitry and enable interrupt receive 
complete 
 UCSRB |= (1 << RXEN) | (1 << TXEN) | (1 << RXCIE); 
 // Use 8-bit character sizes 
 UCSRC |= (1 << URSEL) | (1 << UCSZ0) | (1 << UCSZ1); 
 
 // Load upper 8-bits of the baud rate value into the high byte of the UBRR 
register 
 UBRRH = (BAUD_PRESCALE >> 8); 
 // Load lower 8-bits of the baud rate value into the low byte of the UBRR 
register 
 UBRRL = BAUD_PRESCALE; 
 
 //Enable Global Interrupts 
 sei(); 
  
 //Clear interrupt variables 
 end_of_line = 0; 
 bit_count = 0; 
} 
 
 
void send_data(unsigned char sent_byte) 
{  
 // Do nothing until UDR is ready for more data to be written to it 
 while ((UCSRA & (1 << UDRE)) == 0) {}; 
 // Put sent byte into buffer --> send data 
 UDR = sent_byte; 
} 
 
//********************************************************************** 
 
 
void bluetooth_connect() //Kontrollera vad som ligger i receive_buffern 
{ 
 int i = 0; 
 while (MODE_0[i] != 0x00) //så länge "null sign" inte skickats 
 { 
  send_data(MODE_0[i]); //fortsätt skicka char by char 
  i++; 
 } 
 send_data(0x0D); //enter - för att skicka kommando 
} 
 
 
void check_buffer(void) 
{  
 if (end_of_line == 1) //Helt meddelande inläst 
 { 
  if (strstr(receive_buffer,CONNECTED) != 0) 
  { 
   lights_on();  //Tänd LED 
   end_of_line = 0; //Raden inläst, radera end_of_line-indikatorn 
  } 
    
  else if (strstr(receive_buffer,DISCONNECTED) != 0) 
  { 
   lights_off();  //Släck LED 
   end_of_line = 0; 
  } 
 
  end_of_line = 0; //Ser till att interruptvektorn börjar läsa in från buffert 
igen 
   
 }//end if 



 
}//end check_buffer 
 
 
 
//*********************************MAIN PROGRAM********************************** 
 
int main(void) 
{ 
 //Definiera in/ut-portar för knappar och LEDs 
 init_ports(); 
 
 //Startar och konfigurerar UART-kommunikationen med blåtandsmodulen 
 init_uart(BAUD_PRESCALE); 
 
 //Sätt blåtanden i Mastermode för att initera kontakten med Slave-modulen 
 bluetooth_connect(); 
 
  while(1) 
  { 
   check_buffer(); //Kontrollera vad som ligger i receive_buffern 
      
   if ((PINA & 0x01) == 0x00) //Koppla upp blåtanden Slave-modulen 
   { 
    while ((PINA & 0x01) == 0x00) {} //förhindra skickandet av dubbelkommandon 
    int i = 0; 
    while (CONNECT[i] != 0x00) //så länge "null sign" inte skickats 
    { 
     send_data(CONNECT[i]); //fortsätt skicka char by char 
     i++; 
    } 
    send_data(0x0D); //enter - för att skicka kommando 
   } 
 
   else if ((PINA & 0x02) == 0x00) //Starta motorerna 
   { 
    while ((PINA & 0x02) == 0x00) {} //förhindra skickandet av dubbelkommandon 
    int i = 0; 
    while (START_ENGINES[i] != 0x00) //så länge "null sign" inte skickats 
    { 
     send_data(START_ENGINES[i]); 
     i++; 
    } 
    send_data(0x0D); //enter - för att skicka kommando 
   } 
 
   else if ((PINA & 0x04) == 0x00) //Stoppa motorerna 
   { 
    while ((PINA & 0x04) == 0x00) {} //förhindra skickandet av dubbelkommandon 
 
    int i = 0; 
    while (STOP_ENGINES[i] != 0x00) //så länge "null sign" inte skickats 
    { 
     send_data(STOP_ENGINES[i]); 
     i++; 
    } 
    send_data(0x0D); //enter - för att skicka kommando 
 
   } 
   else if ((PINA & 0x08) == 0x00) //Disconnect (ATH) 
   { 
    while ((PINA & 0x08) == 0x00) {} //förhindra skickandet av dubbelkommandon 
    int i = 0; 
    while (DISCONNECT[i] != 0x00) //så länge "null sign" inte skickats 
    { 
     send_data(DISCONNECT[i]); 
     i++; 
    } 
    send_data(0x0D); //enter - för att skicka kommando 
   } 
 
   else if ((PINA & 0x10) == 0x00) //Standby mode (+++) 
   { 
    while ((PINA & 0x10) == 0x00) {} //förhindra skickandet av dubbelkommandon 
 
    int i = 0; 
    while (STAND_BY[i] != 0x00) //så länge "null sign" inte skickats 



    { 
     send_data(STAND_BY[i]); 
     i++; 
    } 
    send_data(0x0D); //enter - för att skicka kommando 
   } 
 
  } //end while-loop 
 
} //end main-loop 
 
//******************************END MAIN PROGRAM********************************* 
 
 
ISR(USART_RXC_vect) 
{ 
 //Läs nu in character för character tills hela raden är inläst 
 if (end_of_line == 0) //indikatorn för att raden är läst 
 { 
   received_byte = UDR; //Lägg mottagen char i received_byte 
  receive_buffer[bit_count] = received_byte; //Lägg sedan denna i buffern på 
plats bit_count 
  ++bit_count; //Räkna upp platsen bit_count 
 } 
  
 //Avsluta inläsningen när null-sign/enter dyker upp eller bufferten är slut 
 if ((received_byte == 0x0D) | (received_byte == 0x00) | (bit_count >= 
BUFFER_SIZE)) 
 { 
  end_of_line = 1; //Inläsningen slutar 
  bit_count = 0; 
 } 
} 
 
 

 
 
 
 

Mottagare (receiver.c) 
/*	  
*	  receiver.c	  
*	  
*	  Skapad:	  2012-‐04-‐11	  
*	  Ändrad:	  2012-‐05-‐14	  
*	  
*	  Av:	  Kim	  Öberg	  &	  Erik	  hane	  
*/	  
	  
/*	  	  
*	  Ett	  program	  som	  har	  i	  uppgift	  att	  styra	  framdrivningen	  hos	  prototypen	  genom	  att	  
kommunicera	  med	  fjärrkontrollen	  och	  linejdetekteringssystemet.	  
*	  Funktionalitet	  i	  programet	  kan	  delas	  in	  i	  följande	  delar:	  
	  
*	  -‐	  Koppla	  upp	  sig	  mot	  handkontrollen	  	  
*	  -‐	  Starta	  motorerna	  
*	  -‐	  Stänga	  av	  motorerna	  
*	  -‐	   Koppla	  ned	  
*	  -‐	  Ta	  emot	  signal	  från	  linedetekteringsystemet	  
*	  	  
*/	  
	  
#include	  <avr/io.h>	  
#include	  <avr/interrupt.h>	  
#define	  F_CPU	  4000000	  //Clock	  speed	  
#include	  <stdint.h>	  



#include	  <string.h>	  
#include	  <util/delay.h>	  
#include	  <avr/eeprom.h>	  
	  
/***********************	  Globals*************************/	  
	  
//Variabler	  som	  används	  för	  att	  styra	  drivsystemets	  olika	  tillstånd	  
volatile	  int	  stopp_signal;	  
volatile	  uint8_t	  drive=0;	  	  
	  
/***********************	  definitions.h	  *************************/	  
	  
//Definiera	  möjliga	  skickade	  kommandon:	  
#define	  CONNECTED	  "CONNECT	  0001950C0818"	  
#define	  DISCONNECTED	  "DIS"	  
	  
#define	  START_ENGINES	  "START"	  
#define	  STOP_ENGINES	  "STOP"	  
	  
#define	  LINE_STOPP	  (unsigned	  char)	  (1<<PD3)	  
	  
	  
/***********************	  end	  definitions.h	  *************************/	  
	  
	  
/***********************	  ports.h	  *************************/	  
	  
void	  init_ports(void)	  
{	  
	   DDRA	  =	  0x00;	  //Input	  på	  knapparna	  PINA	  
	   DDRB	  =	  0xFF;	  //Output	  LEDs	  
	   DDRD	  =	  0x00;	  //Input	  reflexdetektor	  
	   DDRD|=(1<<6);	  //Output	  PWM	  till	  DC-‐motor	  
	   	   	  
	   PORTA	  =	  0xFF;	  //Internal	  pull	  up	  
	   PORTD	  =	  0xFF;	  //Internal	  pull	  up	   	  
	   PORTB	  =	  0xFF;	  //LEDs	  släckta	  
	   PORTD&=~(1<<6);	  //Framdrivning	  avstängd	  
	  
	   //	  External	  interrupt	  INT1	  (Reflexdetektor)	  
	   MCUCR|=(1<<ISC10);	   //INT0:Any	  logical	  change	  
	   GICR	  |=(1<<INT1);	  	  	  //Interrupt	  enable	  INT1	  
}	  	  
	  
	  
	  
/***********************	  end	  ports.h	  *************************/	  
	  
	  
/***********************	  uart.h	  *************************/	  
	   	  
#define	  FOSC	  4000000	   //Clock	  Speed	  
#define	  USART_BAUDRATE	  9600	  
#define	  BAUD_PRESCALE	  (((FOSC	  /	  (USART_BAUDRATE	  *	  16UL)))	  -‐	  1)	  
	  
char	  sent_byte,	  received_byte;	  
#define	  BUFFER_SIZE	  64	  
char	  receive_buffer[BUFFER_SIZE];	  
volatile	  int	  bit_count,	  end_of_line;	  //check	  variables	  constantly	  
	  
void	  init_uart(unsigned	  int	  UBRR)	  	  
{	  



	   	  
	   //	  Turn	  on	  the	  transmission	  and	  reception	  circuitry	  and	  enable	  interrupt	  receive	  
complete	  
	   UCSRB	  |=	  (1	  <<	  RXEN)	  |	  (1	  <<	  TXEN)	  |	  (1	  <<	  RXCIE);	  
	   //	  Use	  8-‐bit	  character	  sizes	  
	   UCSRC	  |=	  (1	  <<	  URSEL)	  |	  (1	  <<	  UCSZ0)	  |	  (1	  <<	  UCSZ1);	  
	  
	   //	  Load	  upper	  8-‐bits	  of	  the	  baud	  rate	  value	  into	  the	  high	  byte	  of	  the	  UBRR	  register	  
	   UBRRH	  =	  (BAUD_PRESCALE	  >>	  8);	  
	   //	  Load	  lower	  8-‐bits	  of	  the	  baud	  rate	  value	  into	  the	  low	  byte	  of	  the	  UBRR	  register	  
	   UBRRL	  =	  BAUD_PRESCALE;	  
	  
	   //Enable	  Global	  Interrupts	  
	   sei();	  
	   	  
	   //Clear	  interrupt	  variables	  
	   end_of_line	  =	  0;	  
	   bit_count	  =	  0;	  
}	  
	  
	  
void	  send_data(unsigned	  char	  sent_byte)	  
{	  	  
	   //	  Do	  nothing	  until	  UDR	  is	  ready	  for	  more	  data	  to	  be	  written	  to	  it	  
	   while	  ((UCSRA	  &	  (1	  <<	  UDRE))	  ==	  0)	  {};	  
	   //	  Put	  sent	  byte	  into	  buffer	  -‐-‐>	  send	  data	  
	   UDR	  =	  sent_byte;	  
}	  
	  
	  
void	  check_buffer(void)	  
{	  	  
	   if	  (end_of_line	  ==	  1)	  //Helt	  meddelande	  inläst	  
	   {	  
	   	   if	  (strstr(receive_buffer,START_ENGINES)	  !=	  0)	   //Om	  kommandot	  START	  upptäcks	  tänd	  
LED1	  
	   	   {	  	  
	   	   	   //Tillståndsvariabler	  vid	  framdrivning	  
	   	   	   stopp_signal	  =	  0;	  	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   drive	  =	  1;	  
	   	   	   	  
	   	   	   //Sparar	  drive	  variabeln	  på	  EEPROM	  för	  tillståndet	  skall	  bestå	  vid	  eventuellet	  	  	  	  	  
spänningsfall	  i	  systemet.	  (Adress	  0)	  
	   	   	   eeprom_update_byte	  ((	  uint8_t	  *)	  0,	  drive);	  
	   	   	   end_of_line	  =	  0;	  
	   	   }	  
	  
	   	   else	  if	  (strstr(receive_buffer,STOP_ENGINES)	  !=	  0)	   //Om	  kommandot	  STOP	  upptäcks	  
stoppa	  motorerna	  
	   	   {	  
	   	   	   //Tillståndsvariabler	  vid	  stopp	  
	   	   	   stopp_signal=1;	  
	   	   	   end_of_line=0;	  
	   	   }	  
	   	   	  
	   	   else	  if	  (strstr(receive_buffer,DISCONNECTED)	  !=	  0)	  
	   	   {	  
	   	   	   end_of_line	  =	  0;	  
	   	   }	  
	  
	  
	   	   end_of_line	  =	  0;	   //Ser	  till	  att	  interruptvektorn	  börjar	  läsa	  in	  från	  buffert	  igen	  



	   	   	  
	   }//end	  if	  
}//end	  check_buffer	  
	  
void	  drive_mode(void)	  //Startar	  framdrivningen	  
{	  	   	  
	   PORTD|=(1<<6);	  	   //Starta	  motorn	  
	   PORTB=0xFE;	   	   	   //Tänd	  LED	  som	  indikation	  	  
}	  
	  
void	  stopp_mode(void)	  //Stänger	  av	  framdrivning	  
{	  
	   PORTB=0xFF;	   //Släck	  LED	  
	   PORTD&=~(1<<6);	  //Stäng	  av	  motorn	  
	   	  
	   //Sätter	  drive	  variablen	  till	  0	  och	  skriver	  denna	  till	  EEPROM	  
	   drive	  =	  0;	  
	   eeprom_update_byte	  ((	  uint8_t	  *)	  0,	  drive);	  	   	  
}	  
	  
/***********************	  end	  uart.h	  *************************/	  
	   	   	   	  
	  
	  
/**************************************************************/	  
/***********************	  main-‐program	  *************************/	  
/**************************************************************/	  
	  
	  
int	  main(void)	  
{	  
	   //Initerar	  portar	  och	  extern	  interrupt	  
	   init_ports();	  
	   	  
	   //Startar	  och	  konfigurerar	  UART-‐kommunikationen	  med	  blåtandsmodulen	  
	   init_uart(BAUD_PRESCALE);	  
	  
	   //-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐Main	  loop-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	   while(1)	  
	   {	  
	   	   check_buffer();	  //Kontrollera	  vad	  som	  ligger	  i	  receive_buffern	  
	  	  	   	  
	   	   	  //Hämtar	  det	  sparade	  tillståndet	  för	  drivevariablen	  från	  EEPROM	  (Adress	  0)	  
	   	   	  drive	  =	  eeprom_read_byte	  ((	  uint8_t	  *)	  0)	  ;	   	  
	   	   	  	  
	   	   //Om	  kommandot	  "Start"	  mottagits	  från	  fjärkontrollen	  	  
	   	   if	  (drive	  ==	  1)	  
	   	   {	  
	   	   	   drive_mode();	  
	   	   }	  
	   	   	  
	   	   //Om	  Kommandot	  "STOP"	  mottagits	  från	  fjärkontrollen	  	  	  
	   	   if	  (stopp_signal	  ==	  1)	  
	   	   {	  
	   	   	   stopp_mode();	  
	   	   }	  
	  
	   	   //	  Om	  en	  hög	  signal	  mottagits	  från	  linjedetektorsystemet	  (Stopp-‐linjen	  har	  
detekterats)	  
	   	   if	  (PIND&LINE_STOPP)	  
	   	   {	  
	   	   	   stopp_mode();	  



	   	   }	  
	  
	  
	   }//end	  while-‐loop	  
}	  //end	  main-‐loop	  
	  
	  
/**************************************************************/	  
/*********************	  end	  main-‐program	  ***********************/	  
/**************************************************************/	  
	  
	  
ISR(USART_RXC_vect)	  
{	  
	   //Läs	  nu	  in	  character	  för	  character	  tills	  hela	  raden	  är	  inläst	  
	   if	  (end_of_line	  ==	  0)	  //indikatorn	  för	  att	  raden	  är	  läst	  
	   {	  
	  	  	   received_byte	  =	  UDR;	   //Lägg	  mottagen	  char	  i	  received_byte	  
	   	   receive_buffer[bit_count]	  =	  received_byte;	   //Lägg	  sedan	  denna	  i	  buffern	  på	  plats	  
bit_count	  
	   	   ++bit_count;	  //Räkna	  upp	  platsen	  bit_count	  
	   }	  
	   	  
	   //Avsluta	  inläsningen	  när	  null-‐sign/enter	  dyker	  upp	  eller	  bufferten	  är	  slut	  
	   if	  ((received_byte	  ==	  0x0D)	  |	  (received_byte	  ==	  0x00)	  |	  (bit_count	  >=	  BUFFER_SIZE))	  
	   {	  
	   	   end_of_line	  =	  1;	   //Inläsningen	  slutar	  
	   	   bit_count	  =	  0;	  
	   }	  
}	  
 
 
 
 

Linjedetektering 
/*	  
	  *	  AVRGCC3.c	  
	  *	  
	  *	  Created:	  2012-‐05-‐09	  15:37:11	  
	  *	  	  Author:	  ehane	  
	   *Detector	  program	  1.1*	  
	   Program	  used	  to	  find	  the	  stop	  line.	  Uses	  a	  timer	  and	  a	  external	  interrupt	  from	  a	  IR-‐
detector	  module.	  	  
	   The	  stopp	  line	  is	  found	  when	  a	  series	  of	  external	  interrupts	  from	  the	  detector	  has	  
occurred	  with	  the	  same	  
	   time	  intevall	  between	  them.	  	  	  	  	  	  	  
	  */	  	  
	  
#include	  <avr/io.h>	  
#include	  <avr/interrupt.h>	  
#include	  <util/delay.h>	  
	  
	  
//-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐Defs.-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
#define	  line_measure_tol	  (int)	  10	   	   //	  Acceptable	  line	  measure	  deviation	  
#define	  line_definition	  (int)	  2	   	   	   //	  Number	  of	  accepted	  measurements	  that	  defines	  a	  
cleared	  stopp	  line	  
	  
	  
//-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐Globals-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  



volatile	  int	  line_count;	   //	  Number	  of	  lines	  cleared.	  
int	  time;	   	   	   	   	   	   	   	   //	  Variable	  used	  to	  store	  timer	  counter	  values	  
	  
void	  initialize(void)	  
{	  
	   	  
	   //-‐-‐-‐-‐-‐-‐Init.	  PORT's-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	   	  
	   DDRB|=(1<<4);	  	   	   	   //	  PB4	  Output:	  Sends	  signals	  to	  master	  CPU	  and	  toggles	  LED	  
	   DDRB&=~(1<<0);	  	   	   //	  PB0	  Input:	  Detector	  	   	  
	   PORTB=0x00;	   	   	   	   //	  Pull-‐up	  
	   	  
	   //-‐-‐-‐-‐-‐Init.	  interrupt-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	   sei();	  	  
	   MCUCR|=(1<<ISC00);	   	   //	  Extern	  interrupt	  on	  any	  logical	  change	  
	   GIMSK|=(1<<PCIE);	  	   	   //	  Enable	  changing	  of	  external	  interrupt	  pin	  	   	  
	   PCMSK|=(1<<PCINT0);	  	   //	  Change	  external	  interrupt	  pin	  
}	  
	  
	  
//-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐MAIN-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
int	  main(void)	  
{	  
	   _delay_ms(1000);	   	   //	  Wait	  to	  initialize	  do	  not	  disturb	  the	  bluetooth	  that	  is	  
connnected	  to	  master	  porcessor.	  	  
	   initialize();	  	   	   	   //	  Init.	  ports	  and	  interrupts	  
	   	  
	   	  
	   //Main	  loop:	  	   	   	  
	  	  	  	  while(1)	  
	  	  	  	  {	   	   	  
	   	   	   if(line_count>line_definition)	  //	  Checks	  if	  2	  or	  more	  lines	  have	  been	  found	  
	   	   	   {	  
	   	   	   	   PORTB=0xFF;	   	   //	  Turns	  LED	  on	  and	  sends	  a	  high-‐level	  to	  master	  CPU	  
	   	   	   	   _delay_ms(10);	  //	  	  Keeps	  current	  state	  
	   	   	   	   PORTB=0x00;	   	   //	  Turns	  LED	  off	  and	  stops	  sending	  high	  level	  
	   	   	   	   line_count=0;	  	   //	  Resets	  line	  counter	  
	   	   	   }	  
	  
	   }	  
}	  
	  
//-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐External	  interrupt	  routine-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
//Uses	  a	  timer	  to	  spot	  and	  measure	  lines.	  
ISR(PCINT0_vect)	  
{	  
	   	  
	   	   //	  The	  current	  timer	  value	  is	  compared	  with	  the	  old	  time	  value.	  
	   	   //	  If	  it's	  found	  in	  the	  tolreance	  interval	  the	  mesurement	  is	  defined	  as	  a	  line.	  	  	  
	   	   if((TCNT0>(time-‐line_measure_tol))&&(TCNT0<(time+line_measure_tol)))	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	  
	   	   	   ++line_count;	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   //	  if	  a	  line	  is	  found,	  increases	  line	  counter	  
	   	   }	  	   	   	  
	   	   else	  
	   	   {	  	   	  
	   	   	   line_count=0;	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   //	  if	  a	  line	  is	  not	  found,	  line	  counter	  is	  
reset.	  
	   	   }	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	  



	   	   time=TCNT0;	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   //	  Stores	  the	  current	  timer	  counter	  value	  in	  
time	  

	   	   TCNT0=0;	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   //	  Resets	  timer	  
	   	   TCCR0B|=(1<<CS02)|(1<<CS00);	  	   	   	   //Starts	  timer	  in	  normal	  mode	  with	  1024	  
prescale	  	   	  
}	  
 
 
 
 

Display 
Main.c	  
/*	  
	  Johanna	  Simonsson	  
	  Fördjupning	  i	  Mekatronik	  
	  Drivrutin	  för	  skärmen	  G1216	  Seiko	  med	  Segment	  driver	  HD61202	  
	  Kompatibel	  med	  KS0108	  
	  */	  
	  
#include	  <inttypes.h>	  
#include	  <avr/io.h>	  
#include	  <avr/pgmspace.h>	  
#include	  <util/delay.h>	  
	  
#include	  "screen.h"	  
#include	  "arial_bold_14.h"	  
#include	  "corsiva_12.h"	  
#include	  "Bitmap.h"	  
	  
void	  move(void)	  
{	  

LoadBitmap(ARG_1);	  
	   _delay_ms(5000);	   	  
	   LoadBitmap(ARG_2);	  
	   _delay_ms(5000);	  
	  
}	  	  
	  
int	  main(void)	  	  
{	  
	   //Intro	  loop	  
	   for(volatile	  uint16_t	  i=0;	  i<15000;	  i++);	  
	  
	   Init(0);	  
	   Clear_Screen();	  
	   	  
	   while(1){	  
	   move();	  
	   }	  
}	  
	  
screen.h	  
	  
#include	  <inttypes.h>	  
#include	  <avr/pgmspace.h>	  
	  
#ifndef	   HD61202_H	  
#define	  HD61202_H	  
	  
//	  Portar	  



#define	  LCD_CMD_PORT	   	   PORTC	   	   //	  Command	  Output	  Register	  C	  
#define	  LCD_CMD_DIR	  	   	   DDRC	  	   //	  Data	  Direction	  Register	  for	  Command	  Port	  
	  
#define	  LCD_DATA_IN	  	   	   PINA	  	   //	  Data	  Input	  Register	  A	  
#define	  LCD_DATA_OUT	   	   PORTA	   	   //	  Data	  Output	  Register	  
#define	  LCD_DATA_DIR	   	   DDRA	  	   //	  Data	  Direction	  Register	  for	  Data	  Port	  
	  
//Output/input	  
	  
#define	  OUTPUT	  	   	   	   0xFF	  
#define	  INPUT	  	   	   	   0x00	  
	  
//	  Pixel	  constants	  
	  
#define	  PIXELS	  	   	   	   1024	  
#define	  SCREEN_BYTES	   	   128	  
	  
//	  Command	  Port	  Bits	  
#define	  D_I	   	   	   	   	   0x04	  	   //	  D/I	  Bit	  Number	  
#define	  R_W	   	   	   	   	   0x05	  	   //	  R/W	  Bit	  Number	  
#define	  EN	  	   	   	   	   0x03	  	   //	  EN	  Bit	  Number	  
#define	  CSEL1	  	   	   	   0x06	  	   //	  CS1	  Bit	  Number	  
#define	  CSEL2	  	   	   	   0x07	  	   //	  CS2	  Bit	  Number	  
	  
//	  Chips	  
#define	  CHIP1	  	   	   	   0x00	  
#define	  CHIP2	  	   	   	   0x01	  
	  
	  
//	  Commands	   	   	   	   	   	   	   	  	  Adresser	  till	  databitarna.	  Dessa	  kombinationer	  ger	  vad	  
namnet	  beskriver.	  
#define	  LCD_ON	  	   	   	   0x3F	  //00	  11	  11	  11	  Sista	  biten	  påverkar.	  
#define	  LCD_OFF	  	   	   	   0x3E	  //00	  11	  11	  10	  
#define	  LCD_SET_ADD	  	   	   0x40	  //01	  00	  00	  00	  bit	  0	  -‐	  5	  (6	  sista)	  ger	  adressen	  mellan	  0	  och	  
63.	  
#define	  LCD_SET_PAGE	   	   0xB8	  //10	  11	  10	  00	  Sista	  3	  bitarna	  bestämmer	  vilken	  page	  som	  ska	  
skrivas	  på	  (0-‐7)	  
#define	  LCD_DISP_START	   	   0xC0	  //11	  00	  00	  00	  	  
	  
//	  Colors	  
#define	  BLACK	  	   	   	   0xFF	  
#define	  WHITE	  	   	   	   0x00	  
	  
//	  Font	  Indices	  
#define	  FONT_LENGTH	  	   	   0	  
#define	  FONT_FIXED_WIDTH	   2	  
#define	  FONT_HEIGHT	  	   	   3	  
#define	  FONT_FIRST_CHAR	  	   4	  
#define	  FONT_CHAR_COUNT	  	   5	  
#define	  FONT_WIDTH_TABLE	   6	  
	  
	  
	  
typedef	  struct	  {	  
	   uint8_t	  x;	  
	   uint8_t	  y;	  
	   uint8_t	  page;	  
}	  lcdCoord;	  
	  
	  
typedef	  uint8_t	  (*Font_Callback)(const	  uint8_t*);	  
	  



//	  
//	  Function	  Prototypes	  
//	  
	  
//	  Graphic	  Functions	  
void	  Draw_Line(uint8_t	  x1,	  uint8_t	  y1,	  uint8_t	  x2,	  uint8_t	  y2,	  uint8_t	  color);	  
void	  Draw_Rect(uint8_t	  x,	  uint8_t	  y,	  uint8_t	  width,	  uint8_t	  height,	  uint8_t	  color);	  
void	  Draw_RoundRect(uint8_t	  x,	  uint8_t	  y,	  uint8_t	  width,	  uint8_t	  height,	  uint8_t	  
radius,	  uint8_t	  color);	  
void	  Fill_Rect(uint8_t	  x,	  uint8_t	  y,	  uint8_t	  width,	  uint8_t	  height,	  uint8_t	  color);	  
void	  Invert_Rect(uint8_t	  x,	  uint8_t	  y,	  uint8_t	  width,	  uint8_t	  height);	  
void	  Set_Inverted(uint8_t	  invert);	  
void	  Set_Dot(uint8_t	  x,	  uint8_t	  y,	  uint8_t	  color);	  
	  
#define	  Draw_VertLine(x,	  y,	  length,	  color)	  {Fill_Rect(x,	  y,	  0,	  length,	  color);}	  
#define	  Draw_HoriLine(x,	  y,	  length,	  color)	  {Fill_Rect(x,	  y,	  length,	  0,	  color);}	  
#define	  Draw_Circle(xCenter,	  yCenter,	  radius,	  color)	  {Draw_RoundRect(xCenter-‐radius,	  
yCenter-‐radius,	  2*radius,	  2*radius,	  radius,	  color);}	  
#define	  Clear_Screen()	  {Fill_Rect(0,	  0,	  127,	  63,	  WHITE);}	  
	  
//	  Font	  Functions	  
uint8_t	  Read_FontData(const	  uint8_t*	  ptr);	   	   //Standard	  Read	  Callback	  
void	  Select_Font(uint8_t*	  font,	  Font_Callback	  callback,	  uint8_t	  color);	  
int	  Put_Char(char	  c);	  
void	  Puts(char*	  str);	  
void	  Puts_P(PGM_P	  str);	  
uint8_t	  Char_Width(char	  c);	  
uint16_t	  String_Width(char*	  str);	  
uint16_t	  StringWidth_P(PGM_P	  str);	  
	  
//	  Control	  Functions	  
void	  Goto_XY(uint8_t	  x,	  uint8_t	  y);	  
void	  Init(uint8_t	  invert);	  
uint8_t	  Read_Data(void);	  
void	  Write_Command(uint8_t	  cmd,	  uint8_t	  chip);	  
void	  Write_Data(uint8_t	  data);	  
	  
	  
#endif	  
	  
	  
	  
screen.c	  
#include	  <inttypes.h>	  
#include	  <avr/io.h>	  
#include	  <avr/pgmspace.h>	  
#include	  "screen.h"	  
	  
lcdCoord	  	   	   Coord;	  
uint8_t	   	   	   	   Inverted=0;	  
Font_Callback	  	   Font_Read;	  
uint8_t	   	   	   	   Font_Color;	  
const	  uint8_t*	  	   Font;	  
	  
//-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  RITFUNKTIONER	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  
void	  Draw_Line(uint8_t	  x1,	  uint8_t	  y1,	  uint8_t	  x2,	  uint8_t	  y2,	  uint8_t	  color)	  {	  
	   uint8_t	  length,	  i,	  y,	  yAlt,	  xTmp,	  yTmp;	  
	   int16_t	  m;	  
	   	  
	   //Ritar	  linjer	  m.h.a	  enkla	  matematiska	  uträkningar.	  
	   	  



	   	  
	   //	  Lodrät	  linje	  
	   if(x1	  ==	  x2)	  {	  
	   	   if(y1	  >	  y2)	  {	  
	   	   	   yTmp	  =	  y1;	  
	   	   	   y1	  =	  y2;	  
	   	   	   y2	  =	  yTmp;	  
	   	   }	  
	   	   Draw_VertLine(x1,	  y1,	  y2-‐y1,	  color);	  
	   	  
	  
	   //	  Vågrät	  linje	  
	   }	  else	  if(y1	  ==	  y2)	  {	  	  
	   	   if(x1	  >	  x2)	  {	  
	   	   	   xTmp	  =	  x1;	  
	   	   	   x1	  =	  x2;	  
	   	   	   x2	  =	  xTmp;	  
	   	   }	  
	   	   Draw_HoriLine(x1,	  y1,	  x2-‐x1,	  color);	  
	   	  
	   //	  Övriga	  linjer	  
	   	  
	   }	  else	  {	  
	   	   if((y2-‐y1)	  >=	  (x2-‐x1)	  ||	  (y1-‐y2)	  >=	  (x2-‐x1))	  {	  
	   	   	   if(x1	  >	  x2)	  {	  
	   	   	   	   xTmp	  =	  x1;	  
	   	   	   	   yTmp	  =	  y1;	  
	   	   	   	   x1	  =	  x2;	  
	   	   	   	   y1	  =	  y2;	  
	   	   	   	   x2	  =	  xTmp;	  
	   	   	   	   y2	  =	  yTmp;	  
	   	   	   }	  
	   	   	  
	   	   	   length	  =	  x2-‐x1;	  
	   	   	   m	  =	  ((y2-‐y1)*200)/length;	  
	   	   	   yAlt	  =	  y1;	  
	   	   	   	  
	   	   	   for(i=0;	  i<=length;	  i++)	  {	  
	   	   	   	   y	  =	  ((m*i)/200)+y1;	  
	   	   	   	   	  
	   	   	   	   if((m*i)%200	  >=	  100)	  
	   	   	   	   	   y++;	  
	   	   	   	   else	  if((m*i)%200	  <=	  -‐100)	  
	   	   	   	   	   y-‐-‐;	  
	   	   	   	   	  
	   	   	   	   Draw_Line(x1+i,	  yAlt,	  x1+i,	  y,	  color);	  
	   	   	   	   	  
	   	   	   	   if(length	  <=	  (y2-‐y1)	  &&	  y1	  <	  y2)	  
	   	   	   	   	   yAlt	  =	  y+1;	  
	   	   	   	   else	  if(length	  <=	  (y1-‐y2)	  &&	  y1	  >	  y2)	  
	   	   	   	   	   yAlt	  =	  y-‐1;	  
	   	   	   	   else	  
	   	   	   	   	   yAlt	  =	  y;	  
	   	   	   }	  
	   	   	  
	   	   }	  else	  {	  
	   	   	   if(y1	  >	  y2)	  {	  
	   	   	   	   xTmp	  =	  x1;	  
	   	   	   	   yTmp	  =	  y1;	  
	   	   	   	   x1	  =	  x2;	  
	   	   	   	   y1	  =	  y2;	  
	   	   	   	   x2	  =	  xTmp;	  



	   	   	   	   y2	  =	  yTmp;	  
	   	   	   }	  
	   	   	   	  
	   	   	   length	  =	  y2-‐y1;	  
	   	   	   m	  =	  ((x2-‐x1)*200)/length;	  
	   	   	   yAlt	  =	  x1;	  
	   	   	   	  
	   	   	   for(i=0;	  i<=length;	  i++)	  {	  
	   	   	   	   y	  =	  ((m*i)/200)+x1;	  
	   	   	   	   	  
	   	   	   	   if((m*i)%200	  >=	  100)	  
	   	   	   	   	   y++;	  
	   	   	   	   else	  if((m*i)%200	  <=	  -‐100)	  
	   	   	   	   	   y-‐-‐;	  
	   	   	   	   	  
	   	   	   	   Draw_Line(yAlt,	  y1+i,	  y,	  y1+i,	  color);	  
	   	   	   	   if(length	  <=	  (x2-‐x1)	  &&	  x1	  <	  x2)	  
	   	   	   	   	   yAlt	  =	  y+1;	  
	   	   	   	   else	  if(length	  <=	  (x1-‐x2)	  &&	  x1	  >	  x2)	  
	   	   	   	   	   yAlt	  =	  y-‐1;	  
	   	   	   	   else	  
	   	   	   	   	   yAlt	  =	  y;	  
	   	   	   }	  
	   	   }	  
	   }	  
}	  
	  
void	  Draw_Rect(uint8_t	  x,	  uint8_t	  y,	  uint8_t	  width,	  uint8_t	  height,	  uint8_t	  color)	  {	  
	   	  
	   //Ritar	  en	  rektangel	  m.h.a	  raka	  linjer.	  
	   	  
	   Draw_HoriLine(x,	  y,	  width,	  color);	  	   	   	   	  
	   Draw_HoriLine(x,	  y+height,	  width,	  color);	  	   	  
	   Draw_VertLine(x,	  y,	  height,	  color);	   	   	   	   	  
	   Draw_VertLine(x+width,	  y,	  height,	  color);	  	   	  
}	  
	  
void	  Draw_RoundRect(uint8_t	  x,	  uint8_t	  y,	  uint8_t	  width,	  uint8_t	  height,	  uint8_t	  
radius,	  uint8_t	  color)	  {	  
	  	  	  	  
	   //Ritar	  ut	  en	  rektangel	  med	  rundade	  hörn.	  
	   	  	  	  
	   int16_t	  tSwitch,	  x1	  =	  0,	  y1	  =	  radius;	  
	  	  	  tSwitch	  =	  3	  -‐	  2	  *	  radius;	  
	   	  
	   	  
	   //Rundade	  hörn	  
	   	  
	   while	  (x1	  <=	  y1)	  {	  
	   	  	  	  	  Set_Dot(x+radius	  -‐	  x1,	  y+radius	  -‐	  y1,	  color);	  
	   	  	  	  	  Set_Dot(x+radius	  -‐	  y1,	  y+radius	  -‐	  x1,	  color);	  
	  
	   	  	  	  	  Set_Dot(x+width-‐radius	  +	  x1,	  y+radius	  -‐	  y1,	  color);	  
	   	  	  	  	  Set_Dot(x+width-‐radius	  +	  y1,	  y+radius	  -‐	  x1,	  color);	  
	   	  	  	  	  	  
	   	  	  	  	  Set_Dot(x+width-‐radius	  +	  x1,	  y+height-‐radius	  +	  y1,	  color);	  
	   	  	  	  	  Set_Dot(x+width-‐radius	  +	  y1,	  y+height-‐radius	  +	  x1,	  color);	  
	  
	   	  	  	  	  Set_Dot(x+radius	  -‐	  x1,	  y+height-‐radius	  +	  y1,	  color);	  
	   	  	  	  	  Set_Dot(x+radius	  -‐	  y1,	  y+height-‐radius	  +	  x1,	  color);	  
	  
	   	  	  	  	  if	  (tSwitch	  <	  0)	  {	  



	   	  	  	  	  	  tSwitch	  +=	  (4	  *	  x1	  +	  6);	  
	   	  	  	  	  }	  else	  {	  
	   	  	  	  	  	  tSwitch	  +=	  (4	  *	  (x1	  -‐	  y1)	  +	  10);	  
	   	  	  	  	  	  y1-‐-‐;	  
	   	  	  	  	  }	  
	   	  	  	  	  x1++;	  
	   }	  
	   	  	  
	   //Raka	  linjer	  
	   	  	  	  
	   Draw_HoriLine(x+radius,	  y,	  width-‐(2*radius),	  color);	  	   	   	  
	   Draw_HoriLine(x+radius,	  y+height,	  width-‐(2*radius),	  color);	   	  
	   Draw_VertLine(x,	  y+radius,	  height-‐(2*radius),	  color);	   	   	   	  
	   Draw_VertLine(x+width,	  y+radius,	  height-‐(2*radius),	  color);	   	  
}	  
	  
//-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐HÅRDVARUFUNKTIONER-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐
-‐-‐-‐-‐	  
	  
void	  Fill_Rect(uint8_t	  x,	  uint8_t	  y,	  uint8_t	  width,	  uint8_t	  height,	  uint8_t	  color)	  {	  
	   uint8_t	  mask,	  pageOffset,	  h,	  i,	  data;	  
	   height++;	  
	   	  
	   //Grundläggande	  ritfunktion	  som	  alla	  andra	  ritfuktioner	  utnyttjar.	  
	   	  
	   pageOffset	  =	  y%8;	  	   	   	   //	  Modulusdelar	  y-‐koordinaten	  för	  att	  få	  vilken	  page	  som	  
skall	  skrivas	  på.	  
	   y	  -‐=	  pageOffset;	  
	   mask	  =	  0xFF;	  
	   if(height	  <	  8-‐pageOffset)	  {	  	   //	  Ställer	  in	  höjden.	  
	   	   mask	  >>=	  (8-‐height);	  
	   	   h	  =	  height;	  
	   }	  else	  {	  
	   	   h	  =	  8-‐pageOffset;	  
	   }	  
	   mask	  <<=	  pageOffset;	  
	   	  
	   //	  Hämtar	  data	  från	  givna	  koordinater,	  ändrar	  till	  den	  givna	  datan	  och	  skriver	  
tillbaka.	  
	   	  
	   Goto_XY(x,	  y);	  	   	   	   	  
	   for(i=0;	  i<=width;	  i++)	  {	  
	   	   data	  =	  Read_Data();	  
	   	   	  
	   	   if(color	  ==	  BLACK)	  {	  
	   	   	   data	  |=	  mask;	  
	   	   }	  else	  {	  
	   	   	   data	  &=	  ~mask;	  
	   	   }	  
	  
	   	   Write_Data(data);	  
	   }	  
	   	  
	   //	  Ändrar	  y-‐koordinaten	  för	  höjden	  och	  skriver	  in	  given	  färg.	  
	   	  
	   while(h+8	  <=	  height)	  {	  
	   	   h	  +=	  8;	  
	   	   y	  +=	  8;	  
	   	   Goto_XY(x,	  y);	  
	   	   	  
	   	   for(i=0;	  i<=width;	  i++)	  {	  
	   	   	   Write_Data(color);	  



	   	   }	  
	   }	  
	   	  
	   if(h	  <	  height)	  {	  
	   	   mask	  =	  ~(0xFF	  <<	  (height-‐h));	  
	   	   Goto_XY(x,	  y+8);	  
	   	   	  
	   	   for(i=0;	  i<=width;	  i++)	  {	  
	   	   	   data	  =	  Read_Data();	  
	   	   	  
	   	   	   if(color	  ==	  BLACK)	  {	  
	   	   	   	   data	  |=	  mask;	  
	   	   	   }	  else	  {	  
	   	   	   	   data	  &=	  ~mask;	  
	   	   	   }	  
	   	  
	   	   	   Write_Data(data);	  
	   	   }	  
	   }	  
}	  
	  
void	  Invert_Rect(uint8_t	  x,	  uint8_t	  y,	  uint8_t	  width,	  uint8_t	  height)	  {	  
	   	  
	   //	  Samma	  som	  Fill_Rect,	  men	  inverterad.	  
	   	  
	   uint8_t	  mask,	  pageOffset,	  h,	  i,	  data,	  tmpData;	  
	   height++;	  
	   	  
	   pageOffset	  =	  y%8;	  
	   y	  -‐=	  pageOffset;	  
	   mask	  =	  0xFF;	  
	   if(height	  <	  8-‐pageOffset)	  {	  
	   	   mask	  >>=	  (8-‐height);	  
	   	   h	  =	  height;	  
	   }	  else	  {	  
	   	   h	  =	  8-‐pageOffset;	  
	   }	  
	   mask	  <<=	  pageOffset;	  
	   	  
	   Goto_XY(x,	  y);	  
	   for(i=0;	  i<=width;	  i++)	  {	  
	   	   data	  =	  Read_Data();	  
	   	   tmpData	  =	  ~data;	  
	   	   data	  =	  (tmpData	  &	  mask)	  |	  (data	  &	  ~mask);	  
	   	   Write_Data(data);	  
	   }	  
	   	  
	   while(h+8	  <=	  height)	  {	  
	   	   h	  +=	  8;	  
	   	   y	  +=	  8;	  
	   	   Goto_XY(x,	  y);	  
	   	   	  
	   	   for(i=0;	  i<=width;	  i++)	  {	  
	   	   	   data	  =	  Read_Data();	  
	   	   	   Write_Data(~data);	  
	   	   }	  
	   }	  
	   	  
	   if(h	  <	  height)	  {	  
	   	   mask	  =	  ~(0xFF	  <<	  (height-‐h));	  
	   	   Goto_XY(x,	  y+8);	  
	   	   	  



	   	   for(i=0;	  i<=width;	  i++)	  {	  
	   	   	   data	  =	  Read_Data();	  
	   	   	   tmpData	  =	  ~data;	  
	   	   	   data	  =	  (tmpData	  &	  mask)	  |	  (data	  &	  ~mask);	  
	   	   	   Write_Data(data);	  
	   	   }	  
	   }	  
}	  
	  
void	  Set_Inverted(uint8_t	  invert)	  {	   	   	   //Inverterar	  skärmen	  
	   if(Inverted	  !=	  invert)	  {	  
	   	   Invert_Rect(0,0,127,63);	  
	   	   Inverted	  =	  invert;	  
	   }	  
}	  
	  
void	  Set_Dot(uint8_t	  x,	  uint8_t	  y,	  uint8_t	  color)	  {	  
	   uint8_t	  data;	  
	   	  
	   //Ändrar	  endast	  en	  pixel	  
	   	  
	   Goto_XY(x,	  y-‐y%8);	   	   	   	   	   	   	   //	  Går	  till	  början	  av	  byten.	  
	   data	  =	  Read_Data();	  	   	   	   	   	   	   //	  Läser	  in	  byten	  där	  pixeln	  befinner	  sig.	  
	   	  
	   if(color	  ==	  BLACK)	  {	   	   	   	   	   	   //	  Om	  pixeln	  ska	  vara	  svart,	  sätt	  till	  1,	  annars	  0.	  
	   	   data	  |=	  0x01	  <<	  (y%8);	   	   	   	   	  
	   }	  else	  {	  
	   	   data	  &=	  ~(0x01	  <<	  (y%8));	  	   	   	  
	   }	  
	   	  
	   Write_Data(data);	  	   	   	   	   	   	   //	  Skriver	  tillbaka	  med	  ändringen	  till	  displayen.	  
}	  
	  
void	  Goto_XY(uint8_t	  x,	  uint8_t	  y)	  	  
{	  
	   //Ställer	  in	  displayen	  på	  de	  givna	  koordinaterna.	  
	   	  
	   uint8_t	  chip	  =	  CHIP1,	  cmd;	  
	   	  
	   if(x	  >	  127)	  x	  =	  0;	   	   	   	   	   	   	   //	  Ser	  till	  att	  koordinaterna	  finns.	  
	   if(y	  >	  63)	  	  y	  =	  0;	  
	   	  
	   Coord.x	  =	  x;	  	   	   	   	   	   	   	   //	  Sparar	  undan	  de	  nya	  koordinaterna	  
	   Coord.y	  =	  y;	  
	   Coord.page	  =	  y/8;	  
	   	  
	   if(x	  >=	  64)	  {	  	   	   	   	   	   	   	   //	  Byter	  chip	  till	  det	  högra	  om	  x-‐koordinaten	  är	  >	  63	  
	   	   x	  -‐=	  64;	  
	   	   chip	  =	  CHIP2;	  
	   	   }	  
	   cmd	  =	  LCD_SET_ADD	  |	  x;	  
	   Write_Command(cmd,	  chip);	  	   	   	   	   //	  Ställer	  in	  x-‐koordinaten.	  
	   	  
	   cmd	  =	  LCD_SET_PAGE	  |	  Coord.page;	  	   	   //	  Ställer	  in	  y-‐koordinaten.	  
	   Write_Command(cmd,	  CHIP1);	  
	   Write_Command(cmd,	  CHIP2);	  
}	  
	  
void	  Init(uint8_t	  invert)	  {	  
	   	  
	   //Initierar	  displayen.	  	  
	   	  



	   //Sätter	  koordinaterna	  och	  page	  till	  0.	  
	   	  
	   Coord.x	  =	  0;	  
	   Coord.y	  =	  0;	  
	   Coord.page	  =	  0;	  
	   	  
	   Inverted	  =	  invert;	  
	   	  
	   LCD_CMD_DIR	  =	  OUTPUT;	  	   	   	   	   	   //	  Kontrollporten	  är	  output	  
	   Write_Command(LCD_ON,	  CHIP1);	   	   	   	   //	  Sätter	  på	  displayen	  
	   Write_Command(LCD_ON,	  CHIP2);	  
	   	  
	   Write_Command(LCD_DISP_START,	  CHIP1);	   	   	  
	   Write_Command(LCD_DISP_START,	  CHIP2);	  
	   Clear_Screen();	  	   	   	   	   	   	   	   //	  Clearar	  displayen.	  
	   Goto_XY(0,0);	  
}	  
	  
void	  Enable(void)	  {	  
	   LCD_CMD_PORT	  |=	  0x01	  <<	  EN;	  	   	   	   	   //	  EN	  hög	  i	  min.	  450ns,	  vilket	  är	  en	  
rekommenderad	  tid.	  
	   asm	  volatile("nop\n\t"	   	   	   	   	   	   //	  Volatile	  för	  att	  inte	  nopparna	  ska	  optimeras	  
bort.	  
	   	   	   	   	  "nop\n\t"	  
	   	   	   	   	  "nop\n\t"	  
	   	   	   	   	  ::);	  
	   LCD_CMD_PORT	  &=	  ~(0x01	  <<	  EN);	  	   	   	   //	  Stänger	  av	  EN.	  
	   for(volatile	  uint8_t	  i=0;	  i<8;	  i++);	  	   	  
}	  
	  
uint8_t	  DoRead_Data(uint8_t	  first)	  {	  
	   	  
	   //	  Läser	  in	  datan	  (en	  byte)	  som	  är	  på	  de	  satta	  koorinaterna.	  
	   	  
	   uint8_t	  data;	  
	   volatile	  uint8_t	  i;	  
	   	  
	   LCD_DATA_OUT	  =	  INPUT;	  	   	   	   	   	   //	  Sätter	  till	  input	  
	   LCD_DATA_DIR	  =	  INPUT;	  	   	   	   	   	   	  
	   	  
	   //Väljer	  rätt	  chip	  utifrån	  x-‐koordinaten.	  
	   	  
	   if(Coord.x	  <	  64)	  {	  
	   	   LCD_CMD_PORT	  &=	  ~(0x01	  <<	  CSEL2);	  
	   	   LCD_CMD_PORT	  |=	  0x01	  <<	  CSEL1;	  	   	   	  
	   }	  else	  if(Coord.x	  >=	  64)	  {	  
	   	   LCD_CMD_PORT	  &=	  ~(0x01	  <<	  CSEL1);	  
	   	   LCD_CMD_PORT	  |=	  0x01	  <<	  CSEL2;	  	   	   	  
	   }	  
	   if(Coord.x	  ==	  64	  &&	  first)	  {	  	   	   	   	  
	   	   Write_Command(LCD_SET_ADD,	  CHIP2);	  
	   }	  
	   	  
	   LCD_CMD_PORT	  |=	  0x01	  <<	  D_I;	  	   	   	   //	  D/I	  =	  1	  
	   LCD_CMD_PORT	  |=	  0x01	  <<	  R_W;	  	   	   	   //	  R/W	  =	  1	  
	   	  
	   Enable();	  
	   	  
	   data	  =	  LCD_DATA_IN;	  	   	   	   	   	   	   //	  Läser	  av	  data	   	  
	   LCD_DATA_DIR	  =	  OUTPUT;	  
	   	  
	   Goto_XY(Coord.x,	  Coord.y);	  



	   	  
	   if(Inverted)	  
	   	   data	  =	  ~data;	  
	   return	  data;	  
	  	  }	  
	  
uint8_t	  Read_Data(void)	  {	  	   	   	   	   	   //	  "Dummy	  läsning"	  
	   DoRead_Data(1);	  	   	   	   	   	   	   	   	  
	   return	  DoRead_Data(0);	   	   	   	   	   	   	  
}	  
	  
void	  Write_Command(uint8_t	  cmd,	  uint8_t	  chip)	  {	  	  
	   //Skriver	  ut	  kommandon	  för	  att	  displayen	  ska	  göra	  saker.	  
	   	  
	   //Ställer	  in	  rätt	  chip	  
	   if(chip	  ==	  CHIP1)	  {	  
	   	   LCD_CMD_PORT	  &=	  ~(0x01	  <<	  CSEL2);	   	   	  
	   	   LCD_CMD_PORT	  |=	  0x01	  <<	  CSEL1;	  	   	   	  
	   }	  else	  if(chip	  ==	  CHIP2)	  {	  
	   	   LCD_CMD_PORT	  &=	  ~(0x01	  <<	  CSEL1);	   	   	  
	   	   LCD_CMD_PORT	  |=	  0x01	  <<	  CSEL2;	  	   	   	  
	   }	  
	   //Ställer	  in	  för	  att	  skriva	  ut	  kommandon.	  
	   LCD_CMD_PORT	  &=	  ~(0x01	  <<	  D_I);	   	   	   	   //	  D/I	  =	  0	  
	   LCD_CMD_PORT	  &=	  ~(0x01	  <<	  R_W);	   	   	   	   //	  R/W	  =	  0	  
	   LCD_DATA_DIR	  =	  OUTPUT;	   	   	   	   	   	   	  
	   LCD_DATA_OUT	  =	  cmd;	  	   	   	   	   	   	   //	  Det	  kommando	  som	  skall	  utföras.	  
	   Enable();	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   LCD_DATA_OUT	  =	  INPUT;	  
}	  
	  
void	  Write_Data(uint8_t	  data)	  {	  
	   uint8_t	  displayData,	  yOffset,	  cmdPort;	  
	  
	   if(Coord.x	  >=	  128)	   	   	   	   	   	  
	   	   return;	  
	   //Kolla	  koordinaten	  och	  rättar	  chipset	  därefter	  
	   	  
	   if(Coord.x	  <	  64)	  {	  
	   	   LCD_CMD_PORT	  &=	  ~(0x01	  <<	  CSEL2);	  
	   	   LCD_CMD_PORT	  |=	  0x01	  <<	  CSEL1;	  	   	   	  
	   }	  else	  if(Coord.x	  >=	  64)	  {	  
	   	   LCD_CMD_PORT	  &=	  ~(0x01	  <<	  CSEL1);	  
	   	   LCD_CMD_PORT	  |=	  0x01	  <<	  CSEL2;	  	  
	   }	  
	   if(Coord.x	  ==	  64)	  	   	   	   	   	   	   	  
	   	   Write_Command(LCD_SET_ADD,	  CHIP2);	  	   	  
	   	  
	   //	  Ändrar	  så	  att	  data	  skrivs	  till	  displayen	  
	   LCD_CMD_PORT	  |=	  0x01	  <<	  D_I;	  	   	   	   //	  D/I	  =	  1	  
	   LCD_CMD_PORT	  &=	  ~(0x01	  <<	  R_W);	   	   	   	   //	  R/W	  =	  0	  
	   LCD_DATA_DIR	  =	  OUTPUT;	   	   	   	   	   	   	  
	   	  
	   //Skriver	  in	  den	  medskickade	  datan	  på	  rätt	  byte.	  	  
	   	  
	   yOffset	  =	  Coord.y%8;	   	   	   	   	   	   //Ställer	  in	  page	  
	   if(yOffset	  !=	  0)	  {	  
	  
	   	   cmdPort	  =	  LCD_CMD_PORT;	  	   	   	   	   	  
	   	   displayData	  =	  Read_Data();	  	   	   	   //Läser	  in	  datan	  som	  finns	  på	  den	  byten.	  
	   	   	  
	   	   LCD_CMD_PORT	  =	  cmdPort;	  	   	   	   	   	  



	   	   LCD_DATA_DIR	  =	  OUTPUT;	   	   	   	   	   	  
	   	   	  
	   	   displayData	  |=	  data	  <<	  yOffset;	   	   	   	  
	   	   if(Inverted)	  
	   	   	   displayData	  =	  ~displayData;	  
	   	   LCD_DATA_OUT	  =	  displayData;	  	   	   	   //	  Skickar	  datan	   	  
	   	   Enable();	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	  
	   	   Goto_XY(Coord.x,	  Coord.y+8);	  
	   	   	  
	   	   displayData	  =	  Read_Data();	  
	   	   	  
	   	   LCD_CMD_PORT	  =	  cmdPort;	  	   	   	   	   	  
	   	   LCD_DATA_DIR	  =	  OUTPUT;	   	   	   	   	   	  
	   	   	  
	   	   displayData	  |=	  data	  >>	  (8-‐yOffset);	  
	   	   if(Inverted)	  
	   	   	   displayData	  =	  ~displayData;	  
	   	   LCD_DATA_OUT	  =	  displayData;	  	   	   	   //	  Skickar	  datan	  
	   	   Enable();	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	  
	   	   Goto_XY(Coord.x+1,	  Coord.y-‐8);	  
	   }	  else	  {	  
	   	   if(Inverted)	  
	   	   	   data	  =	  ~data;	  
	   	   LCD_DATA_OUT	  =	  data;	   	   	   	   	   	  
	   	   Enable();	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   Coord.x++;	  
	   }	  
	   LCD_DATA_OUT	  =	  0x00;	  
}	  
	  
//-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐FONTFUNKTIONER-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  
	  
uint8_t	  Read_FontData(const	  uint8_t*	  ptr)	  {	  
	   	  
	   //Läser	  in	  fonten.	  
	   	  
	   return	  pgm_read_byte(ptr);	  	   	   	   	   	   	  
}	  
	  
void	  Select_Font(uint8_t*	  font,	  Font_Callback	  callback,	  uint8_t	  color)	  {	  
	   Font	  =	  font;	  
	   Font_Read	  =	  callback;	  
	   Font_Color	  =	  color;	  
}	  
	  
int	  Put_Char(char	  c)	  {	  
	   uint8_t	  width	  =	  0;	  
	   uint8_t	  height	  =	  Font_Read(Font+FONT_HEIGHT);	  
	   uint8_t	  bytes	  =	  (height+7)/8;	  
	   	  
	   uint8_t	  firstChar	  =	  Font_Read(Font+FONT_FIRST_CHAR);	  
	   uint8_t	  charCount	  =	  Font_Read(Font+FONT_CHAR_COUNT);	  
	   	  
	   uint16_t	  index	  =	  0;	  
	   uint8_t	  x	  =	  Coord.x,	  y	  =	  Coord.y;	  
	   	  
	   if(c	  <	  firstChar	  ||	  c	  >=	  (firstChar+charCount))	  {	  
	   	   return	  1;	  
	   }	  



	   c-‐=	  firstChar;	  
	   	  
	   //	  Läs	  in	  bredden	  för	  att	  få	  index.	  
	   for(uint8_t	  i=0;	  i<c;	  i++)	  {	  
	   	   index	  +=	  Font_Read(Font+FONT_WIDTH_TABLE+i);	  
	   }	  
	   index	  =	  index*bytes+charCount+FONT_WIDTH_TABLE;	  
	   width	  =	  Font_Read(Font+FONT_WIDTH_TABLE+c);	  
	   	  
	   //	  Skriv	  ut	  bokstaven	  
	   for(uint8_t	  i=0;	  i<bytes;	  i++)	  {	  
	   	   uint8_t	  page	  =	  i*width;	  
	   	   for(uint8_t	  j=0;	  j<width;	  j++)	  {	  
	   	   	   uint8_t	  data	  =	  Font_Read(Font+index+page+j);	  
	   	   	   	  
	   	   	   if(height	  <	  (i+1)*8)	  {	  
	   	   	   	   data	  >>=	  (i+1)*8-‐height;	  
	   	   	   }	  
	   	   	   	  
	   	   	   if(Font_Color	  ==	  BLACK)	  {	  
	   	   	   	   Write_Data(data);	  
	   	   	   }	  else	  {	  
	   	   	   	   Write_Data(~data);	  
	   	   	   }	  
	   	   }	  
	   	   //	  En	  pixels	  mellanrum	  mellan	  bokstäverna	  
	   	   if(Font_Color	  ==	  BLACK)	  {	  
	   	   	   Write_Data(0x00);	  
	   	   }	  else	  {	  
	   	   	   Write_Data(0xFF);	  
	   	   }	  
	   	   Goto_XY(x,	  Coord.y+8);	  
	   }	  
	   Goto_XY(x+width+1,	  y);	  
	   	  
	   return	  0;	  
}	  
	  
void	  Puts(char*	  str)	  {	  
	   int	  x	  =	  Coord.x;	  
	   while(*str	  !=	  0)	  {	  
	   	   if(*str	  ==	  '\n')	  {	  
	   	   	   Goto_XY(x,	  Coord.y+Font_Read(Font+FONT_HEIGHT));	  
	   	   }	  else	  {	  
	   	   	   Put_Char(*str);	  
	   	   }	  
	   	   str++;	  
	   }	  
}	  
	  
void	  Puts_P(PGM_P	  str)	  {	  
	   int	  x	  =	  Coord.x;	  
	   while(pgm_read_byte(str)	  !=	  0)	  {	  
	   	   if(pgm_read_byte(str)	  ==	  '\n')	  {	  
	   	   	   Goto_XY(x,	  Coord.y+Font_Read(Font+FONT_HEIGHT));	  
	   	   }	  else	  {	  
	   	   	   Put_Char(pgm_read_byte(str));	  
	   	   }	  
	   	   str++;	  
	   }	  
}	  
	  



uint8_t	  Char_Width(char	  c)	  {	  
	   uint8_t	  width	  =	  0;	  
	   uint8_t	  firstChar	  =	  Font_Read(Font+FONT_FIRST_CHAR);	  
	   uint8_t	  charCount	  =	  Font_Read(Font+FONT_CHAR_COUNT);	  
	   	  
	   if(c	  >=	  firstChar	  &&	  c	  <	  (firstChar+charCount))	  {	  
	   	   c	  -‐=	  firstChar;	  
	   	   width	  =	  Font_Read(Font+FONT_WIDTH_TABLE+c)+1;	  
	   }	  
	   	  
	   return	  width;	  
}	  
	  
uint16_t	  String_Width(char*	  str)	  {	  
	   uint16_t	  width	  =	  0;	  
	   	  
	   while(*str	  !=	  0)	  {	  
	   	   width	  +=	  Char_Width(*str++);	  
	   }	  
	   	  
	   return	  width;	  
}	  
	  
uint16_t	  StringWidth_P(PGM_P	  str)	  {	  
	   uint16_t	  width	  =	  0;	  
	   	  
	   while(pgm_read_byte(str)	  !=	  0)	  {	  
	   	   width	  +=	  Char_Width(pgm_read_byte(str++));	  
	   }	  
	   	  
	   return	  width;	  
}	  
	  
Bitmap.h	  
	  
#include	  <avr/pgmspace.h>	  
#define	  LCD_WIDTH	  128	  
#ifndef	   BITMAP_H	  
#define	  BITMAP_H	  
static	  uint8_t	  ARG_1[]	  PROGMEM	  =	  {	  
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,	  
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,	  
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,	  
0x00,0x00,0x20,0x60,0x40,0x40,0xC0,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,	  
0x00,0x00,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,	  
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,	  
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,	  
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,	  
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,	  
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1E,0x37,0x03,0x03,0x83,0x43,	  
0x27,0xBE,0xFE,0xFC,0x78,0xF0,0xE0,0xC0,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,	  
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x03,0x06,0x0E,0x1C,0xF8,0xF0,0x18,0x1C,0x0C,	  
0x07,0x03,0x03,0x01,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,	  
0xC0,0xE0,0xF0,0x78,0xFC,0xFE,0xBE,0x27,0x43,0x83,0x03,0x03,0x37,0x1E,0x00,0x00,	  
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,	  
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,	  
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,	  
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7E,0xE3,0x00,	  
0x00,0x0F,0x7F,0xFC,0xFC,0xFE,0xFF,0xF3,0xE7,0xFF,0xFE,0x3C,0x78,0x70,0xF0,0xE0,	  
0xC0,0xC0,0xC0,0xC4,0x6C,0x78,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,	  
0x00,0x00,0x78,0x6C,0xC4,0xC0,0xC0,0xC0,0xE0,0xF0,0x70,0x78,0x3C,0xFE,0xFF,0xE7,	  
0xF3,0xFF,0xFE,0xFC,0xFC,0x7F,0x0F,0x00,0x00,0xE3,0x7E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,	  



0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,	  
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,	  
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,	  
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0x04,0x0C,0x18,0x30,0x23,0x26,	  
0x0C,0x18,0x10,0x30,0x21,0x23,0x23,0x23,0x23,0x21,0x20,0xB0,0x98,0x8C,0xC7,0x41,	  
0x70,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,	  
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x70,0x41,0xC7,0x8C,0x98,0xB0,0x20,0x21,0x23,	  
0x23,0x23,0x23,0x21,0x30,0x10,0x18,0x0C,0x06,0x03,0x00,0x10,0x18,0x08,0x00,0x00,	  
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,	  
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,	  
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,	  
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,	  
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,	  
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,	  
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,	  
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,	  
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,	  
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,	  
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,	  
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE0,	  
0xF0,0xF8,0xFC,0xFE,0x0E,0x0E,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x0E,0x0E,0x1E,0xDE,0x0E,	  
0x0E,0x06,0x06,0x06,0x06,0x0E,0xDE,0xFC,0x1C,0x38,0x38,0x38,0x38,0x30,0x30,0x70,	  
0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0x60,0x60,0x20,0x20,0x20,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,	  
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,	  
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,	  
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,	  
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,	  
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x18,0x70,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,	  
0x3F,0x7F,0xFF,0xFF,0x3F,0x04,0x04,0x08,0x18,0x10,0x10,0x18,0x8C,0xC4,0x03,0x06,	  
0x18,0x10,0x10,0x18,0x08,0x8C,0x05,0x03,0x0C,0x08,0x30,0xE0,0xF0,0x78,0x7C,0x3F,	  
0x1F,0x07,0x03,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,	  
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,	  
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,	  
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,	  
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,	  
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,	  
0x00,0x00,0x00,0x01,0x03,0x06,0x0C,0x0C,0x08,0x08,0x0C,0x0E,0x0F,0x0F,0x0E,0x0C,	  
0x0C,0x0C,0x0C,0x0E,0x0F,0x0F,0x0E,0x0C,0x0C,0x06,0x07,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,	  
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,	  
0x00,0x00,0x06,0x02,0x02,0x03,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,	  
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,	  
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00	  
	  
	   };	  
static	  uint8_t	  ARG_2[]	  PROGMEM	  =	  {	  
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,	  
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,	  
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,	  
0x00,0x00,0x20,0x60,0x40,0x40,0xC0,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,	  
0x00,0x00,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,	  
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,	  
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x60,	  
0xA0,0x00,0x00,0xA0,0x60,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,	  
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0xFF,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0xFF,	  
0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1E,0x37,0x03,0x03,0x83,0x43,	  
0x27,0xBE,0xFE,0xFC,0x78,0xF0,0xE0,0xC0,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,	  
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x03,0x06,0x0E,0x1C,0xF8,0xF0,0x18,0x1C,0x0C,	  
0x07,0x03,0x03,0x01,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,	  
0xC0,0xE0,0xF0,0x78,0xFC,0xFE,0xBE,0x27,0x43,0x83,0x03,0x03,0x37,0x1E,0x00,0x00,	  
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,	  
0x83,0x1C,0x1C,0x83,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,	  
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x04,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x04,0x03,	  



0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7E,0xE3,0x00,	  
0x00,0x0F,0x7F,0xFC,0xFC,0xFE,0xFF,0xF3,0xE7,0xFF,0xFE,0x3C,0x78,0x70,0xF0,0xE0,	  
0xC0,0xC0,0xC0,0xC4,0x6C,0x78,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,	  
0x00,0x00,0x78,0x6C,0xC4,0xC0,0xC0,0xC0,0xE0,0xF0,0x70,0x78,0x3C,0xFE,0xFF,0xE7,	  
0xF3,0xFF,0xFE,0xFC,0xFC,0x7F,0x0F,0x00,0x00,0xE3,0x7E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,	  
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,	  
0x72,0x4E,0x4E,0x70,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,	  
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x40,0xC0,0x40,0x40,0x40,0x40,0x80,0x00,0x00,	  
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0x04,0x0C,0x18,0x30,0x23,0x26,	  
0x0C,0x18,0x10,0x30,0x21,0x23,0x23,0x23,0x23,0x21,0x20,0xB0,0x98,0x8C,0xC7,0x41,	  
0x70,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,	  
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x70,0x41,0xC7,0x8C,0x98,0xB0,0x20,0x21,0x23,	  
0x23,0x23,0x23,0x21,0x30,0x10,0x18,0x0C,0x06,0x03,0x00,0x10,0x18,0x08,0x00,0x00,	  
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x81,	  
0x41,0x20,0x20,0x41,0x61,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,	  
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x10,0x10,0x10,0x10,0x28,0xC7,0x00,	  
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,	  
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,	  
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,	  
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,	  
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,	  
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,	  
0x08,0x10,0x12,0x12,0x0E,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,	  
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x02,0x02,0x03,0x02,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,	  
0x02,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE0,	  
0xF0,0xF8,0xFC,0xFE,0x0E,0x0E,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x0E,0x0E,0x1E,0xDE,0x0E,	  
0x0E,0x06,0x06,0x06,0x06,0x0E,0xDE,0xFC,0x1C,0x38,0x38,0x38,0x38,0x30,0x30,0x70,	  
0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0x60,0x60,0x20,0x20,0x20,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,	  
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,	  
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x81,	  
0xFF,0x89,0x89,0x9D,0xC3,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,	  
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,	  
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x18,0x70,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,	  
0x3F,0x7F,0xFF,0xFF,0x3F,0x04,0x04,0x08,0x18,0x10,0x10,0x18,0x8C,0xC4,0x03,0x06,	  
0x18,0x10,0x10,0x18,0x08,0x8C,0x05,0x03,0x0C,0x08,0x30,0xE0,0xF0,0x78,0x7C,0x3F,	  
0x1F,0x07,0x03,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,	  
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,	  
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,	  
0xF8,0x38,0xC0,0x08,0xF8,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,	  
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,	  
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,	  
0x00,0x00,0x00,0x01,0x03,0x06,0x0C,0x0C,0x08,0x08,0x0C,0x0E,0x0F,0x0F,0x0E,0x0C,	  
0x0C,0x0C,0x0C,0x0E,0x0F,0x0F,0x0E,0x0C,0x0C,0x06,0x07,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,	  
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,	  
0x00,0x00,0x06,0x02,0x02,0x03,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,	  
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,	  
0x07,0x04,0x01,0x06,0x07,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00	  
	   };	  
void	  LoadBitmap(unsigned	  char	  *bitmap);	  
#endif	  
	  
Bitmap.c	  
#include	  <avr/pgmspace.h>	  
#include	  "Bitmap.h"	  
#include	  "screen.h"	  
void	  LoadBitmap(unsigned	  char	  *bitmap)	  
{	  
uint16_t	  i,	  j,by;	  
for(i=0;	  i<64;	  i+=8)	  
	  
	   	   for(j=0;	  j<128;	  j++)	  
	   	   {	  



	   	   	   by=pgm_read_byte(bitmap++);	  
	   	   	   Goto_XY(j,	  i);	  
	   	   	   Write_Data(by);	  
	   	   }	  
	  
}	  
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ABSTRACT 

Ultrasonic is the sound with a frequency higher than the human ear is incapable of hearing. It’s been 
used for SONAR for a long time, to detect obstacles, or to make a general map of the surroundings, 
may that be inside of a human body or and unexplored part of the ocean. In this report a ultrasonic 
sensor, PING, is used to manufacture a motion-sensitive timer. It is connected to microcontroller 
ATmega16, which is programmed to react to suddenly changed readings from PING, perform a 
count down and signal when it reached zero. Also it will print the distance to the object PING’s 
been measuring and print it on a LCD-screen. 
 

SAMMANFATTNING 
Ultraljud är de ljud som det mänskliga örat inte registrerar. Det har länge använts som SONAR, ett 
sätt att detektera avstånd till eventuella hinder, eller generell kartläggning av omgivningen, oavsett 
om omgivningen refererar till i människokroppen eller en ännu icke undersökt del av havet. I denna 
rapport har en ultraljudssensor, PING, använts för att tillverka en rörelsekänslig timer eller 
äggklocka. Den är kopplad till mikrokontrollern ATmega16, som är programmerad till att reagera 
på plötsliga förändringar på mätningar, räknar ned en viss förinställd tid och då den tiden är 0 
meddelar det, samt vid en knapptryckning kan mäta avstånd mellan ultraljudsmodulen och ytan 
framför.    
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1'INLEDNING'
För länge sedan deltog jag i ett rollspel som kallades ”Deathgame”. Som man kanske kan höra på 
namnet så gick det ut på att ”döda” varandra. Och det med hjälp av grönsaker. Bananer var pistoler, 
och om man sa ”Pang, du är död” så blev personen ifråga skjuten, äpplen var granater, och om de 
landade i radie av 5 m så blev man sprängd. Det finns en mängd andra ”vapen” man kunde använda, 
som purjolöken = svärdet, och moroten = kniven. Alla olika användbara. Men det fanns ett som 
nästan aldrig användes. Det var äggklockan/timern, den ” tidsinställda bomben”. Den var svår, i och 
med att det längsta det går att ställa de flesta timers är en timme, och den därför blir svår att 
plantera. Därför tänkte jag länge, om man bara kunde göra en rörelsekänslig äggklocka. En som 
startades då någon gick förbi.  

Men så gick åren och jag slutade delta i ”Deathgame”, men tanken på att bygga den rörelsekänsliga 
äggklockan fanns kvar. Så när tillfället uppenbarade sig och möjligheten att göra ett 
fördjupningsprojekt i FIM där inget annat krav än fördjupning i en modul fanns så uppenbarade sig 
möjligheterna igen. Nu var tillfället att göra denna rörelsekänsliga äggklocka.  

För att tillverka den så valde jag att jobba med en ultraljudssensor. Denna rapport beskriver den 
färdiga produkten och hur den blev utvecklades.  
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2'TEORI'
 

2.1$Ultraljud$
Ultraljud har en mängd olika användningsområden, allt ifrån medicin till ett verktyg för 
fladdermöss att jaga insekter i mörkret. Definitionsmässigt är ultraljud ljud med frekvens vid 20 
kHz1 och högre, eller helt enkelt ljud med frekvenser så höga att människor inte kan uppfatta dem.  
Den definitionen är i högsta grad suddig, då förmågan att höra högfrekventa ljud är olika från 
individ till individ. Ungdomar kan oftast höra ljud i ett större frekvens-intervall än äldre.  
 
En produkt som använder sig av ultraljud är ”The Mosquito”2, vars syfte är att ingjuta en känsla av 
obehag hos människor för att undvika folksamlingar. Ett av användningsområdena för produkten är 
att skrämma bort ungdomar som hänger vid kiosker eller andra platser där ägarna känner sig hotade 
av dem. Företaget som tillverkar dem utnyttjar att människans förmåga att höra högfrekventa ljud 
blir sämre med åldern, och olika varianter av apparaten köps utifrån vilken åldersgrupp man vill 
avhysa.  
Oftast används ultraljud för olika former av avståndsmätning. Genom att med jämna mellanrum 
skicka ultraljudspulser och vänta in eko kan mycket information fås. Med den tekniken kan man 
undersöka material för att upptäcka skavanker eller mäta tjockleken. Med samma teknik kan man 
också göra ultraljudsundersökningar på foster, hjärtan mm. I och med att ekot förändras vid 
förändringar av densitet kan en bild av organ eller foster göras.  

Samma teknik fast i större skala används för SONAR 3,4(sound navigation and ranging / submarine 
detection and ranging). SONAR utnyttjar faktumet att ljud färdas snabbare och längre i vatten än i 
luft. Tekniken var redan känd tidigt under 1800-talet. I början användes inte ultraljud för SONAR, 
utan ljud som det mänskliga örat kunde höra. Med tiden upptäckte man olika sätt att generera 
högfrekventa ljud som ersatte de frekvenser det mänskliga örat kunde höra, till exempel 
piezokristaller. Den första SONARn utvecklades i syftet att söka efter isberg under vatten vid en 
polarexpedition. När dess användningsbarhet blev klar började SONARN användas främst i militära 
ändamål, för att detektera u-båtar, minor och kommunikation under vatten med andra farkoster. Den 
användes mycket under första och andra världskriget. Fler användningsformer av SONAR annat än 
militära, vrakdykare och fiskare använder sig av tekniken.  

Som det framgår ovan används ultraljud främst för att mäta avstånd i olika syften. Det är inte alltid 
avståndet som är det eftersökta, utan förändringarna i avstånd mellan olika punkter som kan 
användas till ultraljudsundersökningar, larm och mycket annat. 

2.2$Sändare$och$mottagare$
För att kunna mäta avstånd med ultraljud krävs två sensorer, en som sänder ut en ultraljuds-puls, 
och en som tar emot pulsen. För att en ultraljuds-puls skall sändas måste det ske en energi-
transformation, från elektrisk energi till en den mekaniska energin en ultraljudspuls är. Detta blir 
sändarens uppgift. Mottagaren gör detta i omvänd ordning, den omvandlar ultraljudspulsens 
mekaniska energi till elektrisk energi5,6. Sändaren och mottagaren innehåller piezokristaller. 
Piezokristaller är kristaller som vid pålagda spänningar deformeras, och vid deformation genererar 
en spänning. När en oscillerande spänning läggs på piezokristallerna i sändaren deformeras 
kristallen därefter, den börjar vibrera. Detta har till följd att ljudvågor skapas, högfrekventa 
ljudvågor, då kristallens vibrationer är högfrekventa. När mottagaren tar emot denna ljudvåg börjar 
kristallerna i mottagaren vibrera. Detta genererar en elektrisk spänning som kan användas till att 
signalera att ett eko har tagits emot av mottagaren.   
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I sändaren måste det alltså finnas en oscillerande spänning som i sin tur får piezokristallerna att 
vibrera. Detta kan praktiskt göras med ett antal NAND-grindar, motstånd och kondensatorer, där 
NAND-grindarna förstärker spänningar som sätts i oscillerande via kondensatorer och motstånd7,8.  

I mottagaren gäller det att förstärka den spänning uppstår då kristallerna börjar vibrera vid ljud. 
Detta görs med hjälp av transistorer. För att stabilisera förstärkningen används en kondensator. 
Efter ytterligare förstärkning av signalen kan en avläsning göras där spännings nivån talar för ifall 
eko detekterats eller inte.  

 
 

  



 
 

 

4 

 

 

3'Hårdvara'

3.1$PING9$
• 3 pins 
• 5V Inspänning 
• Ljudsignal på 40kHz 
• Mäter avstånd mellan 2 cm och 3 m 

 
 
PING (PING))) Ultrasonic distance sensor) är vad dess långa namn antyder en sensor som används 
till att mäta avstånd till olika objekt. Modulen består av en sändare och mottagare. Sändaren skickar 
iväg en ljudpuls och väntar sedan på eko, om det finns ett objekt i närheten som ljudet kan studsa 
på.  
 
 PING har vissa begränsningar, den kan inte registrera svar om objektet är mer än 3 m bort, samt 
om det är närmare än 2 cm.  Även placeringen av objektet samt objektets storlek samt förmåga att 
absorbera ljud spelar in. Ifall ekots ljudvågor studsar så att de inte träffar sensorn blir fås inga 
mätbara värden.  
 
Modulen har bara tre pinnar, två stycken för 5 V och GND, och en signal-pinne. För att aktivera 
modulen skickas en hög signal till modulen via signal-pinnen. PINGens sändare skickar då ut en 
ljud-puls. Medan den inväntar eko skickar en hög signal tillbaka till mikrokontrollen för att indikera 
att mätning pågår. När ett eko detekterats slås signalen av, enligt figur 1. Det är genom att mäta hur 
länge en hög signal skickas från PINGen som mätning av avståndet till mät-objektet kan göras.  
 

 
Figur 1 Schema och bild över hög och låg spänning på PINGs signalpinne. Bild från PINGs datablad, se slutnot 

9. 
 



 
 

 

5 

 
PING klarar inte av att mäta avståndet eller tiden mellan att skickar iväg ljudimpulsen och den 
registrerar ekot själv. Efter att den aktiveras skickar den in en signal ända fram tills att den 
registrerar ett eko, då den avbryter signalen. Alternativt avbryts den av en viss tidsgräns, som den 
uppnår då avståndet till objektet är mer än 3 m. Därför är det upp till mikrokontrollen att analysera 
vad längden på signalen betyder. 
 

3.2$Skärm$
• 16 pins 
• 5 V 
• 2x16 tecken 

För att kunna se den information som PING delger är en LCD-skärm inkopplad.  
Den har 16 pinnar, varav 4 stycken kopplas till VCC och GND, 11 kopplas till mikrokontrollen och 
den sista kopplad till en trimpot, vars funktion är att reglera skärmens kontrast. Två av pinnarna 
som är kopplade till spänningskälla och GND kopplas in för att ge skärmen bakgrundsljus. Då detta 
inte ansågs nödvändigt kopplades de aldrig in. 
  
 
 

3.3$ATmega1610$
• 40 pins 
• 5V 

ATmega16 användes då den hade ett antal interrupt-funktioner som ansågs nödvändiga för att 
använda ultraljudsmodulen. Den har programmerats på ett STK500-kort. 
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4'Prototyp'
Prototypen är en rörelsekänslig ”äggklocka”. Då man för handen över den så börjar den räkna ett 
förinställt tidsintervall, och när den nått 0 signaleras det med att lys-dioder börjar blinka. Detta sker 
genom att ett standard avstånd sätts som mätvärde, som resterande mätningar jämförs med.  
Utöver dess funktion i rollspelet beskrivet i inledningen finns en ytterligare funktion som faktisk 
ägg- och bak-klocka. I vissa fall då händerna är kladdiga, på grund av bak eller matlagning kan det 
vara bekvämt att sätta igång ”äggklockan” utan att faktiskt röra vid den, utan istället vifta med 
handen framför. 
Utöver dess funktion som ”äggklocka” kan även avståndet till objektet framför alltid fås genom att 
trycka på en knapp. Efter att mätning utförts skrivs avståndet ut på en LCD-skärm.  
Mjukvaran kan delas upp i fyra delar, Mätningen av avstånd, Nedräkning, Visa avstånd och 
Skärm. För att se programkoden för dessa se bilaga 1. 
 

4.1$Mätning$av$avstånd$
I och med att all information till och från PING går via samma pin måste mikrokontrollen hantera 
att den pinnen kopplad till PING går från att vara en ”output” till ”input”, och sätta igång en timer 
vid rätt tillfälle för att mäta hur lång tid det tar innan eko detekteras11, se flödesschemat i Figur 2. 
 
Ett sätt att göra det på är att utnyttja en av mikrokontrollens inbyggda interrupt, Input Capture, som 
är kopplad till PD6 på mikrokontrollen. Input Capture reagerar på signalförändring på PD6, om den 
signal förändringen, d.v.s. stigande eller fallande, beroende på inställning i TCCR1B-registret. 
 
Interrupt-programmet ställs för att hantera två fall. Då signalen från PING ställs till hög, och när 
den avbryts. Första gången interrupten triggas sätts en timer igång, den andra gången interrupten 
triggas så avbryts timern och ett värde på hur lång tid som passerat innan PING registrerat ett eko 
kan läsas av. För att kunna utföra de olika fallen av interrupt-programmet kan man använda sig av 
If-satser som registrerar ifall interrupt-programmet har körts en gång tidigare eller inte. Fört att 
kunna köra upprepade mätningar är det viktigt att ställa om countern till 0.   

 
Figur 2 Flödesschema för initiering och avståndsmätning medUltraljudsmodul 
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$
 

 
För att prototypen skall fungera som tänkt är det viktigt att den framförallt reagerar på plötsliga 
förändringar i det uppmätta avståndet, och att regelbundna mätningar görs för att undersöka om 
avståndet förändras. För att effektivisera programmet räknas avståndet ut endast om man trycker på 
knappen. För att detektera skillnader i mätningen räcker det med att jämföra tiden för ekot att 
komma tillbaka. I och med att förändringen i avståndet, om man viftar framför sensorn, är 
dramatisk så bedöms prescaler 64 på timern som tillräcklig. Om det var aktuellt med mindre 
dramatiska förändringar bör prescalern vara inställd på högre upplösning.  

 

4.2$Nedräkning$$
Nedräkningen är uppbyggd av If-satser. Nedräkningen är förinställd i programmet till ett visst antal 
minuter och sekunder. Så länge både minuterna och sekunderna är skilda från 0 så fortsätter den 
räkna ned. Varje varv kontrolleras att antalet sekunder är skilda från 0 och 1 sekund subtraheras. 
Om sekunderna når 0 kontrolleras antalet minuter, om minuterna är skilda från 0 dras 1 från 
minuterna och sekunderna ställs om till 60. När nedräkningen når 0 ”togglas” LED-lamporna, se 
flödesschemat i Figur 3. 

För varje sekund som dras bort dröjer mikrokontrollen med ca 1 sekund genom att sätta igång 
timern, på prescaler 1024, i en while-loop så länge countern TCNT1 är under 1000. För varje varv 
ställs TCNT1 om till 0, och det nya antalet minuter och sekunder kvar visas på displayen. På detta 
sätt är den enda som begränsar tiden ”äggklockan” kan räkna ned strömtillförseln.  

 
Figur 3 Flödesschema för Nedräkningen 
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4.3$Visa$avstånd$
För kunna läsa ut avståndet till objektet vid ett knapptryck så är knappen i fråga kopplad till en av 
mikrokontrollens pinnar som dessutom har en ”external interrupt” funktion, PD2.  
External interrupt triggas vid nivå-förändring på pinnen, och är därför passande då det är önskvärt 
att något händer vid en knapp-tryckning. 
 
Efter att interrupt-programmet triggats måste avståndet, beroende på tiden det tar för ekot att nå 
PING, beräknas. För att göra detta bör hänsyn tas till PINGs mått mellan PINGs mittpunkt på ena 
högtalaren samt PINGs mitt, se Figur 4.  
 

 
Figur 4 Ultraljudsmodulens dimensioner, enl datablad 

 
Samt en uppskattning av ljudets hastighet vid olika temperaturer: 
 

!!"#$% =
! ∙ !! ∙ !

!  

                                    Ekv 4.1 
 
där ! är rumstemperaturen i kelvin 293 K vilket motsvarar 20 C°, !! är allmänna gaskonstanten,  ! 
är en molekylkonstant specifik för olika medier, och ! är molmassan. Ekvationen ger ljudets 
hastighet är 343.4 !/! i 20 ° luft.   
 
Avståndet till objektet är en sida i en rätvinklig triangel, se figur 5, och avståndet till objektet rakt 
framöver ultraljudsmodulen räknas ut med Pythagoras sats. 
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Figur 5 Illustrering av ljudets väg från PING till objekt, b, och avståndet mellan mittpunkt av högtalare och 

mittpunkt, a, samt avståndet till objektet , t 
 
 
 
 
Avståndet ges då av ekvationen:  

2 2t b a= −  
  Ekv 4.2 
där b är en variabel beroende av ljudets hastighet, 
 

! = !!"#$% ∗ !!! 
  Ekv 4.3 
och ljc är ljudets hastighet (se ovan) och tiden är den uppmätta tiden som ges från PING.  
 
Dock så visade sig att noggrannheten på mätningen inte påverkades nämnvärt av att försumma 
sträckan !, och istället ersätta ekvationen för ! med 

! = !!"#$% ∗ !"# 
  Ekv 4.4 
Detta har också fördelen att mikrokontrollen inte behöver utföra mer komplicerade matematiska 
operationer än multiplikation, vilket ökar snabbheten. 
 
Det uträknade avståndet visas på skärmen i 5 s. 
 

4.4$Skärmen$
Till LCD-skärmen fanns ett program tillgängligt att användas, men som då krävde att skärmen 
kopplad till PORTD och PORTB. I och med att PINGen är kopplad till PD6 var PORTD inte 
tillgänglig till skärmen. Därför ändrades programmet så att alla pins kopplade till PORTD ersattes 
med motsvarande pins PORTC. I övrigt gjordes inga andra ändringar. 
$ $
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Färdig$Prototyp$
 
Det hela programmet kan illustreras med flödesschemat i Figur 6. 

 
Figur 6 Flödesschema över program 

 
 
Tanken var att prototypen skulle byggas på ett separat kretskort, men tyvärr gick det inte då 
upprepade försök till etsning misslyckades och felsökning inte gav några svar till varför. Därför 
monterades prototypen istället på en breadboard kopplad till STK500-kortet.  
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Slutsats'och'Diskussion'
 
 
Den tekniska nivån på detta projekt är inte så högt, enligt författarens egen mening. Det mest 
komplicerade var att skriva ett program som kan tolka signalerna från PING på rätt sätt. Resten av 
programmet utnyttjar endast värden som läses ut och jämför de med tidigare värden. Det finns 
också obearbetade begränsningar, att den är anpassad för att alla objekt skall ligg rakt över och helst 
skall bestå av en rak yta. För att lösa problemen som finns kan man kanske ansluta fler PINGar och 
ställa dem och synka dem på ett sådant sätt att de kan detektera fler objekt utställda snett framför 
dem. För själva prototypen i fråga hade det nog också varit praktiskt med ett tangentbord att ställa 
in nedräkningen. Dessutom bör också en separat ställning tillverkas för PING/PINGarna, då det 
finns risk att PING läser av eko från ljud som studsar mot ytan nedanför istället för framför. 

Ibland dök små variationer på den uppmätta tiden på timern upp. Detta löstes med att implementerar 
en buffer. D.v.s. om värdet avviker med mer än 5 ”tick” åt vartdera hållet skall nedräkningen börja, 
men alla avvikelser inom det spannet ignorerades. För att kunna starta nedräkningen på ett smidigt 
sätt anses 1 mätning per 200 µs lämpligt. 
Det som hade varit roligt att implementera i projektet vore kanske en klocka, som signalerar att 
alarmet går igång tillsammans med LED-lamporna. Att bygga en helt egen modul från början hade 
också varit spännande.  

Allt som allt är prototypen i sig väl fungerande, men den kan göras ännu bättre, snyggare och mer 
användarvänlig. 

Det har funnits många svårigheter i projektet, men det största är då man stöter på problem i 
programmeringen är man inte vet vad som är fel. Det kan vara alltifrån syftnings fel till stavfel till 
att en variabel är felinställd osv. Det kan alltså vara hur mycket fel som helst, och det gör det 
extremt svårt att formulera problemet för lärare och övningsassistenter utöver ”det funkar inte”. Och 
antagligen är det lika svårt för lärare och assistenter att försöka hjälpa till i sådana fall. Så i 
slutändan får man sitta i långa pass och felsöka på egenhand vilket kan vara otroligt frustrerande.  
Ett litet fel, som när det väl är känt kan vara avhjälpt på en halvtimme, kan sätta stopp för 
utveckling av arbetet i flera dagar, i och med att det inte alltid är möjligt att gå vidare. Då har det 
vart stor hjälp att titta på tidigare rapporter och försöka förstå hur man tidigare löst problem man 
själv har. Men samtidigt har det varit otroligt roligt att jobba på det här sättet. Att upptäcka att man 
efter ett par korta månader kan sätta ihop en produkt som påminner om sådana man eventuellt 
skulle kunna köpa.   
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Bilaga&2&!Programkod"
 
 
/* 
 * Klocka.c 
 * 
 * Created: 2012-03-23 13:38:34 
 *  Author: ainaj 
 */  
 
 
 
#include <avr/io.h> 
#include "LCD.h" 
#include "PING.c" 
#include <util/delay.h> 
#include <avr/interrupt.h> 
#include <stdio.h> 
#define prescaler (int)64     //prescaler 
för timer, nu inställd på 64 
#define ljudhast  (int)3.4326    //Ljusdets 
hastighet cm/us 
#define timerfel  (int)12.9    
 //Förskjutnings fel, oklar orsak 
volatile unsigned int counter; 
volatile unsigned int compare; 
 
 //******************************************Input Capture 
Interrupt********************************************************// 
  
 
 /*Mäter tiden på den höga signalen PING skickar till mikrokontroller. Först slås 
en timer på och interrupt programmet ställs  
 
 till att reagera på sjunkande signal.Andra gången stängs timer av, 
interruptfunktionen stängs av och timer-värdet  
 
 kopieras till variabel.*/ 
 
  
 
 ISR(TIMER1_CAPT_vect) 
 
 {  
 
   TCCR1B^=0x43;  
  //Togglar TCCR1B registret. 1a ggr sätts timer igång, 2a ggr stängs 
timer av 
 



    
 
   if(TCCR1B == 0x40){ 
 
   TIMSK = 0x00;  
  //disablar interrupten  
 
   counter = ICR1;  
  //Sparar uppmätt timer-värde 
 
   _delay_us(200);  
  //Ställer mätfrekvens 
 
   }  
 
 } 
 
 
 
//******************************************External 
interrupt******************************************************************// 
 
/*Tar uppmätt timervärde och använder det till att räkna ut avstånd till mät-objekt*/ 
 
ISR(INT0_vect){ 
 
 unsigned int dist_orig = PING(); //Hämtar värde från Ultraljudsmodul 
 
 unsigned int dist_t;   
 //Tiden*prescaler för ljudet att nå objekt 
 
 unsigned int dist;    
  
 
 dist_t = (dist_orig/2);    //dist_orig är 
dubbelt så lång, då ekot är inräknat   
 
 dist = dist_t/prescaler;   //Tiden i us 
 
 dist = dist*ljudhast;    //Avståndet i 
cm 
 
 dist = dist - timerfel;    //Korrigerar 
fel 
 
 clear_disp();     
  
 
 dprintf("%u  ", dist);    //Printar dist 
 



 _delay_ms(5000); 
 
 
 
} 
 
 
 
//**********************************************Initiera 
Display**********************************************************// 
 
 
 
  
 
void display_init(){ 
 
 init_disp();    
 
 cursor_on(); 
 
 move_cursor(1,1); 
 
}  
 
 
 
//**************************************Alarm-
funktion******************************************************************// 
 
/*Sätts igång då nedräkning är klar, Alarm printas på display och LEDs togglas.*/ 
 
 
 
void led_toggle(){ 
 
 DDRA = 0xff; 
 
 PORTA = 0x55; 
 
 clear_disp(); 
 
 display_init(); 
 
 dprintf("Alarm!!"); 
 
 for(;;){ 
 
   
 



   
 
  PORTA = (~PORTA); 
 
  _delay_ms(500); 
 
 } 
 
  
 
  
 
} 
 
 
 
 
 
int main(void) 
 
{ 
 
  unsigned int compare_old; 
 
  sei(); 
 
  display_init();   
 //initierar display 
 
  dprintf("Start!");   // Printar 
start undertiden PING inte reagerar på förändring 
 
  compare_old = PING();  //Ger ett jämförelsevärde 
 
  GICR = (1<<INT0); 
 
  sei(); 
 
  
 
  
 
 while(1) 
 
    { 
  int comparepl; 
  int comparemin; 
  compare = PING();  
  comparemin = compare - 5; // Då små förändringar sker i mätning 
då och då läggs +- 5 till. 



  comparepl = compare + 5; 
  if ((compare_old >= comparepl) || (compare_old <= 
comparemin)){   
   dprintf("Alarm!"); 
   int sek = 10;   //Ställer in 
tiden som skall räknas ned. Inga begränsningar finns!!! 
   int min = 0; 
    while((sek >0) || (min > 0)){
  //Nedräkning av sek och min Printas ut på skärm 
     while(sek > 0){ 
      sek = sek -1; 
      clear_disp(); 
      dprintf("%i : 
%i", min, sek); 
      cursor_off(); 
      TCCR1B = 
0x05;    //timer på prescaler 1024 
     
 while(TCNT1< 1000){   //Timer inställd på att 
loopa i typ en 1s, 

} 
 TCNT1 = 0; 

      } 
 
     if (min != 0){
     //om min är större än noll 
ställs sek om till 60  
      min = min -
1; 
      sek = 60; 
     } 
   
     else{ 
      //annars går 
programmet ur loopen. 
     sek = 0; 
     TCCR1B = 0x00; 
 
     } } 
 
    led_toggle();  
      //Togglar LED. 
 
   }    
 
   _delay_ms(100);  
      //Inställd för 
att reagera på snabba rörelser 
 
  compare_old = compare;  



 }} 
 
 
 
 
 
 
 
//********************************PING*************************************
******// 
/* Initierar Ultraljudsmodul och interrupt*/ 
 
int interrupt; 
 
volatile unsigned int counter; 
 
unsigned int PING(void){ 
 
  DDRD = 0x40; 
  PORTD = 0x40; 
  _delay_us(5); 
    PORTD = 0x00; 
  DDRD = 0x00;  //Ställer om port D till 
input 

TCCR1B = 0x40;  //Flaggar för att sätta igång en i Interrupt om PD6  
sätts till  

  TIMSK = 0x20;  //Input Capture Interuppt 
enabled 

 _delay_ms(20); 
TCCR1B = 0x00;  //Stänger av timer 

  interrupt=0; 
  TCNT1 = 0;   //Resettar timer 
  return counter; 
 
  }  
 
    
 
!
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Abstract 
The purpose of this individual project was to attain expert knowledge regarding stepper 

motors, which due to their characteristics are commonly found in applications where high 

positioning accuracy is required. In this project the motor has been proven to be easily 

controlled and easy to work with.  

This report initiates with a theoretical part covering the stepper motor’s design, features, pros 

and cons. Followed by an applied section, describing the development of a prototype that 

utilizes some of the previously mentioned theory.  

The prototype allows a user to in various ways control a stepper motor, including control with 

joystick and open-loop control, of which the later is one of strengths of the stepper motor.

   

 

 
Sammanfattning 
Syftet med detta individuella projekt var att införskaffa expertkunskap om stegmotorer, vars 

egenskaper gör att de ofta återfinns i applikationer där det ställs krav på precis positionering. 

Motorn har i detta projekt visat sig vara smidig att styra och använda. 

Denna rapport inleds med en teoretisk del där stegmotorn behandlas med avseende på 

konstruktion och funktion, egenskaper, för och nackdelar. Därefter följer en del som beskriver 

framtagandet av en prototyp som tillämpar delar av den teori som gåtts igenom.  

Prototypen gör det möjligt att för en användare styra en stegmotor dels via direkt styrning 

med en joystick men även via icke återkopplad styrning, vilket är en av stegmotorns styrkor.      
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1 Inledning 

Stegmotorer finns idag i en lång rad olika applikationer, alltifrån skrivare och scanners i 

hemmen till att rikta solfångare på sateliter. Ute i industrin används stegmotorer i bland annat 

CNC-maskiner och pick-and-place-maskiner. Detta på grund av dess goda 

positioneringsegenskaper och att de kan, om rätt dimensionerade, styras helt utan 

återkoppling.  

Syftet med denna rapport är att beskriva ett fördjupningsarbete inom mekatronik. Målet med 

fördjupningsarbetet har varit att införskaffa expertkunskap inom en modul, i detta fall 

stegmotorn, och har mynnat ut i att en prototyp för styrning av en stegmotor har konstruerats. 
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2 Teoretisk fördjupning 

I stegmotorn är ett varv uppdelat i ett antal, N , diskreta steg som man genom att styra 

strömmen i motorn stegar sig igenom, således medför varje steg en rotation 360o

s N   

grader. Några fördelar med stegmotorer är att de 

- kan styras utan återkoppling 

- kan leverera fullt moment vid stillastående 

- startar och stannar snabbt 

Några nackdelar är att det kan uppstå resonans i motorn samt att de är svåra att styra vid höga 

hastigheter.  

Vanligen hittar man stegmotorer i applikationer där det dras nytta av motorns goda 

positioneringsegenskaper så som i CNC-maskiner, pick-and-place-maskiner, 3D-skrivare 

inom industrin där dess rotation ofta omvandlas till en transversel rörelse via en kulskruv, 

kuggstång eller dylikt. I hemmen återfinns stegmotorer i bland annat skrivare och scanners 

men kan användas för att rikta kameror för övervakning, strålkastare, solfångare, laser och så 

vidare. 

2.1 Konstruktion och funktion 

Det finns ett par varianter av stegmotorer, dels delas de in i bi- och unipolära motorer.  Utöver 

denna indelning skiljer man även på om rotorn är permanentmagnetiserad (PM), har variabel 

reluktans (VR) eller är en så kallad hybrid. Hybridmotorn nyttjar både PM och VR för att 

maximera motorns kraft per volymsenhet. Oavsett så uppstår rörelsen i motorn av att ström 

förs genom spolar vilket får rotorn att rotera då den ställer in sig efter spolarnas magnetfält.  

Stegmotorn kan enklast beskrivas som visas i Figur 1 som schematiskt illustrerar en bipolär 

permanentmagnetiserad stegmotor med två lindningar där strömmen styrs efter hur man vill 

köra motorn. Då lindning A matas med en ström 
AI  uppstår ett magnetfält som då rotorn 

ställer in sig efter. Motorn kallas bipolär då det krävs att varje lindning måste kunna matas 

med ström i bägge riktningar och således vända polaritet hos lindningen för att motorn skall 

kunna rotera ett helt varv.  
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Figur 1: Permanentmagnetiserad bipolär stegmotor .
1
 

Lindningarna i en unipolär motor har tre stycken anslutningar, se Figur 2, där den mellersta 

anslutningen delar lindningen på mitten. Således kan det ses som att motorn nu har fyra 

separata spolar där två stycken (A och  ̅ respektive B och  ̅) delar spänningskälla. Fördelen 

är att varje spole enbart kommer att matas i en riktning. Detta medför dock att 

motorlindningarna inte utnyttjas maximalt då alltid minst två lindningar i varje given tidpunkt 

vid inte kommer att matas med märkström. Därmed kommer motorn att leverera ett lägre 

moment i unipolärt läge jämfört med om den hade kopplats som en bipolär motor.  

 

  

Figur 2: Schematisk bild av unipolär motor .
2 

                                                 
1
 Editerad bild ursprungligen från: http://www.ict.kth.se/courses/IL1390/kretsar/eristepper/motorbas.pdf 

2
 Bildkälla: http://www.ict.kth.se/courses/IL1390/kretsar/eristepper/motorbas.pdf 
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2.2 Stegning 

Stegmotorer kan köras på flera olika sätt beroende på hur man låter motorn att stega. Men för 

att kunna beskriva dessa körlägen, låt först fas A  stå för att ström flyter genom lindning A i 

den riktning som anges i Figur 1 och fas A stå för att strömmen istället flyter i motsatt 

riktning och på samma sätt B och B gällande strömmen i lindning B. För en unipolär motor så 

motsvarar A att ström flyter genom lindning A och A  att ström flyter genom lindning  ̅. 

Det finns två sätt att låta motor gå med så kallade helsteg, antingen genom att bara använda en 

spole åt gången eller att använda bägge samtidigt. Vid det förstnämnda sättet, även benämnt 

som vågdrift, styrs faserna enligt A B A B   . Detta medför dock en tämligen låg 

utnyttjandegrad av motorn: en bipolär motor kommer enbart att använda 50% av sina 

lindningar och en unipolär endast 25%. 

Vid helsteg med bägge lindningarna samtidigt, vilket normalt menas med helstegsdrift, styrs 

motorn enligt AB AB AB AB    vilket illustreras i Graf 1. Den bipolära använder nu 

alltid alla lindningar och den unipolära hälften. Vid drift med helsteg roterar rotorn med 
s  

per steg. 

 

Graf 1: Diagram över hur faserna aktiveras vid drift med helsteg (till vänster) respektive 

halvsteg (till  vänster), Hög motsvarar matning med  märkspänning.  

Vidare kan motorn även köras i halvstegsdrift, då styrs strömmen enligt 

AB B AB A AB B AB A       (se Graf 1). Detta ökar upplösningen hos motorn 

som nu roterar 2s  grader per steg.  

För att öka upplösningen ytterligare kan spänningsmatningen till lindningarna varieras och 

därmed få motorn att ta kvartssteg, åttondelssteg och så vidare, detta är även kallat 
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mikrostegning. Två sätt för att styra strömmen genom lindningarna är som visas i Graf 2 där 

steget från A B har delats upp i antal delsteg och antingen följa den cirkulära eller 

kvadratiskta vägen. I den cirkulära banan hålls effekten i motorn, P , konstant då  

 
2 2 2 2

cos

sin 2 (cos sin ) 2

A märk

A A B B B märk l märk l märk

I I

P U I U I I I R I R I

U RI



  

 
 

       
  

  

där 
lR är en lindnings resistans och 

märkI är motorns märkström. Dock ger denna styrning inte 

lika stort moment som den kvadratiska vägen som i varje läge förbrukar lika stor eller större 

effekt.  

 

Graf 2: Visar på sätt styra strömmen i motorn vid drift med kvartssteg .  

2.3 Moment   

För att kunna styra motorn utan återkoppling krävs att man för applikationen vet vilka 

moment som motorn kommer att belastas med. Graf 3 visar hur en stegmotors pull-in- och 

pull-out-moment varierar med ökande steghastighet (här: halvsteg/s). Området under kurvan 

för pull-out-momentet kallas för Start-Stop-området och med last och hastighet i detta område 

kan motorn starta (från stillastående till önskad hastighet) och stanna i det närmaste 

momentant utan att den hoppar över steg.  

Pull-out-kurvan markerar vilket största moment som motorn klarar av att leverera med 

avseende på hastighet utan att motorn hamnar ur fas. För att kunna nå dessa hastigheter utan 

att hoppa över steg krävs dock att motorn accelereras från Start-Stop-området och för att 

stanna krävs att motorn retarderas. Vill man använda en stegmotor med precision utan 
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återkoppling är det således vitalt att veta om var i moment-hastighetsdiagrammet som motorn 

kommer att befinna sig vid drift.  

Noterbart är även den branta lutning som bägge momentkurvorna har vid ca 2250 respektive 

6000 halvsteg/s. Detta beror på den tidskonstant, LR-konstanten, som styr hur snabbt 

lindingarna kan släppa igenom strömmen som ska flyta igenom. Vid högre hastigheter 

kommer strömmen i lindningarna att vara betydligt lägre än märkströmmen och därmed 

sjunker momentet drastiskt. 

En annan egenskap som står med i databladet för en stegmotor är dess hållmoment, vilket helt 

sonika är det moment som motorn kan leverera vid stillastående med faserna , ,AB AB AB  eller 

AB . 

 

Graf 3: Moment som funktion av hastighet (halvsteg/s)  för en stegmotor DSH40ES61, unipolärt 

kopplad, matad med 24V och 0,76A/fas, halvstegsdrift. Hämtad från datablad för TECOs 

DSH40-serie.  

2.4 Resonans 

En nackdel och en klar risk vid användning av stegmotorer är att kan resonans uppstå vid 

vissa steghastigheter. Detta beror på motorns, och givetvis lastens, egenfrekvens och påverkar 

drastiskt vilket moment motorn kan leverera. Exempel på detta kan ses i dalarna för 
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momentkurvorna i Graf 3. Ett sätt att mildra inverkan av detta är att låta motorn stega med 

mikrosteg  

2.5 Drivsteg 

För att köra stegmotorn behövs ett drivsteg som styr strömmen i motorn (faserna). I och med 

att motorerna ofta matas med högre spänning än vad vanliga logikkretsar är anpassade för styr 

logiken istället transistorer som reglerar strömmen i motorn. För att kunna öka hastigheten 

och vidhålla ett högt moment kan en del drivsteg mata motorn med en högre spänning än 

dennes märkspänning och själv se till att strömmen stryps vid motorns märkström. Därmed 

ändras polariteten hos lindningarna snabbare än vad LR-konstanten hade tillåtit.  

Drivsteget styrs i sin tur av en indexerare (MCU) som håller reda på vilken position motorn 

befinner sig på och avgör i vilken riktning och hastighet motorn skall stega samt vilken typ av 

steg som ska användas. Riktning och stegtyp styrs genom att skicka logiska ettor och nollor 

till drivsteget medan hastigheten beror på vilken frekvens indexeraren signalerar drivsteget att 

stega.    
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3 Problemdefinition och lösning 

Målet med prototypen var att visa på förståelse för hur en stegmotor fungerar och hur väl den 

kan styras utan återkoppling. För att visa detta har en prototyp konstruerats bestående av ett 

kretskort och en brygga för att kunna styra en stegmotor med hjälp av en ATmega16. Dels i 

form av direkt styrning med en joystick men även icke återkopplad styrning i form av att 

instruera en processor att vid givet kommando kunna stega en motor ett kvarts varv samt 

återvända till en justerbar utgångspunkt.  

För att skaffa förståelse för stegmotorn och dess styrning inleddes projektet med att löda ett 

experimentkort (se Figur 3) med en ATtiny13 kopplad till en joystick samt fyra stycken 

MOSFET-transistorer. Processorn tillsammans med transistorerna användes för att styra 

strömmen i en unipolär stegmotor (från TECO märkt med 12V, 0,4A, 1,8
o
) kopplad till 12V 

matningsspänning. För att instruera processorn hur motorn skulle styras kopplades en av 

joystickens två vridpotentiometrar till en AD-ingång. 

 

Figur 3: Bild av det experimentkort som gjord es under utvecklingsfasen . 

Efter att experimentkortet uppnått önskad funktion påbörjades konstruktionen av den 

slutgiltiga prototypen som består av ett kretskort och ett experimentkort där det senare agerar 

brygga mellan kretskortet och en unipolär stegmotor. Bryggan har sin grund från det första 

experimentkort som gjordes och skillnaden består i att ATtiny-processorn har plockats bort 

och ersatts av en 4-polskontakt samt att joysticken flyttats till kretskortet. 
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För att underlätta handhavandet av prototypen har kretskortet utrustats med diverse utrustning 

vars funktion kan kräva en närmare förklaring.  

3.1 Knappar 

På kretskortet sitter totalt sex stycken knappar. En av dem är kopplad till reset-pinnen på 

processorn, detta för att enkelt kunna starta om den i fall den skulle råka ut för mjukvarufel. 

Övriga fem knappar är kopplade till port C behandlar val för hur användaren vill att motorn 

skall styras. Alla knappar är via fyra logiska AND-grindar sammankopplade till PD3 hos 

processorn. Så länge ingen knapp är intryckt kommer PIND3 vara en logisk etta, men om 

någon knapp trycks sätts PIND3 till 0 och triggar ett externt interrupt (INT1) vilket 

mjukvarumässigt underlättar avläsning av knappsatsen. 

3.2 Lysdioder 

Lysdioder används för att ge användaren information om hur motorn styrs så som i vilken 

riktning den kommer att köras eller om den använder hel- eller halvsteg.   

3.3 Joystick 

Joysticken används för att låta användaren styra motorns hastighet och riktning efter eget 

behag. Den består av två stycken vridpotentiometrar varav bara den ena används och är 

kopplad till en portpinne på ATmega16-processorn med möjlighet till AD-omvandling. 

Utifrån det AD-omvandlade värdet avgör processorn i vilken riktning och hastighet den skall 

köra motorn.  
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4 Utvecklingshjälpmedel 

Igenom projektet har en rad olika hjälpmedel nyttjats för att skapa förståelse för hur en 

stegmotor fungerar och används. 

4.1 Hårdvara 

Atmel ATmega16 

40-pinnars mikrokontroller av RISC-arkitektur med 8-bitars register från Atmel med 16kB 

programminne. Sitter på den färdiga prototypen. 

Atmel ATtiny13 

8-pinnars mikrokontroller av RISC-arkitektur med 8-bitars register från Atmel med 1kB 

programminne. Användes tidigt i utveklingsfasen. 

STK-500 

Utveklingskort från Atmel för att kunna överföra programkod från dator till använda 

mikrokontroller, antingen med dem direkt monterade på utveklingskortet eller externt via 

ISP6-uttaget.  

TECO Stegmotor, 4H4018S2005 

Den motor som använts i projektet. Det är en unipolär motor märkt med 12V, 0,4A/fas, 1,8º.
 

4.2 Mjukvara 

AVR Studio 5.1 

En utveklingsmiljö från Atmel för utveckling och felsökning av program avsedda för Atmels 

mikrokontroller. Har inbyggd kompilator och stöd för bland annat simulering, STK-500 och 

felsökning via JTAG.  

Multisim 11 

Program för att enkelt göra kopplingsscheman som sedan kan överföras till annan 

programvara för att skapa kretskortslayout. Programmet kan även simulera kretsar och 

innehåller ett virituellt breadboard. 

Ultiboard 11 

Program för placering av komponenter och dragning av kopparbanor på kretskort som sedan 

kan exporteras till gerberfiler för automatiserad tillverkning av designat kretskort.  
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5 Problem och lärdomar 

Ett tidigt problem var att den motor som fanns till hands saknade märkning gällande hur dess 

kablar var anslutna internt i motorn. Trots idogt sökande kunde heller inte något datablad 

hittas. För att lösa detta mättes resistansen mellan kablarna för att para ihop vilka kablar som 

var in- respektive utgångar. Därefter testades hur motorn reagerade på olika kombinationer av 

strömmatning efter vilket slutsats kunde dras angående den interna kopplingen.  

Detta projekt har gett en fördjupad kunskap för hur en stegmotor fungerar samt vilka styrkor 

och svagheter den har. Dessutom har förståelsen för processen kring att skapa ett 

mekatroniskt system vidgats. Vikten av att ta en sak i taget, tänka efter ordentligt före och inte 

direkt sätta sig med lödkolven i högsta hugg kommer att tas med ifrån detta projekt. Hade 

undertecknad varit lite mer eftertänksam och metodisk hade förmodligen inte två kretskort fått 

gå i princip raka vägen från lödbänken till kopparåtervinningen. 
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6 Resultat och förslag på förbättring 

Prototypen som har tagits fram låter en användare styra en unipolär stepmotor via ett antal 

knappar och en joystick. Den består av ett kretskort som kopplas till ett experimentkort som 

agerar brygga mellan kretskortets och motorns spänningsnivå.   

 

Figur 4: Bild av den färdiga prototypen. Knappar på kretskortet från vänster till höger är 

resetknapp, knapp 1, knapp 2,  knapp 3, knapp 4, och knapp 5. Längst upp i bilden syns 

experimentkortet som agerar brygga till den motor som syns till höger.  

Via två av knapparna (knapp 4 och 5 i Figur 4) kan användaren välja i vilken riktning motorn 

skall stega och om hel- eller halvsteg skall användas. Knapp 1 aktiverar styrning med 

joysticken som användaren möjlighet att köra motorn fritt med avseende på riktning och 

hastighet, bortsett att topphastigheten är begränsad. Exempel på icke återkopplad styrning kan 

fås med knapp 2 som vid kort knapptryck stegar motorn ett kvarts varv och om knappen hålls 

inne kommer motorn simulera en pendel.  

Knapp 3 har två funktioner, hålls knappen intryckt börjar efter ett tag lysdioden ovanför att 

blinka vilket indikerar att motorn har nollställts på dess aktuella position. Skulle motorn köras 

iväg från nollpunkten räcker det med ett knapptryck på knapp 3 för att motorn ska stega 

tillbaka till den positionen.  
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För närmare redovisning av  

- använda pinnar hos ATmega16, se bilaga 1 

- ingående komponenter, se bilaga 2 

- kopplingsschema för kretskort, se bilaga 3 

- kopplingsschema för experimentkort, se bilaga 4 

- layout av kretskort, se bilaga 5 

- kod till ATmega16, se bilaga 6.  

Ett förslag till förbättring är att göra ett komplett drivsteg som ej behöver hantera 

knapptryckningar och dioder utan enbart har ett fåtal ingångar för inställning av riktning, 

stegtyp och styra hastigheten med en annan processor som då agerar indexerare. En vidare 

förbättring vore att då i drivsteget implementera mikrostegning samt möjligheten att mata 

motorn med en starkare spänning än märkspänning och begränsa strömmen. 

Ytterligare förbättringar vore att kunna ge användaren av prototypen möjlighet att skapa egna 

körinstruktioner som kan lagras och köras från indexeraren. En lösning på detta skulle kunna 

vara att låta indexeraren gå in i ett läge där den ”spelar” in hur knappar trycks ned, eller lagrar 

undan AD-omvandlade värden från en joystick ändras med tiden, och gör om detta till något 

den kan tolka som en körsekvens, förslagsvis en vektor. 

Den bästa förbättringen vore dock om motorn användes för att driva något, tidigt i projektet 

fanns en idé om att bygga en rigg med två motorer för 2D-positionering. Tyvärr hanns detta ej 

med.          
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Bilagor 

Bilaga 1 – Använda pinnar hos ATmega16 

 

Pinne Kopplad till Inställd som Kommentar 

PA0 LED7 Output - 

PA1 LED6 Output - 

PA2 LED5 Output - 

PA3 LED4 Output - 

PA4 LED3 Output - 

PA5 LED2 Output - 

PA6 LED1 Output - 

PA7 J3 Input AD-omvandling från joystick 

PB0 J2 Output Motor 

PB1 J2 Output Motor 

PB2 J2 Output Motor 

PB3 J2 Output Motor 

PC0 U2 Input med pull-up Knapp: Joystick 

PC1 U3 Input med pull-up Knapp: Kvarts vars 

PC2 U4  Input med pull-up Knapp: Nollställ/Gå till nollställe 

PC3 U5  Input med pull-up Knapp: Helsteg/halvsteg 

PC4 U6 Input med pull-up Knapp: Riktning 

PD3 U9 Input Interrupt på falling edge 
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Bilaga 2 – Komponentlistor 

Kretskort: 

Antal Komponent 

1 ATmega16 

6 Tryckknapp 

1 1x2-polskontakt 

1 1x4-polskontakt 

7 LED (röd) 

1 SIL-motstånd 8x470 Ω 

2 Kondensator 0,1 µF 

1 2x3-polskontakt 

1 Motstånd 10 kΩ 

1 74LS08 

1 Sockel 40-pin 

1 Sockel 14-pin 

1 Joystick 

 

Brygga: 

Antal Komponent 

1 1x2-polskontakt 

1 1x4-polskontakt 

1 1x6 polskontakt 

4 Dioder 

4 MOSFET 
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Bilaga 3 – Kopplingsschema kretskort 
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Bilaga 4 – Kopplingsschema brygga 
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Bilaga 5 – Kretskortslayout 
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Bilaga 6 – Kod 

I denna bilaga redovisas den kod som skrivits till den ATmega16 som sitter på prototypens 

kretskort. Koden är uppdelad i en main-fil (main.c) och tre header-filer och två 

implementationsfiler. 

main.c 

/* main.c 
 * Av: Staffan Molinder 
 *  
 * Huvudprogram till prototypen som inkluderar 
 * constants.h, stepper.h och circut.h 
 */ 
 
#include <avr/io.h> 
#include <avr/interrupt.h> 
#include "constants.h" 
#include "stepper.h" 
#include "circuit.h" 
  
 
int main(void) 
{ 
    mode=no_mode;    //Startläge    
    Motor = init_motor();    //initiera för motor 
    init_styrning();                //initiera för kretskort 
   
    while(1) 
    { 
        switch (mode) 
        { 
        case no_mode:  cooldown(mode);    
            break; 
     
        case joystick_mode: joystick();    
     break; 
     
        case quarter_rev_mode: quarter_rev(); 
        mode=no_mode;  
        break; 
     
        case return_to_origo_mode: return_to_origo();  
            break; 
       
        case pendulum_mode: pendulum(); 
     break; 
        } 
    } 
} 

 

 

constants.h 

/* constants.h 
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 * Av: Staffan Molinder 
 * 
 * Definerar alla konstanter som används i 
 * circut.h, stepper.h och main.c 
 * 
 */ 
 
#ifndef CONSTANTS_H 
#define CONSTANTS_H 
 
// Konstanter för main.c 
#define no_mode      (unsigned char)0 
#define joystick_mode      (unsigned char)1 
#define quarter_rev_mode      (unsigned char)2 
#define return_to_origo_mode  (unsigned char)3 
#define pendulum_mode      (unsigned char)4 
 
// Konstanter för funktionen step() och cooldown() 
#define    A (unsigned char)(1<<PB3)  //Fas    A inkopplad på PB3 
#define notA (unsigned char)(1<<PB2)  //Fas notA inkopplad på PB2 
#define    B (unsigned char)(1<<PB1)  //Fas    B inkopplad på PB1 
#define notB (unsigned char)(1<<PB0)  //Fas notB inkopplad på PB0 
   
// Konstanter för funktionen check_buttons() 
#define button_1 (unsigned char)~(1<<PC0)//Knapp för joystickstyrning kopplad till PC0 
#define button_2 (unsigned char)~(1<<PC1)//Knapp för quater_rev kopplad till PC1 
#define button_3 (unsigned char)~(1<<PC2)//Knapp för return_to_origo/set_origo kopplad  

     till PC2 
#define button_4 (unsigned char)~(1<<PC3)//Knapp för helsteg/halvsteg kopplad till PC3 
#define button_5 (unsigned char)~(1<<PC4)//Knapp för riktning kopplad till PC4 
 
// Konstanter för LEDs 
#define LED_joystick    (unsigned char)(1<<PA6) //LED för joystick kopplad till PA6 
#define LED_quarter_rev (unsigned char)(1<<PA5) //LED för quarter_rev kopplad till PA5 
#define LED_origo       (unsigned char)(1<<PA4) //LED för set_origo/return_to_origo
                kopplad till PA4 
#define LED_halfstep    (unsigned char)(1<<PA3) //LED för halvsteg kopplad till PA3 
#define LED_fullstep    (unsigned char)(1<<PA2) //LED för helsteg kopplad till PA2 
#define LED_dir0        (unsigned char)(1<<PA1) //LED för riktning 0 kopplad till PA1 
#define LED_dir1        (unsigned char)(1<<PA0) //LED för ritkning 1 kopplad till PA0 
#define LEDS             (unsigned char)0b01111111 //Alla LEDs på port A 
 
// Inställning av AD-omvandling i init_styrning 
#define FREE_RUNNING_MODE (unsigned char)0b00011111 
 
// Konstant till delay() 
#define timercount_1ms    (unsigned char)124 
 
// Konstanter till olika funktioner för anrop till delay()   
#define normal_delay  10 
#define LED_delay  100 
#define long_delay  200 
 
// Konstant till return_to_origo  
#define negINT    (unsigned int)(1<<15) 
 
// Konstanter för styrning med joystick 
#define lower_lim (unsigned char)125 
#define upper_lim (unsigned char)145 
#define max_idle  (unsigned char) 50 
 
// Konstanter för funktionen pendulum() 
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#define max_height 180 
#define damping  20 
 
#endif 

 

stepper.h 

/* stepper.h 
 * Av: Staffan Molinder 
 *   
 * Innehåller de funktioner som behövs för att stega en stegmotor 
 * 
 */ 
 
#ifndef STEPPER_H 
#define STEPPER_H 
#include <stdlib.h> 
#include <avr/io.h> 
#include "constants.h" 
 
typedef struct step_motor 
{ 
    unsigned int phase; 
    int position; 
    unsigned int halfstep; 
    unsigned int dir; 
} Step_motor; 
 
Step_motor * Motor; 
unsigned char mode; 
 
Step_motor * init_motor(void); 
void step(void); 
void delay(unsigned int ms); 
void cooldown(unsigned char initial_mode); 
 
 
#endif 

 

stepper.c 

/* stepper.c 
 * Av: Staffan Molinder 
 *   
 * Innehåller de funktioner som behövs för att stega en stegmotor 
 * 
 */ 
 
#include "stepper.h" 
 
Step_motor * init_motor(void)  
{ 
    /*Returnerar en step_motor-pekare 
      Motorn är inställd: 
                            phase=0  (AB) 
                            position=0 
                            halvsteg=1 
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                            dir=0                   
      Utöver det så initieras 8bitars timer/counter0 till 
      nomal operation med prescaler 8 för användning i 
      funktionen delay() samt port B ställs in som output  */ 
   
    Step_motor * Stegmotor = malloc(sizeof(Step_motor)); 
    DDRB=0xFF; 
    PORTB=A|B; 
    Stegmotor->phase=0x0000; 
    Stegmotor->position=0x0000; 
    Stegmotor->halfstep=0x0001; 
    Stegmotor->dir=0x0000; 
     
    TCCR0|=(1<<CS01); 
   
    return Stegmotor; 
} 
 
void step(void) 
{ 
 /* Stegar ett steg motorn utifrån konfiguration av halvsteg  
    och riktning. Därefter uppdateras Motor->position.  
    Tillåter ej vågdrift därav det andra vilkoret i första if-satsen.  
     
    phase =   0 mostsvarar AB 
              1 " B 
              2 " notAB 
              3 " notA 
              4 " notAnotB 
              5 " notB 
              6 " AnotB 
              7 " A 
       */ 
   
    if (Motor->halfstep==1 || Motor->phase%2==1) 
    { 
        if (Motor->dir==0) 
        { 
            switch(Motor->phase) 
            { 
                case 0:    PORTB^=A;       break; //Släcker    A 
                case 1:    PORTB^=notA;    break; //Tänder    notA 
                case 2:    PORTB^=B;       break; //Släcker    B 
                case 3:    PORTB^=notB;    break; //Tänder   notB    
                case 4:    PORTB^=notA;    break; //osv 
                case 5:    PORTB^=A;       break; 
                case 6:    PORTB^=notB;    break; 
                case 7:    PORTB^=B;       break; 
            }               
            Motor->phase=(Motor->phase+1)%8; 
            Motor->position++; 
        } 
        else 
        { 
            switch(Motor->phase) 
            { 
                case 0:    PORTB^=B;        break; 
                case 1:    PORTB^=A;        break; 
                case 2:    PORTB^=notA;     break; 
                case 3:    PORTB^=B;        break; 
                case 4:    PORTB^=notB;     break; 
                case 5:    PORTB^=notA;     break; 
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                case 6:    PORTB^=A;        break; 
                case 7:    PORTB^=notB;     break; 
            }           
            Motor->phase=(Motor->phase-1)%8; 
            Motor->position--; 
        } 
    } 
    else 
    { 
        if (Motor->dir==0) 
        { 
            switch(Motor->phase%4) 
            { 
                case 0:    PORTB^=A|notA;    break; 
                case 2:    PORTB^=B|notB;    break; 
            }               
            Motor->phase=(Motor->phase+2)%8; 
            Motor->position+=2; 
        } 
        else 
        { 
            switch(Motor->phase%4) 
            { 
                case 0:    PORTB^=B|notB;    break; 
                case 2:    PORTB^=A|notA;    break; 
            }               
            Motor->phase=(Motor->phase-2)%8; 
            Motor->position-=2; 
        } 
    } 
} 
 
void delay(unsigned int ms) 
{ 
    /*Input: unsigned int som anger hur många ms som 
             funktionen skall köra 
      Gör:   skapar en fördröjning i angivet antal 
             milisekunder                            */ 
    unsigned int i=1; 
    while(i<ms) 
    { 
        TCNT0=0; 
        while(TCNT0<timercount_1ms) {/*Hold*/} 
        i++;       
    } 
} 
 
void cooldown(unsigned char initial_mode)  
{ 
    /*Input: mode 
   Stänger av motorn tills dess att den skall användas igen. 
   Funktionen används i main och i funktionen joystick(), för att 
   vara kompatibel med joystickstyrningen har whileslingen vilkor  
   som ger logisk etta så länge ADCH har ett värde som motsvarar 
   att motorn skall så still vid joystickstyrning. Om däremot ADCn  
   är avstängd kommer tas ingen hänsyn till värdet av ADCH.       */ 
    
    unsigned int ad_value = ADCH; 
    unsigned char notADEN; 
    notADEN = ~(ADCSRA|(~(1<<ADEN))); //Ska ses som Etta om ADC avstängd 
   
    //Stänger av matning till motor 
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    PORTB=0x00; 
   
 
    while (((ad_value>130 && ad_value<150) || notADEN) && (initial_mode==mode)) 
    { 
        ad_value = ADCH; 
    } 
   
    //återställer motor 
    switch(Motor->phase) 
    { 
        case 0:    PORTB|=A|B;        break; 
        case 1:    PORTB|=B;          break; 
        case 2:    PORTB|=notA|B;     break; 
        case 3:    PORTB|=notA;       break; 
        case 4:    PORTB|=notA|notB;  break; 
        case 5:    PORTB|=notB; break; 
        case 6:    PORTB|=A|notB;     break; 
        case 7:    PORTB|=A;          break; 
    } 
} 

 

circuit.h 

/*  circut.h 
 *  Av: Staffan Molinder 
 *   
 *  Innehåller de funktioner som används för att  
 *  ge användaren av prototypen kontroll av en 
 *  stegmotor. 
 */ 
 
#ifndef CIRCUIT_H 
#define CIRCUIT_H 
#include "stepper.h" 
#include "constants.h" 
 
void init_styrning(void); 
void joystick(void); 
void quarter_rev(void); 
void set_origo(void); 
void return_to_origo(void);  
void check_buttons(void); 
void pendulum(void); 
 
#endif 

 

circuit.c 

/*  circuit.c 
 *  Av: Staffan Molinder 
 *   
 *  Innehåller de funktioner som används för att  
 *  ge användaren av prototypen kontroll av en 
 *  stegmotor. 
 */ 
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#include "curcuit.h" 

 

ISR(INT1_vect) 
{ 
    //Triggas av falling edge på PD3, se circut.h 
    check_buttons(); 
} 

 

void init_styrning(void) 
{ 
    /*Gör: Ställer in portar och pinnar för att kunna använda kretskortet 
           så som inputs med pull-up på pinnar med knappar, outputs mot LEDs osv
      */ 
  
    //Pinnar till knappar som inputs med pullup 
    DDRC&=0x00;; 
    PORTC|=0xFF; 
   
    //PD3 som input med interrupt på falling edge 
    DDRD&=~(1<<PD3); 
    MCUCR|=(1<<ISC11); 
    GICR|=(1<<INT1); 
   
    //Pinnar till dioder som outputs, i början skall diod för halvsteg lysa 
    DDRA|=LEDS; 
    PORTA|=LEDS; 
    PORTA^=LED_halfstep|LED_dir0; 
   
     
    //Ställa in AD-omvandling på PA7, Left adjusted i Free Running Mode dvs 
    //ADC startar på ADC complete 
    ADMUX|=(1<<ADLAR)|(1<<MUX2)|(1<<MUX1)|(1<<MUX0); 
    ADCSRA|=(1<<ADATE)|(1<<ADPS2); 
    SFIOR&=FREE_RUNNING_MODE; 
     
    //Aktiverar globala interrupts 
    sei(); 
} 
 
void joystick(void) 
{ 
    /* För styrning av motor med hjälp av joysticken på kortet. 
       Startar AD-omvandling som är förinställd på free running 
       mode på PA7 och använder ADCH för att styra riktning och 
       steghastighet. 
     
       Funktionen kör så länge som mode==joystick_mode 
       Skulle motorn stå oanvänd en längre tid (idle==max_idle) stängs 
       matningen till motorn av mha funktionen cooldown  
       */ 
  
  
    ADCSRA|=(1<<ADEN)|(1<<ADSC);    //Startar free running ADC 
    PORTA^=LED_joystick;     //Tänder LED för joystick 
    unsigned int initial_dir=Motor->dir;//Sparar undan riktning 
    unsigned long idle=0;    
    unsigned int ms, ad_value; 
    while(mode==1) 
    {   
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        ad_value = ADCH; 
        if (ad_value<lower_lim || ad_value>upper_lim) 
        { 
 if (ad_value<lower_lim) 
 { 
     Motor->dir=0; 
 } 
 else 
 { 
     Motor->dir=1; 
 } 
            step(); 
            idle=0; //Motorn har stegats, nollställer idle 
    
 //beräkna fördröjning ms 
            if (ad_value<upper_lim) 
            { 
                ms = ad_value*2+normal_delay; 
            } 
            else 
            { 
                ms = (255-ad_value)*2+normal_delay; 
            } 
            delay(ms); 
        } 
        else 
        { 
            if (idle==50) 
            { 
     //motorn har stått still ca 10s 
                cooldown(mode); 
                idle=0; 
            } 
 else 
 { 
     idle++; 
     delay(long_delay); 
 }     
        }       
    } 
    ADCSRA&=~(1<<ADEN);     //Stänger av ADC 
    Motor->dir=initial_dir;  //Återställer riktning 
    PORTA^=LED_joystick;     //Släcker LED för joystick 
} 
 
void quarter_rev(void)  
{ 
    /* Stegar motorn ett kvarts varv. 
       I och med att vågdrift ej tillåts kan ett extra halvsteg  
       behövas för att fullborda ett kvarts varv.  */ 
  
    unsigned int i=1; 
    unsigned int extra_halfstep=0; 
    PORTA^=LED_quarter_rev;        //Tänder LED för quarter_rev 
  
    //Bedömmer om extra halvsteg behövs 
    if(Motor->phase%2==1 && Motor->halfstep==0) 
    { 
        extra_halfstep=1; 
    } 
     
    while (mode==quarter_rev_mode && i<100) 
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    { 
        step(); 
        delay(normal_delay); 
        i+=2-Motor->halfstep; 
    } 
  
    if(extra_halfstep==1) 
    { 
        Motor->halfstep^=1; 
        step(); 
        delay(normal_delay); 
        Motor->halfstep^=1; 
    } 
  
    PORTA^=LED_quarter_rev; 
} 
 
void set_origo(void) 
{ 
    /* Nollställer motorns position, blinkar en LED för att  
       informera om att detta är gjort */ 
    Motor->position=0x0000; 
   
    unsigned int i; 
    for(i=0;i<10;i++) 
    { 
        PORTA^=LED_origo; 
        delay(LED_delay); 
    } 
} 
 
 
void return_to_origo(void)  
{ 
    /*Kör motorn till senast satta origo, med andra ord: 
      bestämmer åt vilken riktning som går snabbast och  
      stegar sedan i den riktningen tills dess att  
      Motor->position==0    */ 
    PORTA^=LED_origo; 
  
    if (Motor->position!=0) 
    { 
        //Avgör riktning 
        if (((unsigned int)Motor->position)>negINT) 
        { 
 if (Motor->dir==1) 
 { 
      Motor->dir=0; 
      PORTA^=LED_dir0|LED_dir1; 
 }        
         } 
         else 
         { 
 if (Motor->dir==0) 
 { 
     Motor->dir=1; 
     PORTA^=LED_dir0|LED_dir1;           
 } 
         } 
  
         if (((Motor->position%2)==(Motor->phase%2==0)) || (Motor->halfstep==1))  
         { 
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 while (Motor->position!=0x0000) 
 { 
     step(); 
     delay(normal_delay); 
 } 
         }  
         else 
         { 
 //Anpassning för fallet då helstegsdrift skulle "missa" nollpunkten 
 while(((unsigned int)(Motor->position&~negINT))>0x0001)  
 { 
     step(); 
     delay(normal_delay);  
 } 
 Motor->halfstep^=1; 
 step(); 
 delay(normal_delay); 
 Motor->halfstep^=1; 
         } 
    }    
    mode=no_mode; 
    PORTA^=LED_origo; 
} 
 
void check_buttons(void) 
{ 
    /* ISR-rutinen vid knapptryckning 
       Konstrollerar vilken knapp som tryckts och hur och ändrar  
       utifrån detta antingen ändrar på mode, togglar hel/halvsteg, 
       togglar riktning eller kör set_origo()  */ 
  
 
    unsigned int i; 
    switch(PINC) 
    { 
 case button_1: mode=joystick_mode; 
                break; 
         
 case button_2: i=0; 
     while((PINC==button_2) && i<10) 
     { 
         delay(long_delay); 
         i++; 
     } 
     if (i==10)  
     { 
         //knapp 2 har varit intryckt i ca 2 sekunder 
         //således skall en pendel simuleras 
         mode=pendulum_mode; 
     } 
     else 
     { 
          mode=quarter_rev_mode; 
     } 
     break; 
         
 case button_3: i=0; 
     while((PINC==button_3) && i<10) 
     { 
                     delay(long_delay); 
          i++; 
     } 
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     if (i==10)  
     { 
                     //knapp 3 har varit intryckt i ca 2 sekunder 
         //således skall nollpunkt sättas på aktuell position 
         set_origo(); 
     } 
     else 
     { 
                                 mode=return_to_origo_mode; 
     } 
     break; 
         
 case button_4: Motor->halfstep^=1;  
                PORTA^=LED_halfstep|LED_fullstep; 
     break; 
         
 case button_5: Motor->dir^=1; 
                PORTA^=LED_dir0|LED_dir1; 
     break; 
    } 
    delay(long_delay); 
}      
 
void pendulum(void) 
{ 
 /* Låter motorn röra sig som en dämpad pendel genom att 
    först "vrida upp" motorn med quarter_rev() för att sedan 
    svänga den fram och tillbaka 
 */ 
 mode=quarter_rev_mode; 
 quarter_rev(); 
 unsigned int n,m; 
 for(n=max_height;n>0;n-=damping) 
 { 
  Motor->dir^=1; 
  PORTA^=LED_dir0|LED_dir1; 
  for(m=1;m<n;m+=2-Motor->halfstep) 
  { 
   step(); 
   delay(normal_delay); 
  } 
 } 
 mode=no_mode; 
} 
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Abstract 
Since the launch in 1997 Bluetooth, a protocol for wireless communication, has exploded onto 
the market and is today to be considered the standard for short distance data transfers with 
implementations ranging from cellphones and laptops to cars and toys.  
 
The technology is based on communication via a Radio Layer (in the bottom of the Bluetooth 
Protocol Stack), either directly or indirectly via logic links between higher and lower levels of the 
stack. In this particular report the main focus is on the protocol enabling emulated serial ports 
for serial data transfer. 
 
The aim of this report has been to familiarise onself with the Bluetooth module Parani ESD-210 
from SENA as well as to deepen the knowledge of exactly how the technology works. This has 
been accomplished through background and theory research as well as the building of a 
prototype. 
 
The prototype is designed to implement the original field of application for Bluetooth which is to 
remote controll a cellphone. Thus the prototype consists of a microcontroller, the Atmel 
ATMega16, and a selfmade program which sends AT commands via the Parani ESD-210 to the 
cellphone of one’s choice. 
 
 
 
Sammanfattning 
Sedan starten 1997 har tekniken för trådlös dataöverföring vid korta avstånd, Bluetooth, inte bara 
utvecklats och expanderat utan även etablerat sin plats som marknadsledande teknologi. En 
teknologi som bygger på en serie protokoll (standardiserade kommunikationssätt) som antingen 
kommunicerar direkt eller indirekt via en fysisk radiolänk. Radiolänken i sig utnyttjar adapterad 
frekvenshoppning vilket utgör en extra styrka i form av säkerhet mot intrång eller avlyssning. 
 
Syftet med det här projektet har varit att bekanta sig närmre med blåtandsmodulen Parani ESD-
210 från SEAN, både genom en teoretisk fördjupning men även genom framtagandet av en 
prototyp. 
 
Då originaltillämpningen för tekniken rörde fjärrstyrandet av mobiler i form av så kallade 
bluetooth-headset föll valet på att utveckla en liten mobilkontroll som med använding av AT-
kommandon skulle kunna koppla upp sig mot och fjärrstyra en mobiltelefon. Kontrollen i sig 
styrdes av mikrokontrollern ATMega16 från Atmel och ett självutvecklat program till densamma. 
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1 Inledning 
Det senaste decenniet har tekniken för trådlös kommunikation fullständigt exploderat och en 
starkt bidragande faktor är utvecklandet av den licensfria tekniken Bluetooth. Idag har Bluetooth 
etablerat sig som världsledande inom dataöverföring vid korta avstånd och den starkaste 
anledningen till detta är sannolikt valet att göra tekniken gratis och tillgängliga för alla, så länge 
man håller sig till den framarbetade standarden. 
 
Då tekniken i dagsläget omfattar allt från datorer och mobiltelefoner till leksaker och bilar 
betyder det att standarden är väldigt omfattande och av den anledningen behandlas inte alla 
protokoll och profiler i denna rapport. Vissa delar behandlas även mer ytligt än andra. 
 
Parallellt med denna teoretiska fördjupning har även en prototyp arbetats fram. Detta för att 
bredda förståelsen och knyta ihop trådarna mellan den teoretiska och praktiska kunskapen. 
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2 Teori 
Inför byggandet av en blåtandsprototypen och fördjupningen inom tekniken har research-arbete 
genomförts och information om tekniken och dess uppbyggnad inhämtats. Resultatet återfinns 
nedan i teori-kapitlet. 
 

2.1 Historik och bakgrund till tekniken 
I början av 90-talet fullständigt exploderade mobiltelefonmarknaden i världen som följd av att 
den analoga standarden 1G ersattes av den digitala 2G. Den nya standarden baserades på GSM-
teknologin och tack vare det digitala formatet gick trafiken nu att kryptera men det blev också 
möjligt att erbjuda annan datatrafik, nämligen i form av små 160tecken långa textmeddelanden, 
sms-generationen hade sett dagens ljus. 
 
I samband med denna enorma ökning av mobiltelefonanvändandet, som tog riktig fart mycket 
tack vare de idag klassiska mobiltelefonerna Nokia 3310 och 8850 samt Ericsson T28 (se figur 1) 
uppstod också nya möjligheter att utveckla tillbehör och mjukvara till denna exploderande 
marknad. 
 

 
Figur 1. Från vänster: Ericsson T28, Nokia 8850 och Nokia 3310. 

Denna spirande möjlighet hade Sven Mattisson och Jaap Haartsen på LM Ericsson tagit fasta på 
redan 1994 (i början av boomen) och tillsammans hade de utvecklat en ny trådlös 
kommunikation för handhållna enheter som möjliggjorde användandet av trådlösa headset (vilket 
kom att bli det första stora användningsområdet) men även kommunikation enheter emellan eller 
mellan en mobil och en persondator.  
 
Idén var enkel, men genialisk, tekniken skulle utnyttja det globalt tillgängliga och licensfria 2,4 
GHz ISM-nätet och göras tillgänglig för alla utvecklare, men på ett villkor: att det utarbetades en 
global standard som alla som ville utnyttja tekniken var tvungna att följa. Resultatet, efter 
inledande förhandlingar med företag som Nokia, IBM, Toshiba och Intel år 1997, blev Bluetooth 
Special Interest Group (SIG) som idag tillsammans är ansvariga för vidareutvecklingen, 
bevarandet och licenserandet av standarden och idag har växt till att omfatta ca 15000 företag. 
 
Namnet Bluetooth är en direktöversättning av originalnamnet Blåtand som härstammar från 
medeltiden och var namnet på den kung som enade Norge och Danmark, vikingen Kung Harald 
Blåtand. Enligt historien var han en stor talare och medlare med en förmåga att ena tvistande 
parter. Således var det ett naturligt val att döpa den nya trådlösa teknologin, vars mål var att binda 
samman och ”ena” olika enheter, efter honom.  
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Dessutom är symbolen för Blåtand en kombination av runorna Hagall  och Bjarkan  , kung 
Haralds initialer. 
 
Även om användningen från början var begränsad till kommunikation mobiltelefoner emellan 
har den idag utökats till att omfatta en mängd andra saker och i takt med att nya företag ansluter 
sig till SIG ökar antalet möjliga användningsområden. 
 

2.2 Bluetooth Protocol Stack 
Ett kommunikationsprotokoll är ett system för digital informationsöverföring mellan datorer, 
handhållna enheter eller telekommunikation. Inom ramarna för detta definieras sedan syntax, 
semantik och synkronisering. Blåtand har naturligtvis sin egen struktur med egna lager och 
standardiserade protokoll och längst ned i hierarkin hittar vi radiokommunikation (Radio Layer) 
som med hjälp av en sändare och mottagare åstadkommer själva kommunikationen med andra 
moduler. Ovanför denna återfinns ett hårdvarulager (Baseband Layer) som styr radiolagret, och 
därmed upprättandet av fysiska länkar med andra enheter, samt hur frekvenshoppningen vid 
dataöverförande skall ske. Lite högre upp hittar vi sedan mjukvarulager och då specifikt Link 
Manager Layer som hanterar en annan typ av mer avancerade länkar, nämligen autenticering och 
säkerhet. 
 
Ännu högre upp i hierarkin återfinns mer applikationsspecifika lager och protokoll som L2CAP 
Layer som sköter de så kallade ACL-länkarna, Host Controller Interface som utgör gränssnittet mot 
Baseband Layer och RFCOMM protokollet som emulerar serieportar med hjälp av L2CAP Layer. 
 
Som redan framgått sker alltså all kommunikation via radiolagret som är det lager som upprättar 
den fysiska länken. Men för att andra lager i stacken ska kunna kommunicera med varandra via 
denna fysiska länk krävs interna så kallade logiska länkar inom hierarkin. Illustrationen nedan i 
figur 2 redogör översiktligt för de ingående lagrena, hierarkin och tillhörande protokoll. Resten av 
kapitlet ägnas sedan åt en djupare genomgång av dessa. 
 

 
Figur 2. Hur de olika lagren och protokollen i blåtand hänger ihop. 
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2.2.1 Radio Layer 
Radiolagret i en blåtandsenhet består av en liten sändare och mottagare konstruerad för att skicka 
och ta emot data i ISM-bandet. ISM-bandet är ett radioband, alltså delar av radiospektrat, som är 
reserverat för radiofrekvensanvändning för industriella, vetenskapliga eller medicinska skäl, därav 
namnet ISM - Industrial, Scientific and Medical. Detta är globalt tillgängligt, licensfritt och 
därmed kostnadsfritt och används idag av bl.a. mikrovågsugnar, medicinsk ultraljudsteknik, 
trådlösa telefoner, WLANs och RFID-moduler (SL-accesskorten). 
 
Varför blåtandstekniken valt att utnyttja detta redan högt belastade band är framför allt en 
kostnadsfråga men det var även nödvändigt med ett globalt tillgängligt radioband för att kunna 
etablera blåtand som den nya gemensamma standarden för trådlös överföring.  
 
För att skydda sig mot störningar i detta överbefolkade ISM-band använder blåtandsenheter så 
kallad adapterad frekvenshoppning. Det betyder att enheten delar upp informationen i mindre 
delar, så kallade paket, och skickar dessa på olika frekvenser. Dessa paket i sin tur upptar antingen 
1, 3 eller 5 slots i den upprättade kommunikationskanalen, där en slot motsvarar 625 µsekunder. 
 
Först skickas alltså ett paket på en given frekvens, sen byter enheten frekvens och skickar nästa 
paket och så vidare. Totalt finns 79 olika frekvenser med 1 MHz mellanrum som sträcker sig från 
2402 MHz till 2580 MHz. Under och över dessa återfinns sedan säkerhetsband för att se till att 
dataöverföringen håller sig inom ISM-bandets gränser. 
 
Att hopptekniken är adapterad betyder att modulen dessutom har möjlighet att upptäcka 
olämpliga frekvenser och utesluta dessa ur hoppsekvensen, vilket gör blåtand till en mycket stabil 
och robust teknologi trots användingen av ett så överbefolkat ISM-band. 
 
Dessutom är själva hoppsekvensen unik för varje konstallation av blåtandsenheter (piconets) och 
det gör trafiken mycket svåravlyssnad då en inkräktare på förhand måste känna till 
hoppsekvensen för att uppfatta all data. 
 
Vidare delas blåtandsmoduler in i olika energiklasser där räckvidd och strömförbrukning varierar 
mellan klasserna, se tabell 1. 
 

Tabell 1. Redogörelse för de olika eneregiklasserna, deras räckvidd och energiförbrukning. 

Energiklass Räckvidd Energiförbrukning 
Klass 1 100 100 mW 
Klass 2 10 2.5 mW 
Klass 3 5 1 mW 

 
Eftersom blåtand framför allt används i handhållna enheter utan kontinuerlig strömförsörjning 
har mycket fokus från utvecklare legat på Klass 3 då de drar exceptionellt lite ström.  
 

2.2.2 Baseband Layer 
Här sker administrationen av fysiska länkar mellan moduler så som Synchronous Connection-oriented 
Link (SCO) och Asynchronous Connection-oriented Link (ACL) men även autenticering och 
omställning till page och inquiry mode som används för att hitta och ansluta till närliggande 
moduler. Det är helt enkelt Basebandlagret som är ansvarigt för upprätthållandet av 
radiokontakten genom att ta emot och sända data via den fysiska länken. 
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Fysiska länkar och piconets 
När en blåtandsmodul ansluter till en annan modul (för en mer detaljerad beskrivning av hur 
detta sker se stycke ”Inquiry/paging”) upprättas en fysisk länk mellan respektive moduls 
radiolager som administreras av basebandlagret, denna kommer i två varianter, SCO och ACL. 
 
SCO är en symmetrisk länk mellan två moduler, en master och en slave, alltså ett singulärt 
piconet, där data utbyts periodiskt. Anslutningen sker med circuit switching vilket betyder att den 
upprättade kanalen bara kan användas exklusivt av de moduler som upprättat anslutningen och 
att kanalen fortsätter att vara reserverad tills datasändningen är avslutad och länken nedkopplad. 
Precis såhär fungerar det vanliga telefonsystemet där varje samtal mellan två telefoner utgör en 
reserverad (upptagen) länk under hela samtalet och just därför används SCO-länkarna hos 
blåtandsmoduler framför allt till röstdata. Värt att notera är att om paket försvinner på vägen eller 
innehåller fel skickas de aldrig om eftersom paketen, till skillnad från vid ACL, inte innehåller 
felkontroller. 
 
När en master däremot ska ansluta till flertalet slaves i ett större piconet (s.k. extended piconet) 
används istället en ACL-länk. Dessa använder packet switching, dvs. data delas upp i mindre bitar, 
skickas på olika vägar (vi använder inte längre en reserverad statisk länk som vid circuit switching) 
och kompileras sedan vid ankomst ihop till originalmeddelandet. Den här tekniken är vanlig när 
man behöver robust och effektiv datasändning men som som klarar lite förseningar (fungerar 
alltså inte med audio/video) som t.ex. email och websidor. Eftersom det inte finns en reserverad 
länk för sändningen som kopplas ned när denna är över används istället en time-out som efter 20 
sekunders inaktivitet (default) kopplar ned länken. 
 
Det finns alltså 3 olika sorters nätverk som blåtandsmoduler kan upprätta (se figur 2 nedan): 

• Piconet: Länk mellan en master och en slave. 
• Extended piconet: Länkar mellan en master och flertalet slaves. 
• Scatternet: Flera sammanlänkade piconets där vissa moduler alternerar roller 

(master/slave) beroende på vilket piconet de är aktiva i för tillfället. 

 
Figur 3. De olika nätverk en blåtandsenheten kan upprätta: piconet, extended piconet och scatternet. 

 

Paket 
I ett piconet bestäms frekvenshoppsekvensen av master-modulens interna klocka som tickar med 
ett intervall på 312,5 µs och mot denna är alla slaves synkroniserade. Vidare är kanalerna mellan 
modulerna uppdelade i så kallade slots där varje slot motsvarar två klocktick, alltså 625 µs, och där 
mastern skickar paket i jämna slots och tar emot paket i ojämna (se Figur 4. Master skickar paket 
i jämna slots och slaves i ojämna.). 
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Figur 4. Master skickar paket i jämna slots och slaves i ojämna. 

Omvänt gäller för slaves och eftersom paket bara får skickas i antingen udda eller jämna slots kan 
paketlängden endast uppta 1, 3 eller 5 slots, se figur 5.  

 

 
Figur 5. Paketlängden uppgår till 1, 3 eller 5 slots. 

Vidare består varje paket av tre delar, se figur 6. 
• Access code: Används för synkroniseringstajming samt paging/inquiry mode och finns i 

tre varianter: Channel Access Code, CAC, som identifierar ett specifikt piconet och härleds 
från mastermodulens blåtandsadress, Device Access Code, DAC, som används vid paging 
och Inquiry Access Code, IAC, som används vid inquiry mode. 

• Header: Innehåller: adressen till slavemodulen/modulerna, en parameter för att stoppa 
flödet på ACL-länken samt header-error check. 

• Payload: Innehåller datafält, röstfält eller både och. 
 

 
Figur 6. Ett pakets ingående olika delar 

Inquiry/paging 
En blåtandsmodul befinner sig normalt i ett av två huvudtillstånd: Standby eller Connection. 
Standby är default- och strömsparläge och när modulen befinner sig i detta tillstånd sker ingen 
interaktion med andra enheter över huvud taget. Motsatsen är Connection-tillståndet när 
datautbyte sker mellan en master och slave. 
 
Under dessa två huvudtillstånd återfinns sju andra tillstånd som används för att lägga till 
slavemoduler eller upprätta anslutningar i ett piconet, nämligen: page, page scan, inquiry, inquiry scan, 
master response, slave response och inquiry response. 
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När en modul vill ansluta till en annan modul sker detta genom följande inquiry-procedur: 
• Om inget är känt om eventuellt närliggande moduler måste modul A först försätta sig i 

tillståndet inquiry och därmed skicka ut så kallade inquiry-paket i hopp om att en annan 
modul uppfattar dessa och svarar. Detta sker fort och på en rad olika hoppfrekvenser 
eftersom inquiry-paketen är mycket små. Hoppfrekvensen kan således ökas från 1600 
hopp/sek till 3200 hopp/sek. 

• Men för att det ska vara möjligt måste modul B befinna sig i inquiry scan-tillståndet för att 
kunna ta emot inquiry-paketet, byta tillstånd till inquiry response och skicka tillbaka ett 
svarspaket. 

 
När dessa steg genomförts med lyckat resultat kan en länk mellan modul A och B upprättas 
genom att gå igenom en paging-procedur. Det enda som krävs nu för att starta länken är den 
andra modulens blåtandsadress, är dessutom klockan känd går allt ännu smidigare. Värt att notera 
är att det är den modul som initierar page-proceduren som automatisk iklär sig rollen som master. 
 
Såhär går paging-proceduren till: 

• Modul A försätter sig i tillståndet page och skickar ett page-paket till modul B. 
• Modul B befinner sig i page scan-tillståndet och kan därmed ta emot paketet. Sedan byter 

modul B tillstånd till slave response och skickar ett svar till modul A. 
• Modul A, som nu befinner sig i master response-tillståndet, tar emot svaret och skickar 

tillbaka ett FHS-paket till modul B som innehåller mastermodulens adress och klocka. 
Detta illustreras i figur 7 nedan.  

• Modul B svarar sedan för andra gången på modul A:s paket och synkroniserar sig därefter 
med modul A:s, mastermodulens, interna klocka och frekvenshoppsekvens. 

 

 
Figur 7. Mastermodulen skickar page-paket, Slavemodulen svarar och får sedan tillbaka ett FHS-paket från Mastern. 
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När denna länk väl är upprättad kan de två modulerna befinna sig i ett av fyra lägen: Active, 
Hold, Sniff och Park, se figur 8: 

• Active: Modulen deltar aktivt på den 
upprättade kanalen. I det här läget 
schemalägger mastermodulen 
datasändningarna baserat på information 
från de olika Smodulerna i aktuellt piconet. 
Vidare stöds även regelbundna sändningar 
för att säkerhetsställa synkroniseringen i 
nätverket. Aktiva slavemoduler lyssnar 
kontinuerligt efter information från 
mastermodulen i jämna slots i detta tillstånd. 

• Sniff: Strömsparläge. I detta tillstånd lyssnar 
slavemodulen på valt piconet med lägre 
intensitet och sänker således sin dutycycle. 

• Hold: Strömsparläge. Antingen försätter en 
mastermodul en slavemodul i detta läge eller 
så begär en slavemodul att försättas i hold-
läge. När hold-läget är aktivt tickar endast 
den interna timern.  

• Park: Det effektivaste strömsparläget. 
Slavemodulen är fortfarande synkroniserad 
med aktuellt piconet men deltar inte i trafiken och måste således av och till lyssna efter 
trafik från master för att behålla synkroniseringen med masterns klocka. 

 

2.2.3 Link Manager Layer 
Det är detta lager som styr och administrerar alla delar av 
en uppkoppling mellan två moduler. Link Manager i en 
modul kommunicerar med Link Manager i en annan modul 
via det egna protokollet Link Manager Protocol för att komma 
överens om hur all datatransport och de fysiska länkarna 
modulerna emellan skall skötas. Detta åstadkoms med en 
serie olika kommandon som bäddas in i payload-delen av 
ett paket som filtreras sedan ut och tolkas av den andra 
modulens Link Manager, se figur 9. 

 
Några av de inkluderade operationerna är: 

• Underlätta byte av roller mellan master/slave. Om 
två moduler vill byta roller utan att stänga ned länken och starta upp den igen med 
omvänd ordning så att master blir slave och vice versa, vilket är väldigt tidskrävande, kan 
Link Manager ordna detta på att mycket smidigare sätt. 

• Etablera och handha SCO och ACL-länkar via Baseband Layer. 
• Försätta moduler i sniff, hold eller park-mode. 

 
När två enheter ska upprätta en fysisk länk med varandra sker följande i Link Manager Layer: 
inquiry- och page mode används och som beskrivet i stycket Inquiry/paging skickas ett antal 
paket fram och tillbaka för att upprätta länken och synkronisera klockan. Först därefter etableras 
länken och enheterna paras ihop och autentiseras. Eventuellt ställs även en kryptering in. Allt 
detta och tillhörande Link Manager Protocol-kommandon går att se tydligt i figur 10. 

Figur 8. De olika tillstånden i vilka modulerna ka befinna 
sig. 

Figur 9. Hur LM kommunicerar med LM i den 
andra modulen via de undra lagrena. 
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Figur 10. Hur upprättandet av länken mellan LMP i de olika modulerna ser ut. 

 

2.2.4 Logical Link and Adaptation Layer (L2CAP) 
L2CAP-lagret ligger precis ovanför hårdvarulagren i blåtandsmodulen (Radio Layer och 
Baseband Layer) och jobbar därför med att översätta och ompaketera information från de 
övre ”mjukvarulagren” ned till de undra lagren för att denna information sedan skall kunna 
skickas till en annan enhet via Radio Layer. 
 
Informationen från de högre lagren når L2CAP i form av så kallade Service Data Units (SDU). 
För att de undra lagren skall kunna hantera och vidarebefordra den informationen till en annan 
enhet och vidare till dennas L2CAP-lager omformaterar och ompaketerar L2CAP Recource 
Manager informationen till Protocol Data Unit (PDU). Dessa skickas sedan via en asynkron logisk 
länk (ACL-U) till Basebandlagret och vidare till Radiolagret som kommunicerar med den andra 
enheten. När PDU-paketen nått den andra enheten och färdats upp i hierarkin till L2CAP-lagret 
packas de upp och om till SDU-format igen och skickas till avsett lager ovanför L2CAP. 
 
Eftersom det finns många nivåer och protokoll ovanför L2CAP i stacken men bara ett L2CAP-
lager faller det sig naturligt att L2CAP måste vara mycket bra på att hantera multipla 
datasändningar simultant och dessutom aldrig tappa bort vilken data som skall vart eller varifrån 
den kom. Detta görs med hjälp av så kallade Channel IDs (CID) som tilldelas varje unik sändning. 
 
Nedan, i figur 11, återfinns en illustration över hur L2CAP-kommunikationen kan se ut. 
 

 
Figur 11. Hur de övre lagren kommunicerar med de undra via L2CAP-lagret. 



Bluetooth - Fördjupningsarbete i Mekatronik  Kim Öberg 

 13 

2.2.5 RFCOMM protocol 
Detta protokoll möjliggör emulering av RS-232 
serieportar och används för att genomföra 
överföring av seriell data. Kommunikationen med 
de undre lagren i stacken sker som tidigare nämnt 
genom L2CAP-lagret. 
 
Protokollet tar alltså emot data via de 9 pinnarna i 
den emulerade RS-232-anslutningen och omformar 
detta till något som L2CAP-lagret kan tolka, 
paketera om och skicka vidare, se figur 12. 
 

2.2.6 Service discovery protocol (SDP) 
När två enheter ska ansluta och prata med varandra är det av största vikt att snabbt ta reda på 
vilka tjänster som den andra enheten stödjer då det är en förutsättning för att ad-hoc nätverk 
skall fungera.  
 
Således skickar protokoll i de högre lagren förfrågningar till SDP om vilka tjänster som stöds av 
den anslutna enheten. SDP skickar sedan vidare denna förfrågan via L2CAP-lagret som paketerar 
om det till PDUs och via Radiolagret skickar förfrågan till den anslutna enheten. 
 
För att den här identifieringsprocessen skall fungera så smidigt som möjligt har alla tillgängliga 
tjänster tilldelats ett unikt 128-bitars ID-nummer och ett exempel på hur kommunikationen kan 
se ut illustreras i figur 13. 

 
Figur 13. Hur det kan se ut när SDP jobbar för att ta reda på vilka tjänster som stödjs av den kontaktade enheten. 

 
  

Figur 12. RFCOMM tar emot data, skickar det till L2CAP 
som paketerar och omformaterar och sedan skickar det 
vidare till den andra enheten via Baseband- och till slut 
Radiolagret. 
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2.3 Profiler 
För att olika blåtandsmoduler skall kunna förstå och interagera med varandra krävs det att de 
stödjer samma så kallade profiler. Dessa profiler är definitioner av tänkbara applikationer och 
specificerar hur modulerna skall bete sig och kommunicera med varandra. 
Användningsområdena är många och antalet profiler likaså men det finns en profil som alla 
blåtandsmoduler har gemensamt och det är Generic Access Profil som hanterar uppkoppling av 
enheter mot varandra samt säkerhetskontroll dem emellan. 
 
Alla profiler därutöver är påbyggnader och vidareutvecklingar av GAP. Nedan följer några 
exempel: 

- Human Interface Device Profile (HID): För tangentbord, möss och spelkontroller. 
- Synchronization Profile (SYNC): Hanterar synkronisering av kalendrar och adresser. 
- Basic Printing Profile: Trådlös överföring till skrivare. 

 

2.3.1 Serial Port Profile (SPP) 
En av profilerna som testats i verkligheten under detta projekt är Serial Port Profile som 
definierar användandet och upprättandet av en virtuell serieport mellan två enheter. Det var med 
stöd i denna som AT-kommandon kunde testas direkt på K750i genom programmet Zterm. 
 
Den här typen av uppkoppling fungerar inte riktigt som en standard Master/Slave-koppling utan 
istället används termerna Initiator och Acceptor. Av samma anledning tillåter denna typ endast 
en anslutning i taget då det inte finns någon Master som kan styra informationsflödet. 
 
Initiatior är då den enhet som initierar anslutningen och Acceptor den som blir tillfrågad och 
accepterar anslutningen. 
 
När den här typen av emulerad serieportsanslutning upprättas händer ungefär följande i 
blåtandsmodulens olika lager: 

- Den initierande enheten ber SDP undersöka huruvida den anropade enheten stödjer SPP. 
Om så är fallet efterfrågar den ett RFCOMM-kanal-ID. 

- Autentisering och kryptering. 
- Initiator-modulen ber att få upprätta en L2CAP-kanal och Acceptor-modulen godkänner. 
- RFCOMM-protokollet initieras på den aktuella L2CAP-länken 
- En datalänk för RFCOMM upprättas på det tidigare efterfrågade kanal-ID:t 
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2.4 Hayes AT commands 
Hayes AT commands utvecklades 1981 av Hayes Communications och består av en serie korta 
textkommandon som tillsammans utgör ett komplett språk för att skicka kommandon till dialup-
modem, t.ex. ring upp, svara, lägg på, ändra modeminställningar etc. 
 
Behovet av teknologin uppstod i samband med persondator-revolutionen i slutet på 1970-talet. 
Tidigare hade all kommunikation med dialup-modem skett mellan ”dumma” datorterminaler 
och ”smarta” mainframe-datorer, varför den manuella uppringningen, svarandet och 
nedkopplandet inte utgjort något större problem. Men när persondatorn kom och med den billiga 
lågkostnadsmodem för hemmabruk blev den här tekniken ohållbar. Vad som behövdes var ett 
sätt att skicka kommandon till modemet via programvara och inte manuellt. Resultatet blev 
Hayes AT commands som gjorde det möjligt för modemet att själv växla mellan två olika lägen, 
data mode och command mode, och på så sätt använda existerande pinnar för flera olika 
funktioner beroende på mode. 
 
Vad det gäller blåtandsmoduler stödjer de i stort sett samma AT-kommandon med vissa 
variationer. Nedan följer några exempel på kommandon som blåtandsmodulen Parani ESD-210 
stödjer (för mer utförlig men dock inkomplett lista se Bilaga 1). 
 
Kommando Användning Svar 
AT+BTINFO? Visar nuvarande 

inställningar som 
blåtandsadress, 
enhetsnamn, mode, 
authentication on/off, 
kryptering etc. 

<000B530011FF,SENA,MODE0,PENDING
,1,1,HWFC> 

AT+BTINQ? Sök efter 
blåtandsmoduler i 
närheten 

<112233445566,FriendlyName,CoD> 
<112233445566,FriendlyName,CoD> 
<112233445566,FriendlyName,CoD> 
<OK> 

ATD112233445566 Anslut till 
blåtandsenhet med adress 
112233445566 

<OK> 
<CONNECT 112233445566> 
eller 
<OK> 
<ERROR> 

* <> = carriage return, n = heltal. 
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3 Prototyp 
För att bredda kunskapen om blåtandsmoduler till att även innefatta praktisk tillämpning har 
blåtandsmodulen Parani ESD-210 undersökts och till slut inkorporerats i en prototyp. 
 

3.1 Idé 
Då det tidigt visade sig att skillnaden mellan teoretisk och praktisk kunskap om 
blåtandsteknologin var mycket stor (det krävdes i själva verket mycket ytlig kunskap om blåtand 
för att kunna implementera teknologin) föll det naturliga valet på en prototyp som utnyttjade 
modulens originalfunktion, nämligen att styra en mobiltelefon. 
 
I det här fallet utarbetades en idé om att kunna koppla upp sig mot en på förhand vald telefon, 
nämligen Ericssons K750i, och skicka kommandon till denna, t.ex. ring upp senast slagna 
nummer, lägg på, hämta telefonboksposter, skriv telefonboksposter etc. 
 

3.2 Genomförande 
För att åstadkomma en prototyp med beskriven funktionalitet krävs ett antal ingående 
komponenter, framför allt en mikrokontroller, en blåtandsmodul och i detta fall en Sony 
Ericsson K750i. Som nämnt tidigare är det blåtandsmodulen Parani ESD-210 från SENA som 
undersökts hittills i projektet och valet föll därför på denna. Vidare har mikrokontrollern 
ATMega16 från ATMEL använts flitigt under inledande delar av kandidatexamensarbetet varför 
valet var enkelt. 
 
Nedan följer korta specifikationer för de tre ingående komponenterna: 
 
ATMega16 

- 8 bitars mikrokontroller 
- 16 Kb flashminne 
- Programmeringsbar Serial USART 
- Totalt 40 pins och 32 I/O-pins 
- Arbetsspänning 2.7-5.5 V 

 
Parani ESD-210 

- UART interface 
- Bluetooth v1.2 
- Protokoll: RFCOMM, L2CAP, SDP 
- Profiler: General Access Profile, Serial Port Profile 
- Arbetsspänning 3.3 V 

 
Sony Ericsson K750i 

- Bluetooth v2.0 
- Profiler: General Access Profile, Serial Port Profile,  

Human Interface Profile bl.a. 
- Stödjer alla enheter med Bluetooth v1.1 och högre som 

stödjer minst en av profiler enheten själv stödjer. 
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3.2.1 Anslutning till datorn 
För att bekanta sig med de tre ingående komponenterna och säkerhetsställa att dessa fungerade 
som de skulle upprättades anslutningar mellan respektive komponent och en dator. Sedan 
användes ett terminalprogram (HyperTerminal och Zterm) för att lyssna efter och skicka data via 
serieporten. 
 
Men då en dator använder RS-232-standard med en annan spänningsnivå för att definiera logiska 
1:or och 0:or krävdes en spänningsomvandlingskrets. Denna fanns inbyggd i ATMELs 
utvecklingskort STK500 varför denna användes. Vidare har STK500 även lättåtkomliga 
anslutningar, LEDs och andra finesser som kan vara till stor hjälp vid utvecklandet av ett 
fungerande program. 
 
Det är även värt att här notera att blåtandsmodulens arbetsspänning är lägre än ATMega16:s 
vanliga 5 V. Således ställdes hela STK500-kortets spänning om till 3 V. Även den färdiga 
prototypen drivs med 3 V spänningsmatning. 
 
Notera även att kommunikationen emellan de ingående komponenterna och datorn sker vi 
UART, dvs. asynkront med stoppbitar istället för synkront som emellan två blåtandsmoduler 
som har tillgång till en masterklocka att rätta sig efter. 
 

Parani ESD-210 ⇔  Dator 

 
Figur 14. Uppkopplingsschema över anslutningen mellan Parani ESD-210 och MacBook med hjälp av STK500. 

För att bekanta sig med blåtandsmodulen Parani ESD-210 anslöts den till STK500-kortets 
UART-ingångar (RXD och TXD, se figur 15) samt GND och VCC. STK500 kopplades sedan 
samman med datorns USB-uttag via en USB-dongel och sitt eget RS-232-uttag (se figur 16). 
 

 
Figur 16. STK500-kortets RS-232portar som datorn anslöts till via USB-dongel. 

 

Figur 15. STK500-kortets RXD och 
TXD-pins. 
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Därefter startades programmet HyperTerminal för att kontrollera modulens funktionalitet och 
hur den svarade på AT-kommandon (se Bilaga 1). Nedan, i figur 17, följer ett exempel på hur en 
sådan ”konversation” kunde se ut. 
 

 
Figur 17. Samtal mellan Parani ESD-210 och MacBook med hjälp av AT-kommandon. 

I det här exemplet ombeds modulen att redogöra för sin generella status (AT+BTINFO?), att 
söka efter andra blåtandsenheter i närheten (AT+BTINQ?) samt att ansluta till en av enheterna 
(ATD[blåtandsadress]). Modulen visade sig alltså fungera helt korrekt. 
 

ATMega16 ⇔  Dator  

 
Figur 18. Uppkopplingsschema över anslutningen mellan ATMega16 och MacBook med hjälp av STK500. 

Efter att blåtandsmodulen testats och visat sig svara korrekt på skickade AT-kommandon 
återstod att testa och ställa in mikrokontrollern för att säkerhetsställa att den skulle återge de 
programmerade AT-kommandona korrekt till blåtandsmodulen. 
 
För att testa detta användes ett C-program skrivet av Dean Camera som låter mikrokontrollern 
skicka tillbaka de kommandon som skickats till den (fungerar som ett eko). Detta program 
flashades till mikrokontrollern med hjälp av AVR Studio 4, se Bilaga 6.  
 
PD.0 och PD.1 på STK500 kopplades därefter till RXD och TXD för att kunna ”lyssna” och tala 
med mikrokontrollern vida HyperTerminal. Från datorn skickades sedan imiterade AT-
kommandon för att kontrollera att mikrokontrollern tog emot och skickade tillbaka dessa 
oförvrängda.  
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För att denna seriella kommunikation, UART, skulle fungera korrekt krävdes ett antal 
grundinställningar i olika register utöver inställning av klockfrekvens och baudrate (antalet 
skickade symboler per sekund), nämligen de som återfinns nedan i tabell 2. 
 
Vad det gäller klockfrekvens och baudrate hade det optimala varit att använda multiplar av 
klockfrekvensen 1,8432 MHz då denna enligt tabeller i ATMega16:s datablad ger 0,00 % fel men 
för det krävs en extern kristall. Istället användes samma tabell för att hitta andra klockfrekvens- 
och baudrate-inställningar vars fel var mycket nära noll. Dessa inställningar återfinns även dem i 
tabell 2. 
 

Tabell 2. Inställningar för upprättandet av en fungerande UART-kommunikation. 

Klockfrekvens Baudrate UBRR Antal bitar Paritet Stopbitar 
4 MHz 9600 25 8 st Ingen 1 st 

 
Nedan, i figur 19, följer ett exempel där datorn skickar AT-kommandon till mikrokontrollern 
som agerar eko och skickar tillbaka dessa oförvrängda. 
 

 
Figur 19. Imiterad konversation med AT-kommandon mellan dator och ATMega16. 

När detta väl kontrollerats återstod endast att kontrollera mobilen K750i, bestämma önskad 
funktionalitet och motsvarande AT-kommandon och sedan implementera detta i ett C-program 
för mikrokontrollern. 
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K750i ⇔  Dator  

 
Figur 20. Uppkopplingsschema över anslutningen mellan K750i och MacBook med hjälp av en emulerad serieport. 

Efter att både Parani ESD-210:s och ATMega16:s beteende verifierats undersöktes K750i samt 
vilka AT-kommandon som den stödde. Tyvärr visade sig dokumentationen på detta område vara 
ytterst bristfällig och mycket arbete gick därför åt till research, att sammanställa den information 
som fanns samt att testa alla AT-kommandon. Nedan, i tabell 3, följer några korta exempel. För 
en utförligare lista av tillgängliga AT-kommandon, se Bilaga 2. 
 

Tabell 3. Exempel på AT-kommandon som stödjs av K750i. 

AT command Förklaring Svar 
AT+GMI Skriver ut tillverkaren Sony Ericsson 

AT+GMM Skriver ut 
tillverkare/modell 

Sony Ericsson K750i 

AT+CGMR Skriver ut mjukvaruversion R1DB001  R1DB001     
prgCXC125952_EU_1_CL 

AT+CGSN Skriver ut IMEI 356551000332710 
 
Testningen skedde i terminalprogrammet Zterm som är 
Mac-motsvarigheten till HyperTerminal. Detta då det 
uppstod problem när den Virtualbox-installerade 
Windowsdatorn skulle försöka ansluta till K750i. Således 
användes istället hostdatorn MacBook vid 
terminalprogramtestningen av K750i. 
 
Själva kopplingen skedde genom att aktivera blåtand på 
båda enheterna och sedan parkoppla dessa. I och med detta 
skapades en virtuell emulerad RS-232-port med stöd i 
profilen Serial Port Profile (se figur 20). Via denna kunde 
datorn sedan med hjälp av terminalprogrammet 
Zterm ”prata” med mobilen. Se exempel på en sådan 
konversation till höger i figur 21.  
 
Här har mobilen med AT-kommandon ombetts att 
redogöra för sin tillverkare, nuvarande batteriladdning samt 

de telefonboksposter som börjar på bokstaven K. 
 
  

Figur 21. Konversation mellan dator och 
K750i i programmet Zterm. 
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3.2.2 Programidé 
När väl alla ingående komponenter testats och visat sig fungera korrekt var det dags att skriva det 
program som med hjälp av mikrokontrollern skulle skicka AT-kommandon till blåtandsmodulen 
som i sin tur skulle skicka dessa vidare till mobilen. Detta gjordes genom att initiera UART 
kommunikationen med den byggda funktionen 
 

void init_uart(unsigned int UBRR) 
 

som när den ropas på i main-programmet ställer in alla de register som behövs för att initiera 
seriekommunikationen.  
 
För att sedan kunna skicka AT-kommandon till blåtanden konstruerades en funktion 
 

void send_data(unsigned char sent_byte)  
 
som först, genom pollning, kontrollerar att UDRE-flaggan (data register empty) är hög, dvs. att 
det inte finns någon risk att skriva över data vid fortsatt sändning. När detta är kontrollerat 
skickar funktionen AT-kommandot bit  för bit  tills den nått slutet, d.v.s. \0 (null-sign) dyker 
upp, vilket avbryter sändningen. Funktionen send_data  triggas genom knapptryckningar, där 
olika AT-kommandon skickas beroende på nedtryckt knapp (se flödesschema nedan i figur 22). 
 

 
Figur 22. Hur programmet beter sig beroende på knapptryckningar. 

För att ta emot data (inkommande svar på skickade AT-kommandon) användes interrupt-vektorn 
USART_RXC_vect , dvs. ett interrupt som triggas när mottagningen av data är slutförd och 
RXC-flaggan är satt till hög. Programmet lägger då över den inlästa biten (flaggan triggas för varje 
mottagen bit) i variablen received_byte . Denna läggs sedan på den första platsen i UART-
bufferten receive_buffer[bit_count] varefter platsindikatorn bit_count  räknas upp.  
När mottagningen av data är klar, dvs. null-sign har dykt upp, sätts indikatorn end_of_line  till 
hög varefter funktionen strstr  letar efter lämpliga substrings i bufferten. Hittas CONNECT 
000FDE9BCB42  anropas funktionen lights_on  som tänder LED-lampan för att indikera att 
blåtanden är ansluten till mobilen. 
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3.2.3 Prototyp v1.0 – STK500 
Under första stadiet i utvecklingen av 
prototypen användes ATMELs 
utvecklingskort STK500. Programmet 
flashades till mikrokontrollern, 
blåtanden kopplades till densamma via 
PD.0 och PD.1 som motsvarar RXD 
resp. TXD utgångarna och kortets 
inbyggda knappar och LEDs användes 
för att provköra programmet. Fördelen 
med detta är möjligheten att förändra 
in-/utgångar, LEDs etc. genom att 
endast förändra koden, inte dra några 
nya ledningar vilket är fallet i 
breadboard-stadiet. Vidare kördes som 
sagt hela kretsen på 3 V pga. blåtandens begränsning. Ovan, i figur 23, återfinns en bild på den 
första sammankopplingen på STK500-kortet. 
 

3.2.4 Prototyp v2.0 – Breadboard 
När koden och funktionaliteten väl etablerats med hjälp av STK500 var det dags att flytta över 
konstruktionen till ett breadboard med egna kopplingar och spänningsmatning. Parallellt med 
detta utarbetades även ett kopplingsschema som senare skulle ligga till grund för kretskortet och 
det slutgiltiga stand-alone-systemet. På så vis verifierades både kopplingsschema och breadboard 
samtidigt istället för att byggas och felsökas var för sig. Det resulterande kopplingsschemat, som 
byggdes i programmet Multisim, återfinns nedan i figur 24 (för kopplingsschema i större skala se 
Bilaga 4). 
 

 
Figur 24. Kopplingsschema framtaget i Multisim. 

 
 
 
  

Figur 23. Första ihopkopplingen av den blivande prototypen, här med 
hjälp av STK500-kortet. 
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Byggandet av breadboard-prototypen medförde inga större problem utöver spänningsmatningen. 
Originalidén var att använda sig av en spänningsregulator och således kunna mata 
mikrokontrollern med 5 V och blåtanden med 3 V. Tyvärr uppstod en rad problem vid 
implementeringen av denna så efter mycket felsök och justeringar togs beslutet av hålla fast vid 
att mata hela kretsen med 3 V då detta fungerat för v1.0. I figur 25 nedan syns prototypen 
uppkopplad på ett breadboard med STK500 som spänningsmatning.  
 

 
Figur 25. Prototypen uppbyggd på breadboard med spänningsmatning från STK500. 
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3.2.5 Prototyp v3.0 – Stand alone-system 
När både kopplingsschema och breadboard 
fungerande som önskat var det dags att designa 
det kretskort som skulle ligga till grund för den 
slutgiltiga produkten. Detta skedde genom 
export av kopplingsschemat i Multisim och 
sedan import i programmet Ultiboard. 
Komponenterna placerades sedan ut på lämpligt 
vis för att underlätta ledningsdragandet och 
minimera antalet s.k. jumpers. Den färdiga 
designen återfinns till höger i figur 26.  
 
Spänningsanslutningen bestod av en 2pins-
kontakt som skulle kopplas till ett 3 V-batteri. 
Fördelen med detta uttag var möjligheten att 
fortfarande driva kretsen via STK500 om 
batteriet skulle krångla. 
 
Vidare placerades även en 6-pinskontakt ut på 
kortet kopplad till MISO, MOSI, SCK, VCC, 
GND och RESET. Detta för att kunna 
programmera mikrokontrollern på plats i 
kretskortet och inte behöva ta loss den och 
placera den på STK500-kortet. 
 
När kretskortet väl var etsat och klart återstod att placera ut och löda fast alla komponenterna. 
En bild på det färdiga kortet och lödningarna återfinns nedan i figur 27. 
 

 
Figur 27. Det färdiglödda kretskortet sett från undersidan. 

Figur 26. Färdig kretskortsdesign som utarbetats i 
programmet Ultiboard. 
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Därefter placerades mikrokontrollern på kortet och blåtanden och strömförsörjningen anslöts. I 
figur 28 nedan syns alla ingående komponenter och deras placering på kortet. 
 

 
Figur 28. Det färdiga kretskortet med alla komponenter utplacerade och namngivna. 

 

3.3 Resultat 
Resultatet av detta fördjupningsarbete i Mekatronik är en liten relativt behändig kontroll vars 
funktionalitet motsvarar de uppsatta målen. Kontrollens funktioner innefattar i dagsläget: 

- Uppkoppling mot en på förhand vald blåtandsenhet, i detta fall K750i. 
- Fjärrstyrd uppringning av förbestämt telefonnummer. 
- Avslutande av pågående samtal. 
- Nedkoppling från ansluten blåtandsenhet. 

 
Vidare är programkoden lättläst och strukturerad vilket gör det mycket enkelt att förändra 
knapparnas funktionalitet, t.ex. ändra förutbestämd enhet och nummer eller ändra vissa av 
knapparnas funktionalitet helt och hållet (kanske utöka antalet förbestämda telefonnummer). 
 
Räckvidden uppmättes till ca 30 meter med fri sikt och ca 15 meter utan (runt ett hörn) vilket 
måste ses som mer än tillräckligt då den här typen av applikation sannolikt endast skulle användas 
i hemmet eller på jobbet och det då rör sig om relativt korta avstånd. Det stämmer även bra med 
databladets uppgifter om 30 meter som nominell räckvidd vid användandet av standardantennen. 
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4 Slutsats och diskussion 
De olika delarna av fördjupningsarbetet, teorin och praktiken, har på ett intressant och bra sätt 
breddat bilden och förståelsen av tekniken. Rapporten är skriven kontinuerligt under 
prototypbygget med målet att underlätta själva implementerandet av tekniken. Det är dock oklart 
hur mycket hjälp det faktiskt medförde. Det visade sig nämligen att för att implementera tekniken 
krävdes mycket ytlig kunskap om hur själva blåtandsmodulen fungerar ”under skalet”. Det 
viktigaste var hanterandet av AT-kommandon, inte hur dessa behandlas av modulens olika 
lager/protokoll eller vilka vägar informationen tar från en modul till en annan. 
 
Trots detta, eller kanske just därför, har det känts oerhört givande att både få göra en teoretisk 
studie av tekniken och att utarbeta en prototyp. Måhända är det även därför tekniken blivit så 
populär och vida spridd. Utan ett sådant lätt implementeringssätt, enkelt interface och ett så 
standardiserat protokoll hade kanske inte succén varit ett faktum? 
 
Vad det gäller valet av prototyp grundade det sig framför allt i nyfikenheten på mobiltelefoner 
och möjligheten att fjärrstyra dessa, att kunna gå in ”bakom” det vi som användare normalt ser 
och använder oss av. 
 
Det finns dock ett antal förbättringsmöjligheter med denna produkt, t.ex: 

- Implementerandet av en spänningsregulator för att kunna driva mikrokontrollern på 5 V 
och modulen på 3 V. 

- Skriva in en funktion i programkoden för att försätta modulen i Sniff/Park-mode för att 
minska strömförbrukningen. 

- En off/on-knapp. 
 
En annan idé som föddes under arbetet med prototypen rörde utvecklandet av en helt annan 
produkt men med samma originalfunktioner, nämligen en liten kontroll för döva som med 
blinkade LEDs i olika mönster skulle signalera vem som ringer, om det är ett röstsamtal eller 
inkommande sms eller kanske t.o.m. läsa upp sms:et på en extern skärm. Tyvärr fanns inte tiden 
att byta riktning på projektet vid tidpunkten för denna idé men det är absolut ett koncept som 
hade varit roligt att jobba vidare med. Funktionerna och UART-kommunikationen hade i grund 
och botten varit detsamma, det hade bara inneburit mer jobb med receive-funktionen och 
receive-buffer i UART-kommunikationen. 
 
Bortsett från att tiden varit knapp under hela projektet har arbetet naturligtvis stött på en del 
problem längs vägen, varav det största rört själva programmeringen i C. Idén till programmet 
stod tidigt klar och att spalta upp funktionaliteten i ett flödesdiagram var inget problem. Inte 
heller valet och testandet av aktuella AT-kommandon visade sig utgöra ett stort hinder utan det 
var implementationen av dessa i ett C-program som utgjorde det stora hindret. Men med 
diskussion, felsökning och hjälp nåddes till slut ett önskvärt resultat även om det som sagt alltid 
finns utrymme för förbättring. 
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6 Bilagor 
 

6.1 Bilaga 1: AT-commands för Parani ESD-210 
 
AT command Användning Svar 
AT+BTINFO? Visar nuvarande 

inställningar som 
blåtandsadress, 
enhetsnamn, mode, 
authentication on/off, 
kryptering etc. 

<000B530011FF,SENA,MODE0,PENDING
,1,1,HWFC> 

AT+BTINQ? Sök efter 
blåtandsmoduler i 
närheten 

<112233445566,FriendlyName,CoD> 
<112233445566,FriendlyName,CoD> 
<112233445566,FriendlyName,CoD> 
<OK> 

ATD112233445566 Anslut till 
blåtandsenhet med adress 
112233445566 

<OK> 
<CONNECT 112233445566> 
eller 
<OK> 
<ERROR> 

AT+BTSCAN Tillåt anslutningar från 
andra blåtandsenheter i 
närheten. 

<OK> 
<CONNECT 112233445566> 

AT+BTCANCEL Avslutar en pågående 
process som t.ex. 
Inquiry Scan eller Page 
Scan och återställer 
operationsstatus till 
Standby. 

<OK> 

AT+BTLAST? Visar blåtandsadressen 
för senaste anslutna 
enhet. 

<112233445566> 

AT+BTMODE,n Ändrar Mode på enheten 
n = 0: MODE0 (default) 
n = 1: MODE1 
n = 2: MODE2 
n = 3: MODE3 

<OK> 

AT+BTRSSI? Testa signalstyrka <OK> 
<0,255,0,0> 

+++ Förändra status från 
Connect till Standby 

<OK> 

ATO Förändra status från 
Standby till Connect 

None 

ATD Anslut till sist 
anslutna modul 

<OK> 
<CONNECT 112233445566> 

ATH Stäng ned nuvarande 
uppkoppling 

<OK> 

 
För en komplett lista på tillgängliga AT-kommandon se Referenser. 
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6.2 Bilaga 2: AT commands för K750i 
Inkomplett lista på några av de viktigaste AT-kommandona för K750i. 
 
AT command Förklaring Svar 
AT+GMM Skriver ut 

tillverkare/modell 
<Sony Ericsson K750i> 

AT+CGMR Skriver ut mjukvaruversion <R1DB001  R1DB001     
prgCXC125952_EU_1_CL> 

AT+CGSN Skriver ut IMEI <356551000332710> 

AT+CPAS Skriver ut telefonstatus 

0 – ready (tillåter AT 
commands) 

1 – otillgänglig (tillåter 
ej commands) 

2 – unknown 

3 – ringer 

4 – telefonsamtal 

5 – sover (låg 
funktionalitet) 

<+CPAS: 0> 

AT+CBC Batteriets laddningsprocent <+CBC: 0, 79> 

Mobilen drivs med batteri 
och är laddat till 79 % 

AT+CPBS? Vilken telefonbok används? 
“SM”: ADN (SIM phonebook)  
”ME”: ME (ME phonebook)  
“MT”: MT (combined ME & SIM) 

<+CPBS: ”SM”> 

SIM-telefonboken används 

AT+CPBS=”SM” Använd SIM-telefonboken OK 

AT+CPBR=? Skriv ut antal 
telefonboksposter, maxlängd 
på telefonnummer och text. 

<+CPBR: (1-254),80,26> 

<OK> 

254 poster, 80 tecken är 
maxlängd för telefonnummer 
och 26 är maxlängd för 
text.  

AT+CPBR=1,254 Skriv ut alla 
telefonboksposter från plats 
1 till 254. 

<+CPBR: 
1,"0732020167",128,"Kim"> 

<+CPBR: 
2,"0768810600",128,"Mark"> 

<+CPBR: 
12,"222",129,"Mobilsvar"> 

<OK> 

AT+CPBF=”K” Lista alla telefonposter som 
börjar med bokstaven K 

<+CPBF: 
1,"0732020167",128,"Kim"> 

OK 

ATD 0732020167; Ring upp angivet nummer <OK> 

ATH Lägg på pågående samtal <OK> 

AT+CLCC Lista inkommande samtal <OK> eller 

<+CLCC: 
1,1,4,0,0,"0732020167",129
,"",0> 

Inkommande röstsamtal till 
mobilenhet från nummer 
0732020167, ej 
konferenssamtal. 
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6.3 Bilaga 3: Ingående komponenter 
 

 Blåtandsmodul: SENA Parani ESD-210 
 Mikrokontroller: Atmel ATMega16 
 Mobiltelefon: Sony Ericsson K750i 
 Kondensator: 0,1 µF 
 4 st tryckknappar 
 1 st lysdiod 
 1 st motstånd: 50Ω 
 Sony Lithium CR-V3 3 V-batteri 
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6.4 Bilaga 4: Kopplingsschema och kretskortlayout 
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6.5 Bilaga 5: Programkod 
 
/* 
* bluetooth.c 
* 
* Skapad: 2012-04-11 
* Ändrad: 2012-04-25 
* 
* Av: Kim Öberg 
* FiM VT-12 
*/ 
 
/*  
* Ett program som skickar fördefinierade kommandon till K750i för att: 
* - Koppla upp sig mot mobilen 
* - Ringa upp fördefinierat nummer 
* - Lägga på 
* - Koppla ned anslutningen 
*/ 
 
#include <avr/io.h> 
#include <avr/interrupt.h> 
#define F_CPU 4000000 //Clock speed 
#include <stdint.h> 
#include <string.h> 
#include <util/delay.h> 
 
//Definiera möjliga svar från blåtandsmodulen till microkontrollern 
#define CONNECTED "CONNECT 000FDE9BCB42" //Fås detta svar tänds kontakt-LEDen 
#define DISCONNECTED "DIS"   //Fås detta svar släcks kontakt-LEDen 
 
//Definiera kommandon som ska skickas 
#define CONNECT "ATD000FDE9BCB42" 
#define CALL_NUMBER "ATD0732020167;" 
#define HANG_UP "ATH" 
#define DISCONNECT "+++" 
 
 
void init_ports(void) 
{ 
 DDRA = 0x00; //Input på knapparna PINA 
 DDRC = 0xFF; //Output LEDs 
 PORTC = 0xFF; //connection-LED släckt 
 PORTA = 0xFF; //Internal pull up aktiverat 
} 
 
void lights_on(void) 
{ 
 PORTC = 0xFE; 
} 
 
void lights_off(void) 
{ 
 PORTC = 0xFF; 
} 
 
//*********************************UART*********************************** 
 
#define FOSC 4000000 //Clock Speed 
#define USART_BAUDRATE 9600 
#define BAUD_PRESCALE (((FOSC / (USART_BAUDRATE * 16UL))) - 1) 
 
char sent_byte, received_byte; 
#define BUFFER_SIZE 64 
char receive_buffer[BUFFER_SIZE]; 
volatile int bit_count, end_of_line; //check variables constantly 
 
void init_uart(unsigned int UBRR)  
{ 
 //char ReceivedByte; 
 // Turn on the transmission and reception circuitry and enable interrupt receive 
complete 
 UCSRB |= (1 << RXEN) | (1 << TXEN) | (1 << RXCIE); 
 // Use 8-bit character sizes 
 UCSRC |= (1 << URSEL) | (1 << UCSZ0) | (1 << UCSZ1); 
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 // Load upper 8-bits of the baud rate value into the high byte of the UBRR 
register 
 UBRRH = (BAUD_PRESCALE >> 8); 
 // Load lower 8-bits of the baud rate value into the low byte of the UBRR 
register 
 UBRRL = BAUD_PRESCALE; 
 
 //Enable Global Interrupts 
 sei(); 
  
 //Clear interrupt variables 
 end_of_line = 0; 
 bit_count = 0; 
} 
 
 
void send_data(unsigned char sent_byte) 
{  
 // Do nothing until UDR is ready for more data to be written to it 
 while ((UCSRA & (1 << UDRE)) == 0) {}; 
 // Put sent byte into buffer --> send data 
 UDR = sent_byte; 
} 
 
//********************************************************************** 
 
 
void check_buffer(void) 
{  
 if (end_of_line == 1) //Helt meddelande inläst 
 { 
  if (strstr(receive_buffer,CONNECTED) != 0) 
  { 
   lights_on();  //Tänd LED 
   end_of_line = 0; //Raden inläst, radera end_of_line-indikatorn 
  } 
 
  if (strstr(receive_buffer,DISCONNECTED) != 0) 
  { 
   lights_off();  //Tänd LED 
   end_of_line = 0; //Raden inläst, radera end_of_line-indikatorn 
  } 
 
  end_of_line = 0; //Ser till att interruptvektorn börjar läsa in från buffert 
igen 
   
 }//end if 
 
}//end check_buffer 
 
 
 
//*********************************MAIN PROGRAM********************************** 
 
int main(void) 
{ 
 //Definiera in/ut-portar för knappar och LEDs 
 init_ports(); 
 
 //Starta och konfigurera UART-kommunikationen med blåtandsmodulen 
 init_uart(BAUD_PRESCALE); 
 
  while(1) 
  { 
   check_buffer(); //Kontrollera vad som ligger i receive_buffern 
 
   if ((PINA & 0x01) == 0x00) //Koppla upp blåtanden mot K750i 
   { 
    while ((PINA & 0x01) == 0x00) {} //förhindra skickandet av dubbelkommandon 
    int i = 0; 
    while (CONNECT[i] != 0x00) //så länge "null sign" inte skickats 
    { 
     send_data(CONNECT[i]); //fortsätt skicka char by char 
     i++; 
    } 
    send_data(0x0D); //enter - för att skicka kommando 
   } 
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   else if ((PINA & 0x02) == 0x00) //Ring upp fördefinierat nummer 
   { 
    while ((PINA & 0x02) == 0x00) {} //förhindra skickandet av dubbelkommandon 
    int i = 0; 
    while (CALL_NUMBER[i] != 0x00) //så länge "null sign" inte skickats 
    { 
     send_data(CALL_NUMBER[i]); 
     i++; 
    } 
    send_data(0x0D); //enter - för att skicka kommando 
   } 
 
   else if ((PINA & 0x04) == 0x00) //Lägg på aktuellt samtal 
   { 
    while ((PINA & 0x04) == 0x00) {} //förhindra skickandet av dubbelkommandon 
    int i = 0; 
    while (HANG_UP[i] != 0x00) //så länge "null sign" inte skickats 
    { 
     send_data(HANG_UP[i]); 
     i++; 
    } 
    send_data(0x0D); //enter - för att skicka kommando 
   } 
 
   else if ((PINA & 0x08) == 0x00) //Disconnect 
   { 
    lights_off(void) //Släck alla LEDs vid nedkoppling 11111111 
    while ((PINA & 0x08) == 0x00) {} //förhindra skickandet av dubbelkommandon 
     
    int i = 0; 
    while (DISCONNECT[i] != 0x00) //så länge "null sign" inte skickats 
    { 
     send_data(DISCONNECT[i]); 
     i++; 
    } 
    send_data(0x0D); //enter - för att skicka kommando 
   } 
 
  } //end while-loop 
 
} //end main-loop 
 
 
//*****************************END MAIN PROGRAM******************************* 
 
 
ISR(USART_RXC_vect) 
{ 
 //Läs nu in character för character tills hela raden är inläst 
 if (end_of_line == 0) //indikatorn för att raden är läst 
 { 
   received_byte = UDR; //Lägg mottagen char i received_byte 
  receive_buffer[bit_count] = received_byte; //Lägg sedan denna i buffern på 
plats bit_count 
  ++bit_count; //Räkna upp platsen bit_count 
 } 
  
 //Avsluta inläsningen när null-sign/enter dyker upp eller bufferten är slut 
 if ((received_byte == 0x0D) | (received_byte == 0x00) | (bit_count >= 
BUFFER_SIZE)) 
 { 
  end_of_line = 1; //Inläsningen slutar 
  bit_count = 0; 
 } 
} 
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6.6 Bilaga 6: Echo-program av Dean Camera 
 
/* 
* Echo-program by Dean Camera 
*/ 
 
 
#include <avr/io.h> 
 
#define FOSC 1000000 //Clock Speed 
#define USART_BAUDRATE 9600 
#define BAUD_PRESCALE (((FOSC / (USART_BAUDRATE * 16UL))) - 1) 
 
int main (void)  
{ 
 char ReceivedByte; 
 // Turn on the transmission and reception circuitry 
 UCSRB |= (1 << RXEN) | (1 << TXEN); 
 // Use 8-bit character sizes 
 UCSRC |= (1 << URSEL) | (1 << UCSZ0) | (1 << UCSZ1); 
 
 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 
 
 while(1) // Loop forever  
 { 
  // Do nothing until data have been received and is ready to be read from UDR 
  while ((UCSRA & (1 << RXC)) == 0) {}; 
  // Fetch the received byte value into the variable "ByteReceived" 
  ReceivedByte = UDR; 
 
  // Do nothing until UDR is ready for more data to be written to it 
  while ((UCSRA & (1 << UDRE)) == 0) {}; 
  // Echo back the received byte back to the computer 
  UDR = ReceivedByte; 
 
 } 
} 
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Abstract 
Home electric installation has long been corresponding to a standard with 

mechanical applications. From the roof lamp switch in the hallway to the manually 

controlled outdoor lightning in the garden, you always have to push a button to have 

some light on. 

In a modern home environment, I suggest that all this wouldn’t be necessary. The 

mechanical electric switch was invented in more than hundred years ago and the 

technology is in for much development. 

An ordinary home today usually has a home networking system, probably wireless. 

The stationary electric system installed in the house is then easily adapted to the 

home network. This project is assigned to develop such a system where network 

signals can be transmitted to a relay-station submitted to the powersupply in the 

house. In this way in a further application you would be able to control your lamps by 

accessing your home network from your mobile smartphone or your home server. 

As a first step this project will focus on the construction of a cable network 

communications unit which will be able to turn on and off four different power relays. 

The biggest and most important task here is the construction off a UDP (User 

Datagram Protocol).Therefore this report will mainly focus on the programing 

construction of a working local area network transmission system. But also the 

development of a prototype. 
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Sammanfattning 
Fasta elektriska installationer i hemet har under lång tid svarat mot en standard där 

mekaniska lösningar varit tillämpade på de flesta brytfunktioner. Från lampan i hallen till 

belysningen i trädgården så har det alltid varit mer en regel än undantag att en mekanisk 

brytkotakt varit lösningen. 

I ett modert hem med dagens nätverkslösningar så borde inte det här vara nödvändigt. Den 

mekaniska brytkontakten uppfanns för över 100 år sedan och det är dags för en förändring 

Varje hem idag har i regel en anlutning till ett eget hemnätverk, troligtvis trådlöst. Tanken är 

genom detta kunna ansluta en ihopkoppling mellan det fasta nätet och det lokala nätverket. 

Genom att från det lokala nätverket då skicka signaler till en reläenhet så kan belysningen i 

hemet styras digitalt. Detta kan då tillämpas med lämplig enhet ansluten till ditt 

hemmanätverk. 

Som ett första steg i utvecklingen så komer det här begränsas till utveckling av en 

trådbunden nätverksenhet som har möjligheten att styra fyra stycken reläer. 

Kommunikationslösningen är kopplad till ett UDP (User Datagram Protocol) och kommer 

vara det som den här rapporten först och främst kommer fördjupa sig i. Men även en 

fungerande prototyp kommer byggas. 
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Inledning 
I många avseenden så anser jag att dagens hem med tyngdpunkt på hushållsel har haft ett 

typiskt utseende nästan hela det senaste århundradet till skllnad från små förändringar i 

material och installationsapplikationer. Men utförandet har sett mycket typiskt ut med 

mekaniska brytarfunktioner till de flesta elinstallationerna. 

Min uppfattnng är att en förändring skulle underlätta vardagen hos alla. Genom att tillämpa 

serverstyrda nätverkslösningar så skulle all belysning kunna styras via en mobilapplikation, 

eller tidsstyras för önskad belysning. Genom att ställa in olika förval så kan enkelt en 

applikation startas för till exempel ”mysbelysning”. Där personen i fråga ställt in en 

grundinställning för husets belysning som uppskattas. För korrigering så kan enkelt varje 

lampa aktiveras manuellt via nätverket. 

En annan smart applikation som både spar på miljön och plånboken är att ha en 

sparfunktion för hushållselen som går igång när personens smartphone lämnar 

hemmanätverket. 

På lång sikt är det dessa tillämpningar fördjupningen strävar efter att utveckla. Men för att 

börja i rätt ända så ska som ett första steg här designas en möjlighet att relästyra fyra 

stycken 230V:s utgångar via ett näverksprotokoll. 

Genom att ansluta olika enheter via en nätverksenhet till det lokala nätverket så kan 

kommunikation lätt utbytas i hela hemet.  
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Teoretisk fördjupning Problemdefinition och –lösning 
Själva konseptet går ut på att du som användare skall ha en sor möjlighet att anpassa din 

hemmamiljö efter önskad belysning. Från Figur 1 så kan vi se hur du som användare ska ha 

möjlighet att både från din lokalt anslutna dator eller din behändiga smartphone kunna ha 

tillgång till det lokala nätverket och kunna styra belysingen.  

Genom att utveckla en programvara installerad på en lokal server som du har tillgång till via 

internet så kommer även UDP-kommunikationen fungera över internet. Du har då möjlighet 

att ansluta till en hemsida kopplad till din server och via hemsidans gränssnitt kunna anpassa 

belysning i en hemmamiljö efter önskemål. 

Detta ligger i framtiden på grund av tidsbegränsningar. För att hålla mig innom ramarna så 

begränsas möigheten i dagsläget till en enkel programvara som går att styra fån en lokalt 

ansluten dator. 

 

Figur 1 Kommunkationsidé 

Utvecklingshjälpmedel 

Till den fördjupade studien inom nätverkskommunikation så har grundläggande kunskaper 

innom c-programering varit en vital förkunskap. Till stor del så har fördjupningsstudien legat 

i att programera/förstå det UDP-protokol för dataöverföringen som behövdes. För att 

programera mikroprocessorerna så har atmel:s egna programvara AVRStudio använts. 

För själva produktutvecklingen, dvs chematillverkning och mallar för kretskort , så har 

National instruments programvara Multisim och Ultiboard använts. 
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Hårdvara 

Fördjupningsarbetet inriktar sig på en ”ethernet controller” med stora 

utvecklingsmöjligheter. Tillverkaren är Olimex och kortet heter enc28j60-h. Kortet är 

framtaget för att kunna användas i olika nätverksapplikationer där användaren styr 

möjligheterna.  

Kommunikationen till kringliggande enheter sker via ett ”Serial Peripheral interface” (SPI) 

som skickar seriell kommunikation till respektive mottagarenhet. 

Den faktiska lösningen av relästyrninen har på praktiska vägar delats upp i två enheter. 

Genom att först designa en styrenhet (Figur 2) som tar emot signaler från nätverket med ett 

lämpligt protokoll och skickar iväg signalström till ett andra separat kort som är designat för 

230V. På grund av ledningsdimensionering i praktiskt syfte så valdes därför separation av 

svagström och nätspänning från det fasta elnätet. På det andra (Figur 3) kortet så ska en 

anslutning till det fasta elnätet finnas samt fyra stycken utgångar för att styra den aktuella 

utrustningen. Även anslutning till styrenheten ska finnas som skickar signaler om hur 

reläerna skall vara inkopplade. 

 

Figur 2 Styrsystem för reläer 
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Figur 3 Relästyring till externa enheter 

Atmega88 

Styrmekanismen och protokoll för dataöverföing ligger i en 28-pinnars mikroprocessor från 

atmell. 

Atmega 88 är en 28-pinnars processor som har möjligheten att köras på spänningar ner till 

2.7V. I övrigt är den väldigt lik standardkontrollern Atmega16. Tyvär så kunde inte den låga 

spänningsmatningen till micrprocessorn utnyttjas då reläerna krävde minst 5V. Se även 

Datablad för detaljerad beskrivning av Atmega88. 

LM317-T 

Då olika komponenter tillämpar olika spänningsnivåer så är det helt nödvändigt med 

spänningsreglering. Lösningen när reläer och miroprocessorn arbetar på 5V och 

näverksenheten ska anslutas till 3.3V är att ansluta två stycken spänningsregulatorer. 

Matningen till kortet kommer först in i tolv volts utförande från en nätansluten 

likströmstransformator. Som sedan via en spänningsregulator sänks till mikroprocessorns 

arbetsnivå på fem volt. Från processorn matas sedan signalström till reläerna och till en 

andra spänningsregulator som tar ner spänningen till 3.3V för nätverksenheten. 

5V - PCB Relä 

För att styra inkopplade enheter till det fasta nätet så används fyra stycken effektreläer som 

vardera klarar en ström på 5A och en spänning på 230V. Styrsignalen till solenoid är vald till 

5V som ska passa direkt till MCU:n Se även datablad för detaljerad beskrivning 
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ENC28J60-H 

Själva ethernet enheten består av ett interface som tar emot/skickar signaler via 

nätverkskabel (RJ45) och komuniserar med en MCU via SPI. 

Nätverkskortets uppbyggnad kan studeras i Figur 5, men generellt så kan blocken delas in i 

sju stycken huvudgrupper 

1. Ett SPI (serial Peripheral Interface) block mot kringliggande enheter (MCU) som 
sköter den seriella komunkationen. Via fyra portar kan då multiplex komunikation 
överföras mellan nätverksenheten och dess styrenhet. 

SPI är en synkron seriell överföringsstandard som sker via fyra logiska portar och 
begränsas av den svagaste länkens högsta klockfrekvens. Överföringen är helt 
”Duplex” (överföring är möjlig samtidigt i båda riktningarna) och kan ske till flera 
enheter samtidigt. 

Genom att använda två portar för dataöverföring (MOSI,MISO) se Figur 4, så kan 
överföring ske i två vägar samtidigt. SCLK är den frekvens som definerar den synkrona 
överföringen och den sista logiska kretsen SS (slave select) är först och främst avsedd 
för användning då kommunikation sker till flera enheter. Men den definerar vilken 
”slave unit” som är aktiv även då bara en används. 

1 

Figur 4 SPI inkopplingschema 

 

2. Ett kontrollregister som styr och bevakar de olika konfigurationerna hos ENC28j60. 
Kontrollregistrena till enheten har i avsikt att styra de olika funktionaliterna som är 
integrerade. Det vill säga intällnig av allt från tilldelad MAC adress till pekare för 
bufferminnet. 

3. Ett tvåportat åtta kilobyte:s RAM minne till buffring av data för sändning och 
mottagning. Minnet är uppdelat i två delar. Ett för sändning och ett för mottagning 
och disponeras fritt för de olika tillämpningarna.  

För att hålla reda på de rätta skrivpositionerna så används pekare för att tilldela de 
rätta positionerna. 

4. En ”Arbiter” som möjligör tillgången till det delade RAM-minnet för mottagen och 
skickad data. Den kontrollerar likt en kontrollvakt så att inga kollisioner sker då 
minnet bara kan lagra en post i taget. 

                                                      
1
 http://en.wikipedia.org/wiki/File:SPI_single_slave.svg 
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5. En BUS-modul som tolkar kommandon skickade via SPI. En av de viktiga uppgifterna i 
BUS:en är dels filtrering av oönskad information vid mottagning som kan filtreras och 
slipper hanteras i MCU:n . Dessa filter hanterar 

o Unicast 
o Pattern Match 
o Magic Packet 
o Hash Table 
o Multicast 
o Broadcast 

6. En MAC (Medium Access Control) modul för att hantera IEEE 802.3 standarden för 
nätverkslogiken och adresskontroll. 

7. En enhet för den fysiska anslutningen (PHY) till nätverket som gör om mottagna och 
sända signaler från/till analoga signaler. 

 

Figur 5 Blockdiagram för nätverksenheten. 
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Programvara 

Programvaran som används är en blandning av ”freeware” och egentillverkade 

tillämpningar. Då programeringsdelen varit omfattande och det funnits bra mallar för udp-

protokoll så har stora delar som funnits att tillgå använts. 

Nätverksuppbyggnad 

För att uppnå en tillfredsställande kommunikation över nätverket men ändå inte 

nödvändigtvis ett större protokoll än behövligt så bestämdes att UDP bör användas. Då även 

många kända tillämpningar på lokala nätverk kommunicerar tillfredsställande över UDP. 

Själva uppbyggnaden av protokollet till skillnad från TCP är att det är en helt annan kontroll 

av dataöverföringen. I grunden finns ingen kontrol av att data inte gått förlorad med UDP på 

vägen mellan sändare och mottagare, och om det finns så finns ingen metod som korrigerar 

det. Men vinsten är att det kräver mindre utrymme för protokollet och är avsevärt mycket 

snabbare. 

 

Figur 6 OSI-modellen för nätverkslager 

2 

För att få en lite bättre förståelse över nätverkskomunikation och hur den är uppbyggd så 

hänvisar jag till Figur 6. Figuren beskriver den standardiserade TCP/IP standrden som är den 

vanligaste i dagens tillämningar när allt är uppkopplat mot internet. 

                                                      
2
 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:InternetProtocolStack.png 
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Tillämpningen på ett lokalt nätverk som används i den här applikationen skiljer sig något, 

men principen är den samma till skillnad från att vissa lager försvinner. 

Våran resa börjar i det lägsta lagret ”Link Layer” som är fysiskt bundet till maskinvaran ”PHY”  

(Physical Layer). I detta lager så andvänds protokollet ARP för att sköta koppling mellan mac-

adresser och lokal ip-adresss dedikering. 

När vi sedan inte använder oss av någon internet applikation så hoppar vi direkt till 

transportlagret ”Transport Layer”. Här vidtas det protokoll som utför själva transporten av 

data mellan värd och mottagare. 

Applikationslagret som är det översta i hierarkin berörs inte heller i våran programutveckling 

då dessa tillämpningar är inriktade sig till internet. 

UDP 

Från Figur 7 så kan vi urskillja uppbyggnaden av ett skickat paket sänt via UDP. Det byggs 

upp av ett åtta byte stort sändarhuvud som följs av det avsiktliga datapaketet. Källans adress 

består av den adress som dedikerats i nätvrket som eventuella svarsmeddelande skall 

skickas till. Om så inte är fallet så ska denna ansättas till noll. Destinatonens adress är 

obligatorisk och är den adress som kommunikationen kommer ske över. 

Totala längden är hela paketets längd, både med sändarhuvud och data och är en viktig del 

för protokollets rätta eksekvering. 

Det finns även en åtta bitars kontrollsumma som kan användas för UDP, men är inte 

obligatorisk. Så om det inte är önskvärt så sätts de sista bitarna i sändarhuvudet till noll. 

 

 

 

Figur 7 Header för UDP-överföring 
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ARP 

En viktig beståndsdel i kommunikationen i det lägsta lagret är tilldelning av mac och ip-

adresser för att data ska kunna skickas till rätt enhet. Det standardiserade protokollet som 

används för dena tilldelning kallas ARP ( Adress Resolution Protocol) . 

För att applikationer skall kunna kommunicera via ip adresser samtidigt som varje fysisk 

enhet tilldelas en specifik mac-adress så krävs rutiner för hur dessa ska kunna samverka. 

ARP fungerar på så sätt att en fråga skickas via broadcast om en ip-adress med avsändarens 

macadress och får via unicast svar från den förfrågade adressen med dess mac-adress. På så 

sätt kopplas olika mac-adresser ihop med ip-adresser så att högre lager kan använda sig av 

endast ip-adressen för komunikation. 
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Programstruktur 

För att inte gå in för djupt i programkoden så kan den kort sammanfattas enligt Figur 8. 

Genom att initiera nätverksenheten på rätt sätt med lämpliga filter så kan enkelt 

bufferminnet direkt läsas av. Genom att sedan läsa av bufferminnet och kopiera det till 

MCU:n och flytta om pekaren i bufferminnet så frigörs utrymme.  

För att sedan verifiera att det hämtade paketet är för oss så görs en specifik kontroll med 

ARP. Samtidigt som det kontrolleras att avsändaren inte bara vill testa nätverksanslutningen 

med en ping-pong metod. 

Vi har i programkoden förbestämt att kommunikation skall ske över port 1200 och för att 

inte missa något vitalt så lyssnas endast port 1200 av. Om då mottagen data överstämmer 

med det förväntade så eksikveras kommando. Det vill säga styrström till reläerna skickas 

iväg. 

 

Figur 8 Chematisk programstruktur 
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Erfarenheter och Problem 
Största lärdomen att ta åt sig av det här projektet är att allt tar längre tid än planerat. Från 

en början fanns många farhågor om hur den här processen skulle lyckas. Speciellt då 

erfarenheter byggdes upp om hur komplext bara nätverkskomunikation kan vara. 

Genom mycket faktasök och med hjälp av programkod som funnits till förfogande från andra 

programutvecklare så har jag fått enligt mitt eget perspektiv en bra förståelse för hur lokal 

nätverkskommunikation fungerar. Även då nätverkskomunikation säkert skulle kunna 

omfatta en 15 poängs kurs i sig. 

Men valde från början att inskränka mig i att tillverka en kvalitativ produkt där 

komplexiteten begränsades. Dett skulle visa sig vara ett bra val. Då både programförståelse 

och utveckling samt tillverkning tog avsevärt mer tid än planerat.  

En stor belastning jag inte räknat med var problemfaktorerna vid kretskortstillverkning och 

lödning. Detta medförde att det var nödvändigt att börja om från början mer än en gång och 

satte stor press in i det sista när tiden var knapp.  

Så för fortsatt framgång i framtida projekt så krävs en rimlig projektanalys där tidsåtgången 

bör analyseras extra noga för att slippa onödiga stressmoment i slutet. 

  



KTH - FiM  Daniel Eriksson 

16 
 

Slutsatser / Förslag till förbättringar 
Då detta bara är ett första steg i utvecklingen av en fulständig nätverksstyrning av ett 

modern hem så anser jag att utvecklingsmöjligheterna är stora. Denna produkt är både 

trådbunden och avsevärt mycket större än en produkt avsedd för marknaden. 

Ett första utvecklingssteg är att tillämpa dataöverföring på trådlös form och för att utveckla 

användarmöjligheterna. Genom att anpassa dessa enheter till ett trådlöst litet format så ska 

de enkelt kunna användas i hemmen. Genom att få ner storlek och kostnad så är målet att 

kunna ansluta en produkt i litet format direkt i vägguttaget och därifrån direkt ha den 

strömförsörjning de behöver. Samtidigt som den trådlösa adaptiviteten får den integrerad i 

hemnätverket för enkel styrning. 

Genom att sedan integrera dessa enheter i den fasta installationen vid nybyggnation eller 

renovering så kommer en helt annan möjlighet finnas för kontroll och bevakning av 

hushållsbelysningen. 

Slutligen så bekräftas att konceptet fungerat och det finns stor potential för framtida 

utveckling. Nätverksstyrda kontrollenheter anser jag också vara en produkt som inte ännu 

introducerats i smhället och har stor möjlighet till framgång vid exploatering på en attraktiv 

marknad. 

 

Referenser 
Datablad Atmega88 

https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/assets/datasheets/hr645163-645164_e.pdf 

Datablad Effekteläer 

https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/assets/datasheets/xnPE_data_e.pdf 

Datablad LM317-T 

https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/assets/datasheets/tnSTM-LM317_data_en.pdf 

Datablad ENC28J60 

http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/39662a.pdf 
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https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/assets/datasheets/xnPE_data_e.pdf
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/assets/datasheets/tnSTM-LM317_data_en.pdf
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Bilagor 

• Kravspecifikation 

 Dataöverföring över ett lokalt nätverk 

 Klara av nätspänning på 230V 

 Låg produktkostnad 

 Litet utförande 

• Elektroniska ritningar - kretsschema/ layout 

 

 

Figur 9 Kretskort Styrsystem 

 

 

Figur 10 Kretskort Reläbrygga 
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• Prototyp 

 

Figur 11 Prototyp 
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Abstract 

IR communication enables an easy and reliable way of communication on short distances; this has 

made the technology very popular in different remote control applications. In this report it is 

described how the author acquires expert knowledge is this technical field, initially by making a 

thorough theoretical revision of the subject, were it is described how IR technology works and how it 

is implemented in different applications. 

Furthermore, the development of a by the author devised universal IR-remote control is also 

described. The result of this work is a finished prototype which is able to control most types of IR 

devices. So far this has been verified by test on three different with excellent results. 

 

Sammanfattning 

IR-kommunikation möjliggör ett enkelt och pålitligt sett att kommunicera trådlöst på korta avstånd, 

vilket gjort tekniken populär inom olika fjärkontrollsapplikationer.   I denna rapport beskrivs hur 

författaren inhämtar expertkunskap inom detta område genom att inlednings vis redovisa en 

teoretisk fördjupning som behandlar teknikens uppbyggnad och hur den tillämpas.  

Vidare redovisas utvecklingen av en prototyp i form av en Universell IR-kontroll. Resultatet av detta 

arbete är en färdig prototyp som klarar av att styra de flesta typer av IR-enheter. Hittills har detta 

verifierats genom tester på tre olika typer av enheter med goda resultat.    
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1 Inledning 

Denna tekniska rapport utgör en del av kandit examensarbete inom civilingenjör utbildningen 

maskinteknik vid den Kungliga tekniska högskolan. Arbetet har gjort på mekatronikinstitutionen och 

går under namnet Fördjupningsarbete i mekatronik (FIM). Syftet med denna rapport är att beskriva 

hur författaren inhämtat och fått en djup kunskap om IR-kommunikation och sedan påvisar detta 

genom att göra en grundläggande beskrivning av teorin bakom tekniken och hur den tillämpas. I 

rapporten beskrivs även hur dessa kunskaper omsatts vid tillverkning av en färdig IR-kommunikations 

modul. 

2 Teoretisk fördjupning 

Nedan följer en redogörelse för om vad IR är och hur det används i olika tekniska tillämpningar. 

2.1 IR-strålning 

Grunden för all IR-kommunikation är själva IR-strålningen som är det medium som används för att 

skicka signaler. Infraröd strålning i sig är en typ av elektromagnetiskstrålning som har en våglängd 

mellan 700 och 3000nm och befinner sig alltså mellan mikrovågor och det synliga ljuset i det 

elektromagnetiska spektrumet. 1 

 

Figur 1: Det elektromagnetiska spektrumet 

Infraröd strålning kallas ofta för termiska strålning som avges då atomer vibrerar. Detta innebär att 

allting som har en temperatur över den absoluta nollpunkten avger IR-strålning.  

 

 

                                                           
1
 Wikipedia, Infrared light, 2012-03-20 
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2.3 Tillämpningar och omvärldsanalys 

Sedan infraröd strålning upptäcktes i början av 1800-talet så har flera teknikgrenar och produkter 

utvecklats som bygger den. Nedan delas dessa in i två huvudgrupper. 2   

2.3.2 IR: Värmeapplikationer 

Det faktum att i princip alla material avger infraröd strålning beroende på dess temperatur gör att IR-

strålning indirekt är ett mått på temperatur, vilket utnyttjas inom flera forskningsfält och 

teknikområden. En given tillämpning är olika typer av temperaturmätare som gör det möjligt att göra 

exakta och beröringsfria yttemperaturmätningar, detta sker typiskt i värmekameror. En annan viktig 

teknik är mörkerkameror. Dessa omvandlar genom en kemisk process IR-strålning till synligt ljus, 

vilket gör att en person kan se föremål trots avsaknad av vanligt ljus.2 Vidare används IR-strålning 

också för att göra så kallade hyperspektrala bilder. Dessa är principiellt lika värmekameror med 

skillnaden att de använder sig av strålning från hela det elektromagnetiska spektrumet.6 

Dessa olika typer av IR-kameror används inom en rad områden så som: astronomi, metrologi, 

oceanografi, medicin, brottsbekämpning, försvar, geologi och arkeologi.3   

2.3.3 IR: kommunikation 

IR-strålning har även egenskaper som gör det på ett effektivt sätt kan användas som 

kommunikationsmedium. Det påverkas till exempel inte av någon form av elektromagnetiska 

störningar vilket är en svaghet i kommunikation med radiovågor. 4 Eftersom IR befinner sig utanför 

det synliga elektromagnetiska spektrumet så är det inte heller störande för människor. IR-

kommunikation har även fördelen att de ingående komponenterna för att alstra, sända och ta emot 

IR-signaler är både enkla och relativt billiga. 5 

Eftersom IR-vågor delar egenskaper med synligt ljus så måste signalen vara riktat mot mottagaren, 

och signalvägen måste dessutom vara fri från fysiska hinder. Dessa faktorer begränsar kraftigt 

räckvidden för IR-kommunikation och gör att det ofta används för kortare trådlösa applikationer där 

inga fysiska hinder finns i vägen, ett undantag är då IR-strålning används som sändare i 

kommunikation med optiskt fiber. 6 Dessa förutsättningar i kombination med teknikens pålitlighet har 

gjort att IR- kommunikation tillämpats i fjärrkontroller av olika slag och även inom andra typer av 

trådlös kommunikation. 6 Nedan följer exempel på produkter och tillämpningar som nyttjar IR som 

kommunikationsmedium7: 

 Fjärrkontroller av olika slag. 

 Trådlösa bilnycklar. 

 Datorer: Trådlösa -tangentbord, -musar, -skrivare etc. 

 Alarm och olika typer av varningssystem. 

                                                           
2
 Coolcosmos, What is infrared, 2012-03-22 

3
 Coolcosmos, Seeing our world in a different light- Introcuction, 2012-03-22 

4
 UST Research Inc, Infrared, 2012-03-21 

5
 Rachel Gockley, Infrared Communication, 2012-03-21 

6
 Wikipedia, Infrared light, 2012-03-20 

7
 Maureen Kaine-Krolak, Mark E. Novak, An Introduction to Infrared Technology: 

Applications in the Home, Classroom, Workplace, and Beyond, 2012-03-22 

mailto:rgockley@andrew.cmu.edu
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 Luftkonditioneringssystem. 

 Leksaker. 

2.3.4 Sändare: IR-diod 

Den Infraröda signalen alstras med hjälp av en IR-diod som är en typ av LED som emitterar infrarött 

ljus.8 9 Precis som i en vanlig LED har IR-dioden ett N- och ett P-område där de ingående materialen 

valts så att dioden sänder ut ljus med en våglängd i IR-spektrumet. För att fokusera det infraröda 

ljuset och kunna skicka en riktat signal används en optisk lins gjord av kvarts. Ofta används också ett 

bandpass-filter för att kunna skicka ut signaler med en bestämd våglängd, en så kallad center-

våglängd som vanligtvis ligger mellan 870 och 950nm.10 Genom att begränsa våglängden som skickas 

undviks störningar.11  

För att skicka information med en IR-diod genereras logiska 1:or och 0:or genom att tända och släcka 

dioden i olika sekvenser, detta beskrivs närmare i avsnittet: ”Signaler och Protokoll”. 

 

 

Figur 2: Center våglängd som fås med bandpass-filter. 

2.3.5 Mottagare: IR-detektor 

Mottagningen av signal görs med en IR-detektor som består av en fotodiod anpassad för att ta emot 

strålning i IR-spektrumet. En fotodiod utnyttjar att det flyter en liten ström genom en diod då den 

arbetar i backritning. När P- och N-området träffas av fotoner ökar denna bakström12 vilket ger 

fotodioden fotokonduktiva egenskaper där resistansen i dioden beror på intensiteten på ljuset som 

träffar den. Precis som i sändare dioden anpassas materialen i P/N-området för IR-spektrumet. 13  

                                                           
8
 Wisegeek, What is an infrared LED?, 2012-03-21 

9
 Wikipedia, Light emitting diode ,2012-03-21  

10
 ePanorama, Infrared remote controll theory, 2012-03-20 

11
 Hamamatsu, Characteristics and use of infrared detectors, 2012-03-21 

12
 KTH-ingengörsskolan Kista, Fotodiod, 2012-03-21 

13
 Hamamatsu, Characteristics and use of infrared detectors, 2012-03-21 
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När IR-Signalen tagits emot av detektorn genomgår den flera steg där den moduleras, filtreras och 

görs om till en elektrisk signal som gör att mottagaren kan användas i en elektrisk krets. Nedan 

beskrivs ett typiskt blockdiagram för den integrerade kretsen i en mottagare. 

 

Figur 3: Blockdiagram för IR-mottagare 

I de två första stegen förstärks och justeras signalen till ett lämpligt amplitudintervall. Därefter 

används ett bandpass-filter för att sorter bort störningar, se nedan under avsnittet: ”Störningar och 

moduleringssignal” för hur detta går till. De resterande stegen består av en detektor, komparator och 

en integrator. Syftet med dessa är att omvandla den modulerade och filtrerade signalen till en 

elektrisk signal. Mottagarense integrerade krets är konstruerad med inverterad logik vilket innebär 

att den mottagna IR-signalen blir inverterad e.g. hög nivå i den mottagna IR-signalen genererar en 

lågnivå i den motsvarande elektriska signalen. 14,15 

2.4 Störningar och moduleringssignal 

För att kommunikation med IR-ljus ska kunna fungerar på ett effektivt sätt krävs en metod för att 

kunna filtrera bort de många störningskällor av IR-strålning som förkommer. Detta gör genom 

användning av en så kallad moduleringssignal. Detta innebär att kommunikationen mellan sändare 

och mottagare sker på en vis bärvågsfrekvens. Iden med denna teknik bygger på att i princip alla 

störningarkällor för IR-signaler är konstanta störningar, ett bra exempel är solen och andra vanliga 

ljuskällor som konstant ger ifrån sig IR-strålning med visa våglängder. Genom att blinka med 

sändardioden istället för att skicka en konstant signal undviks på ett effektivt sätt alla dessa 

störningar. Detta kan jämföras med hur enkelt det är att upptäcka ett blinkade varningsljus mitt på 

ljusa dagen, eller också hur snabbt de blinkande ljusen på ett flygplan kan upptäckas mot en 

stjärnhimmel.   

Moduleringsfrekvens skapas oftast digital och innebär i praktiken att sändar-LED:en blinkar med en 

bestämd frekvens då den genrerar en högnivå i signalen. Mottagaren använder sedan ett bandpass-

filter för att sortera bort alla signaler som inte innehåller moduleringsfrekvensen. Alltså fungerar 

mottagaren i praktiken genom att registrerar närvaron av en mottagen moduleringssignal som en 

                                                           
14 SB-Projets, IR Remote Control Theory, 2012-03-20 
15

 INNOTECH SYSTEMS INC,  A Primer on Remote Control Thechnology, 2012-03-21 
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högnivå och frånvaron av en moduleringssignal som en lågnivå. I figur 4 syns ett exempel på hur ett 

pulståg med moduleringssignal kan se ut. 16  

Syftet med moduleringssignalen är att använda sig av en frekvens befinner sig i spektrum med så få 

förkommande störningar som möjligt. De frekvenser som är vanligast förkommande i de flesta 

tillämpningarna befinner sig någonstans mellan 30-60KHz, och allra vanligast är frekvenser kring 

36KHz.  Det finns även moduleringsfrekvenser som befinner sig i megahertz området, vilket ger 

väldigt effektiv överföring eftersom detta spektrum är väldigt säkert från störningar.17 

 

Figur 4: Pulståg där högnivåerna utgörs av moduleringssignalen. 

2.5 Signaler och protokoll 

För att kunna överföra signaler med IR skapas pulståg med modulerade pulsbreder av den skickade 

bärfrekvensen (en PMW-signal). Mottagaren tolkar sedan sekvenser av högnivåer och lågnivåer 

pulser som logiska 1:or och 0:or  och på detta sätt fås ett bitmönster innehållande information.18 För 

att kommunikationen mellan sändare och mottagare skall fungera krävs att dessa är överens om hur 

pulstågen skall översättas till 1:or och 0:or, dessutom måste de följa samma regler för att tolka 

bitföljden till ett meddelande. Hur detta görs beskrivs i så kallade IR-protokoll som en standard som 

beskriver hur dataöverföringen skall göras. Det finns i dag en mängd olika IR-protokoll och många 

företag som använder sig av IR-kommunikation har sina egna, detta för att undvika interferenser 

mellan olika produkter e.g. ett byte av kanal på en Samsung TV stänger av en närliggande JVC-DVD.  

I IR-protokoll beskrivs som sagt vad som skall tolkas som en 1:a och vad som skall tolkas som en 0:a. 

Detta görs typiskt genom att bestämma att en hög puls följt av en låg puls i bestämda intervall skall 

tolkas som en 1:a, och samma sekvens fast med andra bestämda intervall skall tolkas som en 0:a, 

detta kallas för ett pulsbreddsmodulerade protokoll. 

 En annan vanlig lösning är bifas-kodning där alla bitar i signalen har lika långa tidsintervall, attributen 

hos varje bit bestämd av vilken övergång pulsen gör inom bittidsintervallet. Om pulsen går från hög 

till låg i intervallet kan detta till exempel tolkas som en 1:a och om den från låg till hög ger detta en 

0:a. 19 

Många av protokollen innehåller även specialbitar. Det kan tillexempel vara olika typer av startpulser 

som skickas först i varje meddelande och som kan ge information till mottagaren om signales styrka 

                                                           
16

 UST Research Inc, Infrared, 2012-03-21 
17

 ePanorama, Infrared remote controll theory, 2012-03-20 
18

 SB-Projets, IR Remote Control Theory, -2012-03-20 
19

 INNOTECH SYSTEMS INC,  A Primer on Remote Control Thechnology, 2012-03-21 
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för att ställa in förstärkning.20 Många protokoll har även olika typer pausutrymmen eller gör- 

ingenting-bitar där signalen väntar på att meddelandet ska börja alternativt väntar på upprepning av 

signalen. 

Ett typiskt IR-meddelande kan delas in tre delar: start, adress, data. Där startdelen indikerar starten 

på ett meddelande, adressen beskriver vilken apparat som fjärrkontrollen anroppar och data 

innehåller information om vilken knapp som trycks in.20  

Det finns som sagt otaliga IR-protokoll idag, nedan följer några av de vanligaste.  

2.5.1 RC-5 

RC5-protokollet är utvecklat av Philips och är av bifas-typ med en konstans bitlängd som är 1,778ms, 

där en 1:a  definieras som då en puls går från lågt till högt och en 0:a då högt går till lågt. I figur 5 

visas ett exempel på hur en del av et pulståg kan ser ut.19  

 

Figur 5: Typiskt utseende på en del av en RC5 signal. 

RC5 har en moduleringsfrekvens som är 36 KHz och varje signal som skickas är 14 bitar lång och kan 

delas in i fyra olika delar enligt tabell 1. 

Tabell 1: Struktur RC5 signal. 

Start Toggle Adress Data 

2 bitar 1 bit 5 bitar 6 bitar 

 

Stardelen består alltid av två 1:or, dessa följs av en togglebit som är speciell för RC5-protokollet. 

Varje gång en knapp trycks in på fjärkontrollen så togglas denna bit mellan varje meddelande och på 

så sätt kan mottagaren hålla reda på om en knapp hålls intryckt och uppreppas eller om knappen 

                                                           
20 SB-Projets, IR Remote Control Theory, -2012-03-20 
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trycks in flera gånger i snabb följd. Sedan följer adressen och data som är 5 respektive 6 bitar långa. 

Hela meddelandet har en längd på 25ms, och om en knapp hålls intryckt upprepas meddelandet med 

pauser som är 114 ms.21  

2.5.2 NEC 

NEC-protokollet ett pulslängdsmodulerande protokoll med en moduleringsfrekvens som är 38 KHz. 

1:orna har en total bitlängd som är 2,25ms och 0:orna har en bitlängd som 1,12ms. Alla pulser är 

560μs långa vilket innebär att det endast är längden på lågnivåerna som skiller 1:orna och 0:orna åt. 

NEC använder sig också av en startpuls som är 9ms lång, denna följs sedan av en 4,5ms lång paus 

innan resten av meddelandet följer. En typisk del av en NEC-signal kan se ut enligt figur 6. 

 

Figur 6: Typiskt utseende på en del av en NEC signal. 

En NEC-signal använder sig av en start, en 8 bitars adress, och en 8 bitars data-del. Speciellt för NEC 

är att efter både adress och data följer en upprepning av respektive del fast med inverterade pulser, 

vilket gör att signalen består av totalt 5 delar och totalt 64 bitar enligt tabell 2.21 

   

Tabell 2: Struktur NEC signal. 

Start Adress Adress (inverterad) Data Data  
(inverterad) 

Startpuls + 
pauspuls 

8 bitar 8 bitar 8 bitar 8 bitar 

 

Skälet till att man använder de upprepade inverterade delarna är att mottagaren skall kunna 

kontrollera att signalen är korrekt.  

                                                           
21

 SB-Projets, IR Remote Control Theory, -2012-03-20 
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Till skillnad från RC5 så upprepas inte signalen om knappen på fjärkontrollen hålls in. Istället skickas 

en speciell upprepningssignal ut. Denna består av en 9ms puls som följs av 2,25ms paus och sedan en 

5,6ms puls. Denna signal upprepas var 110:e millisekund så länge knappen är intryckt.22 

2.5.3 SIRC 

Ett annat vanligt protokoll är SIRC som utvecklats och används av Sony. SIRC ett 

pulslängdsmodulerande protokoll med en moduleringsfrekvens som är 40Khz. Prokollet finns i tre 

olika versioner, med 12-, 15- och 20-bitars signallängd. Här beskrivs 12- bitars versionen. 

Till skillnad från NEC-protokollet är bit-tiderna för 1:or och 0:or olika långa i SIRC. En 1:a definieras 

som en 1,2ms lång puls av moduleringssignalen följt av 0,6ms paus. En 0:a definieras som en puls 

som varar 0,6ms följt av en lika lång paus. Även detta protokoll använder sig av en startpuls i början 

av signalen, denna vara i 2,4ms och följs av en paus som är 0,6ms. Figur 7 beskriver ett typiskt 

utseende på en SIRC signal.23 

 

Figur 7: Typiskt utseende på en del av en SIRC signal. 

En SIRK-signal är uppbyggd enligt tabell 3. 

Tabell 3: Struktur SIRC signal. 

Start Data Adress 

Startpuls + 
pauspuls 

6 bitar 8 bitar 

 

Till skillnad från NEC är det med SIRC-protokollet möjligt att skicka en upprepande signal genom att 

hålla in en knapp på fjärrkontrollen. Signalen skickas då ut så länge knappen hålls in med 45ms 

mellanrum.24 

                                                           
22

 Jason Howie, Alitum: NEC Infrared Transmission Protocol, 2012-03-23  
23

 Microship, IR Remote Control Transmitter, 2012-03-23 
24

 SB-Projets, IR Remote Control Theory, -2012-03-20 
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2.5.4 Övriga protokoll  

Det finns som sagt en lång rad andra protokoll men för det mesta är de varianter på de ovan 

nämnda. Vanligast är att använda sig av en pulslängdsmodulerande signal. Visa tillverkare som 

använder egna protokoll vill inte heller ge ut sina protokoll. 

3 Utförande och lösning 

Trådlös kommunikation är ett viktigt område inom dagens teknikutveckling där IR-kommunikation 

spelar en viktig roll på grund av sin relativa enkelhet och robusthet. Att fördjupa sig i och konstruera 

en prototyp inom detta område verkade därför vara en mycket intressant uppgift. Eftersom olika 

typer av fjärkontroller av olika slag är en väldigt utbredd tillämpning av IR-kommunikation föll valet 

på att göra en universalfjärkontroll. 

3.1 Problemdefinition och mål 

Uppgiften med denna del av projektet var att alltså att skapa en fungerande universalkontroll genom 

användning av en IR-sändare och IR-mottagare. Målet med prototypen var att denna verkligen skulle 

vara helt universell och inte vara begränsad av olika protokoll. Detta ska uppfyllas genom att härma 

signalerna från IR-produkters egna fjärkontroller.  För att öka funktionaliteten skulle detta sedan 

kunna utökas med någon typ av protokoll igenkänning.  

Vidare var en tidig ide under utvecklingsstadiet att implementera en typ av ”skämt”-funktion i 

prototypen. Denna skulle fungera genom att spela in en godtycklig signal från en fjärrkontroll som 

används av en ovetande användare. Prototypen skulle sedan repetera denna signal med ett bestämt 

tidsintervall. Detta skulle tillexempel kunna användas på en TV som helt plötsligt börjar byta kanal en 

gång i minuten utan att användaren förstår varför. 

 Målen ställdes upp enligt: 

 Konstruktion av en helt universell kontroll 

 ”Skämt”-funktion 

 Implementering av protokoll  

3.2 Utvecklingshjälpmedel 

Nedan görs korta redogörelser för de hjälpmedel som använts i utvecklingsarbetet. 

3.2.1 STK 500 

STK 500 är ett utvecklingssystem från Atmel som möjliggör ett enkelt sätt att programmera AVR-

mikroprocessorer och på effektivt sätt kan testa och utveckla prototyper. Kortet ger möjlighet till 

enkel anslutning till mikroprocessorers portat vilket gör det enkelt att testa mjukvara på olika 

hårdvaror. I detta projekt användes STK 500 mycket i den första halvan av projektet då enklare tester 

gjordes på en bread-board med IR- sändare och – mottagare.    
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3.2.2 Fluke ScopeMeter 

Fluke ScopeMeter är en kombination av en multimeter och ett oscilloskop. Denna användes mycket  i 

projektets tidiga stadium för verifiera mottagning av pulståg och kontroll av sändning av pulståg med 

rätt moduleringsfrekvens.  

3.2.3 JTAG 

Ett utvecklingsverktyg från Atmel som möjliggör debugging direkt från en mikrokontroll. Detta gör 

det möjligt att övervaka alla attributer på en mikrokontroll som till exempel portar, variabler, minnen 

och så vidare medan ett program körs. Detta har varit till mycket stor hjälp eftersom det förenklat 

verifiering och debugging av mottagning, behandling och sändning av signaler. Detta genom att dels 

kunna titta på de sparande signalerna med också genom att övervaka de interna variablerna.  

3.2.4 AVR Studio 5.1 

AVR Studio är en integrerad utvecklingsmiljö från Atmel för arbete och utveckling med olika AVR-

applikationer, typiskt olika typer av mikrokontroller. I detta program gjorde i princip all mjukvara i 

form av C kod och debugging av denna.   

3.3 Hårdvara 

Nedan beskrivs de centrala hårdvara komponenterna i prototypen, slutligen gör också en beskrivning 

av den färdiga prototyp hårdvaran i form av ett experimentkort. 

3.3.1 IR -mottagare  

IR-mottagaren är typen IRM860S och är tillverkad av Everlight Electronic. Precis som de flesta IR-

mottagare använder sig denna av ett bandpass filter och en integrerad krets med inverterad logik. 

Denna modell använder en moduleringsfrekvens som är 38KHz och har en central våglängd som är 

940nm.  

3.3.2 IR-diod 

IR-dioden som fungerar som sändare är en typisk standardmodell, det är dock okänt exakt vilken 

modell. I prototypen matas denna med ett 5V pulståg med cirka 50% duty cycle och en max ström på 

cirka 30mA detta ger sändningarna en räckvind på cirka 3m.  

3.3.3 Spänningsregulator 

För att kunna använda som prototypen som en verkligt stand-alone system används en 

spaningsregulator för att omvandla 9V från ett batteri till en konstant kretsspänning som är 5V. 

Spännings regulatorn är av modell LM7805 och tillverkas av Fairchild semiconductor. 

3.3.4 AVR Atmega16 

Atmega16 är en 8-bitars AVR processor av RISC-typ. Viktiga funktioner hos denna som har använts är 

3 olika timers, external interruptus och EEPROM minne. 
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3.3 5 Experimentkort 

Det inledande arbetet med hårdvaran skedde på ett breadboard där IR-mottagare och IR-sändare 

kopplades till MCU via STK 500. På detta sätt gjorde det inledande arbetet för att med att göra tester 

på hårdvaran och få till grundläggande funktionalitet tillsammans med mjukvara.  

I rätt relativt tidigt stadium övergick arbetet med hårdvaran till användning av ett experimentkort. 

Denna gjorde det möjligt att tidigt få till ett stand-alone system och samtidigt kunde fler 

hårdvarufunktioner läggas till genom att enkel löda på nya komponenter. 

Den färdiga prototypen består av två stycken sammankopplade experimentkort. Det första kortet 

utgör själva mottagar-/sändarkretsen med bland annat MCU, sändare, mottagare, spännings 

regulator samt en JTAG10PIN connector för programmering och debugging med JTAG. Det andra 

kortet utgör prototypens knappsatts och består av fem knappar och en switch. I bild illustreras de 

sammankopplade experimentkorten.  

 

 

Figur 8: Färdigt emperimentkort. 

För fullständig komponentlista, kopplingsschema och använda portat på Atmega 16 se bilaga 1,2 och 

3.  
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3.4 Mjukvara 

Mjukvaran har precis som experimentkortet utvecklast i flera delsteg allteftersom projektet 

fortskridit. De tidigaste versionerna syftade till att skapa gränssnitt mot inputs och outputs från 

hårdvaran. I dessa behandlades bland annat mottagning och sändning av enkla pulser med IR-

sändare och IR-mottagare. Ett tidigt steg var också att generera moduleringsfrekvenser med hjälp av 

timer och en interruptrutin. 

När dessa enkla steg var avklarade inriktades arbete på mottagningen och att få till inspelningen av 

signaler. Detta visa sig vara mer komplicerat och lång tid gick åt att få en bra funktionalitet. 

Lösningen bestod i att använda sig av timers och external interruptus. 

Nästa steg var att efter att inspelningen sedan kunna skicka ut samma signal från IR-sändaren. Detta 

var i teorin relativt analogt med att spela in signalen. I praktiken visade det sig dock svårt att få till 

eftersom samverkan med inspelningsfunktionen gjorde att programmet nu började bli betydligt mer 

komplext än tidigare. Efter att ha konstruerat en grundläggande funktionalitet tog det lång tid och 

mycket arbete att få bort buggar och skapa en robust programstruktur. Detta var det avgjort mest 

tidödande momentet i projektet men tillslut fungerade både sändning och mottagning på samma 

stand-alone system.   

3.4.1 Färdigt program 

Grundidén för programmet till universalkontrollen var att var att dela in det i två delar som svarade 

mot kontrollens huvudfunktionaliteter: skicka respektive ta emot signal. Över dessa ligger sedan ett 

huvudprogram som fungerar som ett användar-interface. I praktiken innebär detta att 

progogrammet är uppbyggt av tre stycken c-filer: remote_main.c, receive.c och send.c, till detta 

tillkommer tillhörande h-filer och standardbibliotek. 

3.4.2 Huvudprogram: remote_main.c 

Huvudfunktionen remote_main.c fungerar genom att kontinuerligt övervaka vilket tillstånd som 

kontrollen befinner sig. Tillstånden svarar sedan mot att programmet går in i någon av de mer 

hårvarunära filerna receive.c eller send.c.  

För att kunna lagra signaler i fjärkontrollen används MCU:ns EEPROM-minne som är en typ av 

sekundärminne där data kan lagras permanent. Lagringen sker genom att låta huvudprogramet hålla 

reda på minnesadresser som motsvarar varje knapp. Dessa minnesadresser skickas sedan till de 

andra c-filerna och används för att skriva och läsa på rätt plats i minnet. Programstrukturen 

illustreras i figur 8. 
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Figur 9 Programstruktur 

 

3.4.3 Mottagning med receive.c 

Mottagningen och lagring av signaler till de olika knapparna sköts av funktionsfilen receive.c. Detta 

görs genom att huvudprogrammet inledningsvis tilldelar programfilen en minnesadress som skall 

användas. Funktionsfilen initierar sedan en external interruptrutin som använder sig av en timer för 

att spela in en inkommande signals pulståg. Detta görs genom att låta interruptrutin starta på rising- 

respektive falling-edge om vartannat och spara tiderna i en vektor med en i programmet definierad 

signallängdvektorlängd. Inspelningen forsätter till dess att vektorn fyllts och signalvektorn sparas 

sedan i EEPROM på den minnesadress som angavs av huvudprogrammet. Därefter är receive.c klar 

och programmet går tillbaka till remote_main.c. Avslutningsvis tilldelar huvudprogrammet en 

minnesflagga till den nyligen inspelade knappen som gör att programmet kan kontrollera om det 

finns någon inspelad signal på de olika minnesadresserna.    

3.4.4 Sändning med send.c 

Sändning av sparade signaler sker med hjälp av send.c och precis som receive.c tilldelas denna en 

minnesadress av huvudprogrammet. Innan detta sker kontrollerar huvudprogrammet först att den 

aktuella minnesadressen innehåller någon inspelad signal genom att verifiera dess minnesflagga. 

Först därefter går programmet in i send.c och börjar sända en signal förutsatt att minnesflaggan 

fanns. Send.c använder sedan minnesadressen för att hämta den sparade signalvektorn från 
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EEPROM. När detta är gjort skickar funktionsfilen signalen genom att implementera en timer-

interruptrutin.  Interruptrutin återskapar även den vikta moduleringsfrekvensen som skickas ut vid 

högnivåer i signalen. Denna skapas med hjälp av en extra timer som genrerar en frekvens som är 

38Khz. 

Send.c innehåller även en funktion som har till uppgift att avbryta sändningen när det första 

meddelandet i den inspelade signalen har skickats. Syftet med denna är att undvika att sända ut 

eventuella upprepningar av meddelanden i den inspelade signalen. Funktionen bygger på att alla de 

vanligaste IR-protokollen använder sig av olika typer av karaktäristiska upprepnings- eller start-pulser 

som är mycket längre än övriga pulser. Funktionen letar efter dessa pulser genom att beräkna 

medelvärden av närliggande element i signalvektorn. Ett slut på ett meddelande definieras som 

uppkomsten av ett medelvärd som är mer fyra gånger större än tidigare medelvärde enligt följande 

ekvation:     

      ( )        (   )

 
  (

      (   )        (   )

 
)  

Där i är ett element i signalvektorn signal. Denna algoritm har tagits fram genom tester med ett RC5 

protokoll. 

När ett slut på ett meddelande upptäcks avbryts sändningen av signalen send.c avlutas och 

programmet går tillbaka till remote_main.c. 

 

3.4.5  Programstruktur och funktionalitet 

I nedstående flödesschema beskrivs den övergripande strukturen hos mjukvaran och hur de olika c-

filerna är kopplade till varandra. Schemat ger också en bild av funktionalitet hos den färdiga 

prototypen. 
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Figur 10. Flödesschema programstruktur 
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4. Problem och erfarenheter 

Detta projekt har varit mycket givande och har gett författaren en stor förstålse för hela den 

processen som det innebär att gå från en tidig grundidé till en färdigutvecklad prototyp. 

I denna typ av utvecklingsprojekt där arbete sker på nya områden där tidigare erfarenhet saknas blir 

det extrem svårt att förutse arbetsgången och vilka problem som kommer att uppstå. I detta projekt 

exemplifieras detta på ett bra sätt av konstruktionen av programstrukturen. Problemet som bestod i 

att implementera sändning och mottagning i samma program verkade på förhand vara en relativt 

enkel uppgift. Det visade sig dock att det skulle bli den del av projektet som tog mest tid och 

orsakade mest problem. I ett projekt som detta med ganska snäva tidsramar leder sådana här 

oförutsedda problem till att andra delar av utvecklingsarbetet får mindre eller ingen tid alls. Förutom 

att författaren har insett svårigheten i denna typ av problem har en viktig erfarenhet varit att kunna 

prioritera om och inse vilka delar i utvecklingsarbetet som är centrala. 

Vidare har författaren i denna del av projekt fått en djup förstålse för hur IR- kommunikation 

fungerar och implementeras i praktiken. Hårdvarudelen har för det mesta varit relativt enkel medan 

svårigheterna återfunnits i mjukvarudelen. Författaren anser sig ha fått en djup förståelse för hur 

analoga IR-signaler kan göras om till digitala och sedan behandlas i mjukvara för att få önskvärt 

beteende i en kommunikations prototyp. I samband med detta har arbetet också lett till mycket ny 

kunskapa inom hårdvaruprogamering och tillhörande debugging. Framför allt debugging med JTAG 

har varit extrem lärorikt och en nyttig erfarenhet.  

 

5. Resultat och vidareutveckling 

En färdig prototyp för en helt universell fjärrkontroll har tagits fram. Denna är utrustad med en 

knappsats med fem stycken knappar, där varje knapp kan spela in valfri IR-signal oberoende av 

protokoll. Kontrollen har en sändnings räckvind på cirka 3m och den kan spela in signaler från 

betydligt längre avstånd. Prototypen är byggd på ett experimentkort med spänningsregulator som 

möjliggör batteridrift med 9V:s batteri och gör kontrollen helt portabel.     

Kontrollen har testats utförligt på en CD-stereo av märket Philips och som använder sig av RC5 

protokollet. Mindre tester har även gjort på en stereo från Hitachi som använder sig av okänt 

protokoll som inte är RC5, på denna fungerade sändning och mottagning. Vidare har en fjärkontroll 

med NEC-protokoll testats och både sändning och mottagning verkar fungera, här fanns dock ingen 

möjlighet att kontroller sändningen mot den riktiga mottagren utan detta gjordes istället med 

oscilloskop.   

Gällande härmningsfunktionen så fungerade denna länge bra, men när andra svårigheter uppstod 

och den färdiga programstrukturen skulle göras så valdes denna funktionalitet bort. Detta bör dock 

inte vara speciellt svårt att implementera en sådan funktion i den färdiga programstrukturen.  
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Programvarna befinner sig fortfarande på en väldigt grundläggande nivå och flera förbättringar skulle 

kunna göras. Framför allt finns två buggar som skulle behöva åtgärdas. Den första är att kontrollen 

ibland låser sig utan uppenbar anledning.  Den andra buggen uppkommer ibland vid för snabba 

knapptryckningar och gör att störningar uppkommer vid inspelningar av signal. Bådas dessa har 

antagligen att göra med brister i logiken för knappsystemet.  

Den färdiga prototypen tillämpar inga protokoll i mjukvaran då detta visade svårt att tillämpa och 

samtidigt hålla kontrollen universell. Detta skulle dock kunna undersökas närmare då detta inte 

prioriterades i utvecklingsarbetet. 

Vidare skulle funktionen kraftigt kunna förbättras genom att byta MCU:n till en som har större 

EEPROM minne än Atmega 16 som endast har 512 bytes. För närvarande är det nödvändigt att hålla 

signalvektorerna relativt korta för att de ska få plats i minnet. Detta ökar risken för att inspelning av 

vissa fjärkontroller blir omöjlig om dessa använder sig av signaler är för långa. En större EEPROM 

skulle också möjliggöra användning av fler knappar. En lämplig MCU för detta skulle vara en 

Atmega644 som har samma funktioner som Atmega16 men med en EEPROM med 2 kilobytes. 

Hårvaran skulle kunna vidareutvecklas genom att konstruera ett kretskort, och ett färdigt 

kopplinsschema för detta finns redan. En annan förbättrings skulle vara att öka räckvidden på IR-LED: 

en genom att öka strömmatningen till denna, detta skulle dock eventuellt kräva användning av 

transistor.  
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Bilaga 1 Komponentlista 

Antal Komponenter 

1 Atmega16 

1 JTAG connector 

1 IR LED 

1 Resistor 26Ω 

1 Resistor 37Ω 

1 Blå LED 

1 Spänningsregulator LM7805 

1 IR mottagare IRM860S 

5 Knappar 

1 Switch 

1 10kΩ (brygga) 

1 kondensator 47μF 

1 kondensator 0,1μF 
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Bilaga 2 Kopplingsschema 
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Bilaga 3 Använda portpinnar hos Atmega16 

 

 

Atmega16 Ansluten till 

PA0 Upp knapp 

PA1 Ner knapp 

PA2 Högerknapp 

PA3 Vänster knapp 

PA4 On/ Off knapp 

PA5 Mode knapp 

PB3 IR LED 

PC2 JTAG anslutning 

PC3 JTAG anslutning 

PC4 JTAG anslutning 

PC5 JTAG anslutning 

PD2 IR mottagare 
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Kort abstract på engelska 

Graphical displays have many uses, and among all varieties available are the LCD displays 

the most flexible. They can be found in everything from watches, microwave ovens to 

televisions and computer monitors. They are becoming increasingly integrated in the technical 

apparatus, and are an excellent way to communicate between technology and people. 

 

This project is a continuation of a graphical display, a black and white 128x64 LCD. For this 

monitor driver has been written. The driver includes drafting and text features, using hardware 

functions they are easy to use. To take advantage of the display capacity a drawing program 

was written and several bitmap images uploaded. These are accessed by navigating a menu 

system. 

 

The display is controlled by an ATmega16, and the internal model of the drivers HD61202. In 

order to be integrated into the display in a standalone system, with buttons is used. 
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Kort sammanfattning på svenska 

Grafiska displayer har många användningsområden, och bland alla varianter som finns är 

LCD-skärmar de mest flexibla. Man kan hitta dem i allt från klockor, mikrovågsugnar till TV-

apparater och dataskärmar. De integreras alltmer i tekniska apparater, och är ett utmärkt sätt 

att kommunicera mellan teknik och människa. 

 

Det här projektet är en fördjupning i en grafisk display, en svart-vit 128x64 LCD-skärm. Till 

denna skärm har drivrutiner skrivits. Drivrutinen inkluderar enkla ritfunktioner och 

textfunktioner, som med hjälp av hårdvarufunktionerna lätt kan kommunicera. För att kunna 

utnyttja displayens kapacitet har sedan ett ritprogram skrivits, samt flera bitmapsbilder laddats 

upp. Dessa kommer man åt genom navigering av ett menysystem. 

 

Displayen styrs av en ATMega16, och har interna drivers av modellen HD61202. För att lätt 

kunna användas integreras displayen i ett standalone system, med knappar för att lätt kunna ta 

kontakt med displayen. 
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1. Inledning 

 

Behovet av att kunna kommunicera grafiskt med hjälp av displayer ökar hela tiden i dagens 

samhälle. Displayer kan hittas i allt från miniräknare, klockor, telefoner och andra vanliga 

vardagsobjekt. En display kan förenkla kommuniktationen avsevärt mellan maskin och 

människa, vilket gör att de integreras alltmer i vår vardag. 

 

Flytande kristalldisplayer, LCD, har underlättat denna kommunikation avsevärt. Jämfört med 

andra displaylösningar som CRT och Plasma, är LCD-skärmar kompakta, har låg 

strömförbrukning och kan göras i princip vilken storlek som helst. Detta gör att de har många 

fördelar och användningsområden. 

 

Denna rapport går igenom det grafiska LCD-displayen G1216 från Seiko, för att kunna 

fördjupa sig i hur en LCD-display kan användas. Displayen använder sig av två HD61202 

segment drivers och en HD61203 common driver, och har en gulgrön bakgrundsbelysning. 

 

För att fullständigt förstå den givna displayen kommer olika enkla program användas för att 

visa hur pixlarna kan ställas in. Som exempel skrivs ett ritprogram och ett menysystem för att 

kunna använda knappar parallelt med displayen. 
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2. Teoretisk fördjupning 

LCD, Liquid Crystal Display, använder sig av flytande kristaller för att visualisera saker på 

skärmen. Synligheten på skärmen påverkas av vilken vinkel betraktar skärmen med.3 

 

De faktiska flytande kristallerna i en LCD-display är en speciell sort av nematiska flytande 

kristaller, så kallade twisted nematics, ”TN”. Dessa kristaller är naturligt ihoptvinnade, och 

tvinnar ut sig när en elektriskt ström påverkar dem. Eftersom de just reagerar förutsägbart när 

man påverkar dem med elektrisk ström så används dom i LCD-displayer för att släppa igenom 

ljus. 

 

Bara flytande kristaller räcker dock inte för att bygga en display, utan själva skärmen består 

av flera olika lager. För att kunna kontrollera ljusintaget placeras TN-lagret imellan två lager 

av polariserad film. De tvinnade kristallerna lägger sig längs med räfflorna i ett lager med 

glassubstrat. När kristallerna påverkas av elektricitet, sträcker kristallerna ut sig och blockerar 

ljusgenomströmningen. Detta gör att det blir mörkt på det givna stället. Till sist används en 

spegelyta som reflekterar det inkommande ljuset.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 2.1: Visar uppbyggnaden av en LCD-skärm. 1. Vertikal polariserad film. 2. Glassubstrat med ITO-

elektroder. Räfflad yta så att de flytande kristallerna ligger längs det polariserade ljuset. 3. Nematiskt Twistade 

flytande kristaller. 4. Samma som 2, fast vridet 90 grader. 5. Horisontell polariserad film. 6. Spegelyta som 

reflekterar ljus. 
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LCD-skärmar måste inte ha en spegelyta, utan mer avancerade skärmar har oftast 

bakgrundsbelysning. Den sortens skärm kallas transmittiv LCD, och displayer med spegelyta 

kallas reflektiv LCD. Bakgrundsbelysningen drar oftast mer än själva LCD:n.  

 

Det finns två olika sätt att adressera till pixlar, passivt och aktivt. En passiv skärm har 

kontakter för varje rad och kolumn. Den största nackdelen är att endast en pixel kan 

adresseras åt gången. Detta ger en dålig kontrast och att skärmen inte är lämplig för snabba 

rörelser. Denna teknik begränsar storleken på skärmen, då nackdelarna ökar med antalet 

pixlar. 

 

Aktiva skärmar är mer avancerade, och fungerar så att när en pixel ska sättas igång aktiveras 

en hel rad, och sen skickas en elektrisk signal till den givna kolumnen. Denna sorts skärm är 

snabbare och skarpare än en passiv motsvarighet. 

3. Problemdefinition 

I denna rapport studeras som tidigare nämt en grafisk display. För att få den att fungera krävs 

ett korrekt kopplingschema och förståelse av pin-konfigurationen. Fokus ligger på att förstå 

hela förloppet, från de elektriska signalerna som skickas till hur den skrivna drivrutinen 

påverkar vad som skrivs ut på displayen.  

 

För att få en display att skriva ut det som användaren vill, krävs först och främst en korrekt 

koppling mellan skärm, strömförsörjning och mikrokontroller. Detta kräver en förståelse av 

hur man tolkar databladet och kunna tillämpa grundläggande elektrotekniska kunskaper. 

 

Det andra problemet är att kunna initera displayen och skicka korrekta signaler till den. Det 

kräver en djupare förståelse för hur displayen tar emot data, och vilken slags data som skall 

skickas för att få ut önskat resultat. Då måste även tidigare programmeringskunskaper 

tillämpas. 

 

Det sista som krävs för att kunna utnyttja displayen på önskat sätt är att med hjälp av enkla 

funktioner påverka pixlarna så att de ger ett önskat beteende. Detta måste göras med djupare 

programmeringsförståelse och att kunna utnyttja den kunskap som redan lärts i de tidigare 

problemställningarna. 
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3.1 Utvecklingshjälpmedel 

 

För att kunna programmera displayen användes AVRStudio 5.1, tillsammans med STK500-

kortet. Innan displayen fungerade som den skulle användes J-Tag för att simulera förlopp, 

men när displayen fungerade som den skulle så användes spårutskrifter på denna för att leta 

rätt på de flesta problemen. 

 

För byggandet av kretskort användes Multisim och Ultiboard från NI.  
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4. Hårdvara 
Den komponent som använts i projektet är en 128 x 64 pixlad LCD-display från Seiko, 

G1216. Internt styrs displayen av tre drivers, två HD61202 segment drivers och en HD61203 

common driver. Displayen drivs med 5 V, har en gul-grön bakgrundsbelysning och har en 

kontrast som skall matas med –8 V. Displayen har en mängd olika inbyggda kommandon, 

som Display Data Read/Write, Display ON/OFF, Display Start Line, X-Address (Page) Set, 

Y- Address Set, och Status Read.1 

 

För att kunna skicka önskade signaler till displayen användes en ATMega16, som 

programmerades genom STK-500-kortet. Många rekommenderar att använda en kraftfullare 

microprocessor för att kontrollera en display, men för de ändamål jag programmerade 

skärmen på så räckte detta gott och väl. I övrigt användes en vridpotentiometer på 10 kiloohm 

för att justera kontrasten, ett svagt motstånd på 30 ohm för att kontrollera bakgrundsbelysning 

och en uppsättning standardknappar för att kunna utnyttja skärmen som mer än bara visa 

bilder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 4.1: Bild på stand-alonesystemet.Den använda displayen, G1216, syns mitt i bilden. 

 

 

För att kunna utnyttja displayen till fullo byggdes ett stand-alone system. Systemet är utrustat 



10 
 

med sju knappar för att öka valmöjligheten att kunna skriva olika program. Strömmatning av 

både + 5 V och -12 V sker i det nedre vänstra hörnet. Här är också vridpotentionmetern 

inkopplad, men den syns inte i bild. Direktprogrammeringen till ATMega16 sker i det nedre 

högra hörnet. 

4.1 Pinkonfiguration 

Den grafiska displayen G1216 har som många andra 128x64 LCD-skärmar en Pin-

uppsättning på 20 pinnar. Som kan beskådas i tabellen nedan är används pin 1 och 2 för själva 

strömmatningen, och 3 används för kontrasten. Pin 19 och pin 20 används för att ge 

bakgrundsbelysningen den spänning som krävs. RESET är den enda pinnen av alla datapinnar 

som inte någon data skickas till, utan kopplas till +5 V. Detta för att denna pinne är aktivt låg, 

och om den lämnas låg kommer displayen hela tiden resettas, det vill säga displayen kommer 

inte fungera om inte detta åtgärdas. Resten av pinnarna är datapinnar, och deras vidare 

användning beskrivs i kap 5. 

 
Tabell 4.2. Pinkonfigurationen för G1216. 
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4.2 Drivers 

Displayen styrs som tidigare nämnt alltså av tre stycken drivers. Bilden nedan visar exakt vad 

vilken driver styr.2 När data skickas från mikrokontrollern till en driver sparas datan i dess 

interna RAM-minne. Varje databit som sparas i minnet representerar en pixel på displayen. 

Segment drivers representerar datan i x-led och common drivers representerar datan i y-led. 

Totalt har varje driver ett minne på 4096 bitar. Mer detaljerat om hur datan behandlas i 

displayen tas upp i programvaru-kapitlet, 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 4.3: Schema av hur drivers sammarbetar för att få en fungerande display 

.  
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5. Programvara 
 

För att få en display att fungera och kunna skriva ut enkla saker på skärmen kräver en lång 

och utarbetad kod. För att fokus skulle kunna läggas på andra saker än att bara få koden att 

fungera, användes ett standardbibliotek som fungerar till de drivers som displayen har. För att 

kunna utnyttja detta standardbibliotek till fullo krävdes att alla funktioner som användes 

kunde förstås.  

 

5.1 Kommunikationen med pinnarna 

Som tidigare nämns har displayen en mängd inbyggda funktioner. Till dessa funktioner räknas 

Display Data Read/Write, Display ON/OFF, Display Start Line, X-Address (Page) Set, Y- 

Address Set, och Status Read. För att kunna utföra dessa olika kommandon används 13 olika 

pinnar, som kan ses i bild 4.2. För att få en klar uppfattning om hur displayen fungerar gås 

varje pinne igenom mer detaljerat. 

 

D/I (Data/Instruction): Den här pinnen kontrollerar vad datan som skickas till displayen 

igenom databussarna ska tolkas som. När D/I = 0 tolkas datan som information, för att till 

exempel kunna aktivera displayen eller bestämma vilka koordinater datan skall skickas till. 

När D/I = 1 läses all information in som pixeldata. De 8 bitar som skickas i taget till displayen 

kommer då representera om 8 pixlar ska vara av eller på, dvs 1 eller 0.  

 

R/W (Read/Write): Som namnet antyder bestämmer den här pinnen om man ska läsa eller 

skriva data till displayen. I alla fall förutom två så skriver man data till skärmen, och då är 

R/W = 0. De gånger man läser data, R/W = 1, är funktionen Status Read och när man läser av 

hur pixlarna är satta på displayen. 

 

DB0-DB7: Dessa databussar är de som direkt kommunicerar med displayen. De skickas alltid 

alla tillsammans, 8 bitar samtidigt. 

 

E (Enable): För att kunna skicka instruktioner eller data finns Enable. När den sätts till hög 

läses först R/W och D/I in, och sen datapinnarna. När överföringen är klar sätts den till 0 igen. 

En lagom tid för Enable att vara 1 är ca. 450 ns.  
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CS1/2 (Chip Select 1 el. 2): För att veta vilken Segment Driver som skall styras, används 

Chip Select. Endast en av dessa pinnar kan vara aktiv i taget, och vanligtvis är den ena det 

först, sen den andra.  

5.2 Inbyggda funktioner 

För att få användning av de tidigare nämnda pinnarna finns en mängd inbyggda funktioner. 

De gås igenom grundligt här, och exakt vilka pinnar som ska vara aktiva ses i tabell 4.2 

 

Display ON/OFF: Som namnet ger så sätter man på eller stänger av displayen. Om den ska 

vara av eller på bestäms av sista pinnen.  

 

Display start line: Den här funktionen bestämmer vart adressen skall starta, och sätts till 0 i 

initieringen. Kan användas när man scrollar text. 

 

X-Adress set och Y-adress set: För att förstå hur man adresserar en grafisk display så krävs 

en närmare förklaring. X-led är inga större konstigheter. Först så väljs vilken sida av 

displayen som ska vara tillgänglig med hjälp av chip select, och sedan sätts x-adressen på ett 

värde mellan 0 och 63. I Y-led beräknar man att det finns 8 så kallade pages. Varje page är 8 

pixlar hög. När man adresserar till X: 0 och Y: 0, får man då tillgång till 8 stycken pixlar. 

Dessa kommer man åt genom att skicka data till DB0 – DB7.  
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Bild 5.1: Hur man adresserar till displayen. 

 

 

Status Read: Denna function är en av de få funktioner där man läser från displayen istället 

för att skriva. Den läser in tre bitar, där varje bit representerar ett tillstånd. Dessa tillstånd är 

ON/OFF, BUSY och RESET. ON/OFF berättar om displayen är på eller inte, och RESET är 

hög om displayen håller på att initieras eller inte. BUSY berättar om displayen håller på att 

utföra instruktioner eller inte. Utför den instruktioner kan endast Status Read utföras. Är ett 

mer anvancerat sätt att veta hur länge Enable ska vara aktiverad när instruktioner utförs. 
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Display data write: Skriver data till displayen I form av 8 bitar. 

 

Display data read: Läser av datan på displayen på den givna X- och Y-adressen. 

 

 

Tabell 5.2: Den exakta bituppsättningen för de olika funktionerna. 
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5.3 Drivrutinen 

För att driva de grundläggande funktionerna i displayen krävs ett relativt utbyggt 

standardbibliotek. Jag har använt ett bibliotek av Fabian Maximilian Thiele, och de flesta 

funktionerna är tagna därifrån. Dessa går att hitta i c-filen screen.c. De är sorterade efter 

hårdvarufunktioner, ritfunktioner och font-funktioner. De här funktionerna tillämpar de 

inbyggda funktionerna som nämdes innan. De kommer inte gå igenom så noggrant, men all 

kod som finns bifogad är kommenterad så att det ska vara lätt att förstå. I stora drag tillämpar 

till exempel funktionen Init kommandot Display ON/OFF, funktionen som väljer koordinater 

utnyttjar Set X-,Y-adress. 

 

För att ha ett användbart program i displayen, samt kunna utnyttja knapparna någorlunda 

skrevs ett menysystem. Menyn har sex alternativ, och väljs genom att använda knapparna som 

finns på stand-alone systemet. Positionen på pekaren hölls koll på genom en struct som 

lagrade gamla och nya menykoordinater. Dessa översattes sedan till riktiga koordinater så att 

pekaren kunde ritas ut. När ett menyval gjorts, kunde menyn nås åter igen genom RETURN-

knappen. 

 

Eftersom hela skärmen representeras av ettor och nollor, så känns det naturligt att det borde 

vara ganska enkelt att rita bilder till skärmen. Genom att använda programmet FastLCD, 

kunde bilder ritas och sedan översättas till hexadecimal kod. Genom en enkel for-loop kunde 

den hexadecimala koden gås igenom åtta bitar i taget, för att sedan skrivas ut på skärmen. 

 

För att kunna göra något mer interaktivt med skärmen skrevs ett enkelt ritprogram, där 

styrknapparna ritar ut linje. Detta löstes genom att ett knapptryck adderade på x eller y-

koordinaten, och på den nya koordinaten bytte pixeln färg. 
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6. Problem under gång 

Jag har lärt mig otroligt mycket av det här projektet, och är väldigt tacksam över att jag fått 

göra det. Det har varit en lång resa, men värt det! 

 

Det första problemet som uppstod var att få igång själva displayen. Det finns en mängd 

kopplingsscheman på nätet, för att få en bild av hur displayen ska få strömförsörjning testades 

en mängd varianter för att få igång displayen. Efter insikten att ingen av de kopplingsscheman 

som kunde hittas på internet fungerade för min display började en djupdykning i databladet 

för att lista ut hur displayen fungerade. Varje gång det inte fungerade användes ett nytt 

angreppssätt, så att efter två veckor hade jag en väldigt bra koll på hur displayen fungerade. 

Till sist var alla pinnar kopplade på rätt sätt, RESET-pinnen kopplad till +5 V volt och 

magiskt nog fungerade det.  

 

Då jag hade så mycket problem att bara få igång displayen och det var mycket svårt att 

felsöka vad som var problemet, blev jag väldigt insatt på allt som hade med displayen att 

göra. Det första jag satte mig in i var pinnarna och hur data skickades. För att vara säker på att 

initieringen och alla inbyggda funktioner var korrekta lärde jag mig väldigt grundligt hur alla 

dessa fungerade. Jag använde en mängd olika standardbibliotek och fick en klar inblick hur en 

bra displaykod ska vara uppbyggd.  

 

När allt väl fungerade hade jag en väldigt bra insikt hur alla komponenter av displayen 

fungerade och hur man skulle felsöka. Detta gjorde att resten av stegen som var kvar, som att 

komplettera ett standardbibliotek och göra det användbart samt skriva något faktiskt program 

till displayen inte var något större problem.  

 

Det första jag började med att göra var att programmera ett enkelt ritprogram för att få 

kontroll över hur det var att programmera med pixlar. Jag märkte snabbt att det var rätt enkelt, 

då jag lärt mig mycket innan hur displayen fungerade. 

 

För att sedan överföra displayen till ett eget kretskort var desto klurigare, men erfarenheterna 

från introduktionen räckte dock. Till sist kompletterades koden med ett menysystem och 

diverse bitmapsbilder. 
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Om jag sedan ser tillbaka om hur inlärningsprocessen gick tror jag att det är bra att lära sig 

grundligt om modulen i början, så underlättas processen längs vägen. Detta fick jag göra mer 

eller mindre frivilligt. 

7. Erfarenheter 

Som tidigare nämns har jag lärt mig väldigt mycket av detta projekt. En sammanfattning av de 

mest relevanta erfarenheterna listas nedan. 

 

 Att grundligt läsa ett datablad och kunna ta ut den viktigaste faktan. 

 Förstå pinkonfigurationen på displayen, samt lära sig mer grundligt hur man 

kommunicerar med pinnar på bästa sätt. 

 Mata en komponent med negativ spänning 

 Överföra en bitmapsbild till displayen. 

 Skriva ett menysystem 

8. Slutsatser / Förslag till förbättringar 

Jag upptäckte väldigt snabbt att när man gör ett sådant här projekt, finns det hundra olika 

möjligheter att utforska, och det gäller snabbt att begränsa sig och göra det som kändes 

relevant. Hade jag fått mer tid, hade jag börjat på en buffer, det vill säga ett mellansteg mellan 

skärmen och mikrokontrollen. Genom att uppdatera skärmen endast på de ställen där pixlarna 

ändras kan man göra mer avancerade program, och optimera.  

 

Mitt mål som jag hade velat göra, men var tvungen att prioritera bort var ett spel, för att få den 

klassiska retro ”GameBoy”-känslan. Eftersom platformen redan var på plats och 

programmeringskunskaperna goda nog så var det nog endast en fråga om tid. Om jag har tid 

över kanske jag programmerar det någon vacker dag. 

 

Eftersom jag inte hann göra några krävande program så var en extern kristall onödigt, men 

hade varit mitt nästa steg om jag hade tid. 

 

Slutsatsen är annars att jag har lärt mig otroligt mycket, och även om all tid inte funnits är jag 

nöjd över vad jag producerat. 
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Bilaga 1 –Kravspecifikation 

 Rapporten skall vara klar och inlämnad innan måndagen den 26/3 2012. 
Redovisningen sker på tisdagen den 27/3 2012. 

 Ett standalone system skall byggas med den givna displayen. 
 Ett fungerade bibliotek som kan användas med displayens drivers, HD61202 och 

HD61023. 
 Funktioner som kan visa displayens kapacitet, och som kommunicerar med den på 

något sätt. 
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Bilaga 2• Komponentlista 
Lista på alla komponenter som användes: 
 G1216 Grafisk display 
 Atmega16 
 7 knappar 
 0,1 microF kondesator 
 30 ohm motstånd. 
 Pinnar för strömmatning 
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•Bilaga 3 - Elektroniska ritningar - kretsschema/ layout 
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Bilaga 4 - Använda portpinnar hos AVR:en 
 
Alla svartmarkerade pinnar är använda. 
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Bilaga 5 - Mekaniska ritningar med måttsättning 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kretskort: Höjd: 10 cm, Bredd: 16 cm 

Display: Höjd: 5 cm, Bredd: 7 cm. 
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