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Sammanfattning

Denna rapport behandlar framtagningen av en autonom robot, som balanserandes på två hjul,
dels skall kunna stå stilla och bevara sin position, samt även kunna förflytta sig en given sträcka,
läsa av en mållinje, och därefter återigen fixera sin position.

Med i rapporten finns även utförliga beskrivningar av, och beräkningar vid implementation av
sensorer och dess filter, reglersystem, motordrivkretsar, samt konstruktionsanvisningar som är
nödvändiga vid utformning av en funktionsduglig prototyp.
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Abstract

This paper describes the process of developing an autonomous robot, which balancing on two
wheels is able to stand still and keep its position, as well as being able to move a given distance,
read a finish line, and then again fix its position.

The paper also includes detailed descriptions of calculations concerning the implementation of
sensors and their filters, control systems, motor drive circuits, and design attributes that are
required when building an operational prototype.
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Abstract 
This paper describes the process of developing an autonomous robot, which balancing on two 
wheels is able to stand still and keep its position, as well as being able to move a given 
distance, read a finish line, and then again fix its position.  

The paper also includes detailed descriptions of calculations concerning the implementation 
of sensors and their filters, control systems, motor drive circuits, and design attributes that are 
required when building an operational prototype 

 

Sammanfattning 
Denna rapport behandlar framtagningen av en autonom robot, som balanserandes på två hjul, 
dels skall kunna stå stilla och bevara sin position, samt även kunna förflytta sig en given 
sträcka, läsa av en mållinje, och därefter återigen fixera sin position.  

Med i rapporten finns även utförliga beskrivningar av, och beräkningar vid implementation av 
sensorer och dess filter, reglersystem, motordrivkretsar, samt konstruktionsanvisningar som är 
nödvändiga vid utformning av en funktionsduglig prototyp. 
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1. Inledning 
Autonoma självbalanserade robotar är något som många förknippar med vetenskaplig fiktion.  
Tanken går ofta till filmer som Wall-E, Star Wars eller Liftarens guide till galaxen.  

Denna rapport går igenom processen från idé till framtagningen av en självbalanserande robot 
på två hjul som autonomt ska uträtta givna uppgifter.  

1.1 Bakgrund 
Detta är ett projekt i kursen MF106X, Fördjupning i mekatronik. Projektet är en del av 
kandidatarbetet inom mekatronik på KTH. Arbetet består utav att bygga en autonom 
självbalanserande robot på två hjul som kan med hjälp av en fjärrkontroll starta, ta sig fram 
till en mållinje och slutligen balansera där, stillastående, i minst 10 sekunder.  

Projektgruppen består utav 6 mekatronikstudenter men olika typer av fördjupningskunskaper 
inom mekatronik. Budgeten för arbetet är 1500 kronor. Detta ska täcka kostnaden för inköp 
av komponenter och moduler som skolan själv inte står för. För konstruktionen av roboten får 
heller inte mer än 1 kvm stål användas. 

Roboten döptes till Marvin och gruppen tog därför namnet Team Marvin. 

1.2 Ansvarsområden 
För att projektet skulle flyta på bästa sätt delades olika ansvarsområden ut till samtliga 
medlemmar i projektgruppen, nedan följer en lista på ansvarsområden och ansvarig medlem. 
För grovplanering och tidplan se Bilaga 1.  

Projektledare, planering och dokumentation                      Michael Raun 

Ekonomiansvarig                      Erik Lundqvist 

Verkstadansvarig                      Martin Skande 

Städ/SUDS-ansvarig                      Sven Lindqvist 

Balans              Jonas Eriksson och Martin Skade 

Motor                       Sven Lindqvist 

Kommunikation                         Daniel Skarp 

Reglering                              Erik Lundqvist 

Hårdvara             Erik Lundqvist och Michael Raun 

Visualisering och CAD                       Michael Raun 

2. Kravspecifikation 
Innan brainstormingen och konceptgenereringen sattes igång, formulerades krav och 
önskemål på produkten som skulle tas fram: 

• Budgeten för projektet får ej överstiga 1500 kronor 
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• Konstruktionen får inte bestå av mer än 1 kvm stål 
• Roboten vara självbalanserande på två hjul. 
• Roboten ska vara en självbalanserande inverterad pendel på två parallella hjul 
• Balanseringen ska ske med hjälp av gyro, accelerometer och magnetometer 
• Styrning och avläsning av mållinje ska ske med hjälp av IR 

3. Problemdefinition 
För att tillmötesgå de ställda kraven och lösa den givna uppgiften, har ytterligare ett antal 
svårigheter identifierats. 

Konstruktionen skall kunna balansera och navigera en förutbestämd sträcka utan någon extern 
styrning. Detta ställer krav på sensorer som måste kunna mäta robotens riktning, lutning och 
hastighet för att kunna förflytta sig pålitligt. Det krävs precision hos alla dessa värden, men 
tillräckligt uppdateringsfrekvens för att motverka diskontinuiteter som förhindrar en jämn 
drift. Dessutom behövs en pålitlig reglering som möjliggör balanseringen via motordrivkretsar 
dimensionerade för de yttre påfrestningar och störningar som förekommer.  

Att implementera dessa element i en robust konstruktion som kan hålla alla komponenter på 
plats, samtidigt som den inte blir fysiskt svår att kontrollera skall därför utvecklas. Denna 
måste vara kapabel att tåla fall och stötar, och vara kompatibel med nya komponenter som 
kan komma att inkluderas allt eftersom projektet fortlöper. 

4. Problemlösning 
Följande kapitel behandlar arbetsgången vid framtagandet av den slutgiltiga produkten. 

4.1 Utvecklingshjälpmedel 
Under utvecklingen av roboten användes Atmels STK500 och JTag. Program som använts är 
AVRStudio, Matlab, Simulink, Multisim, Solid Edge och Ultiboard 

4.2 Konstruktion 
För att hitta en lämplig konstruktion på roboten togs en hel del skisser fram. När 
konstruktionen var bestämd i stora drag, CAD:ades roboten. Sedan tillverkades vissa delar 
medan andra inskaffades och roboten monterades ihop. Längst projektets gång modifierades 
även vissa delar. 

4.2.1 Hjul 
Hjulen är kickboardhjul som är inköpta på Biltema. Dessa har en diameter på 15 cm och 
består av massiv polyuretan. För att kunna fästa hjulen på motoraxeln, tillverkades nav till 
hjulen i 3D-printern.  

4.2.2 Ramverk 
För att lätt kunna ändra nivå på de olika planen som roboten sedan skulle få, inskaffades 
gängade stänger med en diameter på 6 mm i stål. Med hjälp av muttrar kunde sedan 
hyllplanen regleras samt fixeras. 
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4.2.3 Chassi 
Chassit består av 1 mm tjock stål som skars ut med hjälp av vattenskäraren. Samtidigt skars 
även hål för fäste för motorerna, hål för montering av ramverket och hål för kabeldragning. 
Sedan bockades metallstycket till önskad form. För att stabilisering av motorerna, monterades 
även en konsol mellan dessa. 

4.2.4 Underrede 
För att kunna fästa mållinjesensorn så nära marken som möjligt och för att ge motorerna ett 
skydd, tillverkades ett underrede i 1 mm tjock stål som sedan skars ut i vattenskäraren. Detta 
bockades sedan till önskad form. Underredet fästes sedan i chassit. 

4.2.5 Hyllplan och kretskortshållare  
För att få plats med alla komponenter, kretskort och moduler inne i roboten, tillverkades två 
hyllplan och två kretskortshållare som fästes i ramverket. För att kunna fästa kretskorten skars 
även två 1 mm tjocka spår ut i kretskortshållarna där kretskorten lätt kan skjutas ner. I mitten 
av varje plan skars även ett hål för kabeldragning.  Hyllplanen är gjorda i 5 mm tjock 
plexiglas som skars ut med vattenskäraren. Totalt tillverkades 4 plan. 

4.2.6 Hölje 
För att ge roboten en skyddande inkapsling och ett utseende, tillverkades ett hölje i 1 mm 
tjockt stål med hjälp av vattenskäraren. Även infästning för ramverket, ögon till roboten och 
en öppning för att komma åt kretskorten skärs ut. En lucka till varje sida av roboten tillverkas 
på samma sätt. Dessa fästes i höljet med distanser.  

4.3 Styrning 

4.3.1 Mållinjes detektor 
För att upptäcka den svartmarkerade mållinjen krävs någon form av sensor. Här används en 
reflexdetektor, den består av en IR mottagare och en IR diod. IR dioden skickar konstant ut 
ljus med våglängden 920nm. Ljuset reflekteras av underlaget och studsar tillbaka till 
mottagaren. Ljusstyrkan som kommer tillbaka efter reflexen är beroende av materialet det 
studsas mot och den färg detta har. Mottagaren är ett IR kännslig fotomotstånd. En stark 
signal ger ett lågt motstånd och en svag ett högt. Detta motstånd ligger i serie med ett annat 
motstånd R2( Figur 1), och spänningsfallet här över mäts med hjälp av en AD-omvandling på 
det värdet som fås ut vid output. Det finns två olika intressanta tillstånd som måste kalibreras 
in rätt i roboten, när den kör över ”vanligt” underlag, när den står över mållinjen. Dessa AD 
värden kalibreras in i mjukvaran.   
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Figur 1 – Principskiss reflexdetektor (Elfa1, 2012) 

4.3.2 IR mottagare 
IR mottagaren består av en IR kännslig fotosensor. Sensorn reagerar bara på IR ljus(ca 
920nm) med en moduleringsfrekvens på 38kHz. Detta för att den inte ska störas ut av 
bakgrundsljus. Mottagaren fungerar på så vis att utgången är hög då ingen signal mottags, och 
sätts till låg medans en signal uppfattas. Denna ändring uppmärksammas via AVRns interrupt 
funktion.  

 
Figur 2 – Principskiss IR-mottagare (Elfa2, 2012) 

4.3.3 Styrkretsen 
Hela kretsen som styr IR mottagar- och mållinjesensor modulerna syrs av en AVR Atmega 
16. IR mottagaren kopplar in på en interrupt pin(PD2) och när en signal mottags av sensor 
startas en 16bitars timer som räknar längden på pulsen. Pulsernas längd sparas ner i en vektor 
och tolkas som ettor och nollor. Den nedsparade signalen jämförs sedan mot en förbestämd 
signal och relevanta åtgärder kan sedan tas. 

Mållinjesensorn kopplas in på AD omvandlings pin (PA0). Spänningen som går över det IR 
kännsliga fotomotståndet i reflexsensorn ändras beroende på underlaget som reflexen studsar 
på. Detta ger en variation i spänningen som kommer in på PA0.  Denna signal görs om från 
ett analogt värde till ett digitalt som då går att använda för att tolka reflexen. Sensorn 
kalibreas in på mållinjen då den är fäst på sitt slutgiltiga läge på roboten över mållinjen.     

Hela kretsen drivs med ett 8,4 volts batteri, men då processorn behöver 5 volt regleras detta 
ner med en spänningsregulator TS7805. Kretsen har också en utgång som driver andra kretsar 
på roboten med 5 volt.  
Tre pinnar på kretsen(PA5-7) används för att kommunicera mottagna signaler till styrkretsen 
för motorerna. Pinnar sätts till högt läge vid olika kommando som sedan tolkas av 
motorstyrkretsen. Signaler som kan motas av kretsen är, start, stopp, nödstopp, och 
nollställvinkel.  
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4.3.4 IR Fjärrkontroll  
Fjärrkontrollen från den individuella projektdelen användes. Signalen som skickas utgår ifrån 
NEC protokollet men är nerskuren till bara 6 bitar. Ingen inverterad signal skickas. 
Startsignalen och slutsignalen är precis samma som för NEC protokollet (För specifikation se 
bilaga individuellt projekt Daniel Skarp). Startsignalen följs sedan av sex bitar kommando.  

 
Figur 3 – IR-protokollets pulståg (Howie, 2008) 

Alla signalerna som skickas moduleras till 38kHz för att kunna uppfattas av IR mottagaren.  

 

4.4 Balansering 
Här behandlas de olika komponenterna som användes för att balansera roboten.  

4.4.1 Sensorer för vinkelberäkning 
För att balansera roboten kommer robotens lutning gentemot tyngdkraften att behövas, denna 
måste alltså beräknas ut av ett visst antal sensorer. Det är viktigt att inse att denna vinkel 
måste bli uträknad så exakt och med så lite brus som möjligt för att få roboten att stå upp bra, 
eftersom inverterade pendlar som denna av naturen är mycket instabila. I detta fall används en 
så kallad IMU (Inertial Mesurement Unit), med gyro, accelerometer och magnetisk kompass 
integrerade. 

Gyrot mäter vinkelhastigheten, och genom att integrera vinkelhastigheten kan man på så sätt 
beräkna vinkeln snabbt och enkelt. Problemet med att bara använda ett gyro är att sensorn inte 
är helt exakt, små mätfel av vinkelhastigheten sker hela tiden, vilket gör att när felläsningarna 
integreras och summeras så växer vinkelfelet hela tiden. Detta brukar kallas får att 
vinkeldatan ”driftar”. 

Accelerometrar mäter accelerationen i olika led. Exempelvis kan tyngdkraften mätas, och med 
hjälp av den kan man med enkel trigonometri beräkna fram vinkeln mot tyngdkraften, vilket 
är precis det som är sökt. Problemet med accelerometrar är att de mäter alla accelerationer. 
Om man rubbar accelerometern uppstår flera accelerationer utöver tyngdkraften, vilket kan 
tolkas som störningar eftersom vi beräknar vinkeln mot tyngdkraften utifrån datan. Detta gör 
att vinkeln beräknas bra statiskt, men så fort man rör sensorn för mycket blir det stora 
störningar och därmed felberäkning utav vinkeln.  
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Magnetisk kompass mäter magnetisk fältstyrka och kan användas för att mäta jordens 
magnetfält. Utifrån datan kan man beräkna en vektor som alltid pekar i riktning med jordens 
magnetfält, och på samma sätt som tyngdkraften användes för att beräkna vinkeln i fallet för 
accelerometrar kan vinkeln beräknas med trigonometri utifrån jordens magnetfältsvektor. 
Problemet är att denna sensor är brusig och måste kalibreras om ofta, magnetfältet skiljer sig i 
styrka från plats till plats. Utöver det är den känslig för störningar ifrån spolar, magneter och 
andra komponenter och saker som kan inducera magnetfält. 

4.4.2 Filtrering utav sensordata 
I detta projekt används alla tre typer av sensorer för att sedan med matematiska beräkningar 
och sensorfusion ta fram vinkeln. Detta eftersom ingen sensor i sig kan anses tillräckligt bra 
för att ensamt beräkna fram vinkeln. Gyro är bra för dynamisk beräkning av vinkeln, det vill 
säga om roboten lutning ändrar sig, medan accelerometer är bra om roboten står stilla och inte 
rör på sig. Kretsen kallas för MinIMU-9 och implementerar ett gyro, en accelerometer och en 
magnetisk kompass i en och samma krets. Kommunikationen sker med I2C/TWI. 

Det finns lite olika sätt att beräkna fram vinkeln utifrån sensordata, exempelvis kan man 
använda sig utav så kallad komplementärfiltrering. Denna går ut på att använda 
accelerometern för att beräkna lutningen ”efter lång tid vilket görs genom att lågpassfiltrera 
signalen för att få bort brus från snabba vinkeländringar som orsakas av accelerationer. Gyrot 
högpassfiltreras, det vill säga att man använder gyrot för att beräkna just snabba ändringar i 
vinkeln. Dessa delar summeras sedan för att beräkna vinkeln. Ett exempel på en enkel sådan 
algoritm kan se ut som följande: 
vinkel = (0.98) * (vinkel + gyrox * time) + (0.02) * accx; 

 

Gyrodata i x-led multipliceras med tiden för att få fram vinkeländringen, vilken sedan adderas 
till vinkeln. Detta bidrag viktas med 98 % för att få med högfrekventa förändringar. I detta 
fall så görs förenklingen 𝑠𝑖𝑛𝜃 = 𝜃 för små vinklar, vilket gör så att accelerationen i x-led kan 
används rakt av och viktas 2 % för att endast ta med långsiktiga ändringar (Colton, 2007). 

Komplementärfilter ansågs ej vara tillräckligt för att ge goda resultat, istället valdes 
kalmanfiltrering för att stabilisera sensordatan. 

 

4.4.3 Kalmanfiltrering 
Kalmanfiltrering är matematiskt sett det optimala sättet att hantera sensordata och bygger på 
matematisk statistik och avancerad linjär algebra för att beräkna fram mätvärden. Sensordatan 
anses vara statistiska observationer utifrån det verkliga värdet, mätbruset antags vara 
normalfördelat med väntevärdet noll och en känd uppmätt standardavvikelse. Beräkningen 
sker i två steg; Först används en matematisk modell för att uppskatta vad det verkliga värdet 
bör vara i nästa cykel. Sedan jämförs det mot faktiska mätvärden från sensorerna och ett 
förbättrat värde utav verkligheten räknas ut(Figur 4). Ju fler mätdata från olika sensorer man 
har i filtret, desto noggrannare uppskattning av vinkeln får man fram, varför det är vanligt att 
använda kalmanfiltrering för just sensorfusion. 
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Figur 4 - Förenklad illustration av kalmanfiltreringsprocessen 

 

Eftersom de matematiska beräkningarna som krävs för att skapa ett kalmanfilter är överkurs 
och helt enkelt för svåra för oss att lära sig på kort tid, har artikelförfattarna baserat det 
implementerade kalmanfiltret på en algoritm som redan beräknats fram. Denna algoritm är 
framberäknad av Sebastian Madgewick och släppt som open source under GNU General 
Public License och finns tillgänglig på http://www.x-io.co.uk/.  Denna algoritm är sedan 
modifierad och bearbetad för att anpassa den till valda sensorer. 

Med hjälp av filtret kan vi utifrån kalibrerade accelerometer-, gyro- och kompassdata få ut en 
quaternion som representerar IMU-kretsens rotationsläge. Quaternionen omvandlas till 
eulervinklar som representerar rotationen på axlarna på ett enklare sätt, vilket motsvarar 
robotens lutning (Wikipedia, Conversion between quaternions and Euler angles). 

Hela processen steg för steg kan beskrivas som nedan. Variablerna mx, my och mz motsvarar 
kompassdata i de tre axlarna, på samma sätt motsvarar gx, gy och gz gyrodata samt ax, ay och 
az accelerometerdata. Variablerna q0, q1, q2, q3 beskriver quaternionvektorn, där q0 
motsvarar fjärde dimensionsaxeln. 

 
1. Kompassdata och accelerometerdata i x-, y- och z-led normaliseras med hjälp av en 

funktion kallad InvSqrt: 
 
float invSqrt(float x) { 
 float halfx = 0.5f * x; 
 float y = x; 
 long i = *(long*)&y; 
 i = 0x5f3759df - (i>>1); //WTF 
 y = *(float*)&i; 
 y = y * (1.5f - (halfx * y * y)); 
 return y; 
} 

En liten fun-fact är att denna funktion härstammar från ett spel kallat Quake 3 Arena 
och blev snabbt populär eftersom ett hexagonalt tal hårdkodats in i funktionen (se 
uträkningen av variabeln i) som ingen visste hur det fungerade förutom skaparen. 
Anledningen till detta är att beräkningen tar kortare tid (Wikipedia, Fast inverse square 
root). 

http://www.x-io.co.uk/
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2. De två normaliserade vektorerna motsvarar nu tyngdkraftsvektorn och jordens 

magnetfältsvektor (pekar alltid norr). Uppskattningar görs av riktningen utifrån datan, 
samt uppmätt riktning ifrån sensorerna beräknas såsom: 
 

// Reference direction of Earth's magnetic field 

hx = 2.0f * (mx * (0.5f - q2q2 - q3q3) + my * (q1q2 - q0q3) + mz * (q1q3 + 
q0q2)); 

hy = 2.0f * (mx * (q1q2 + q0q3) + my * (0.5f - q1q1 - q3q3) + mz * (q2q3 - 
q0q1)); 

bx = sqrt(hx * hx + hy * hy); 

bz = 2.0f * (mx * (q1q3 - q0q2) + my * (q2q3 + q0q1) + mz * (0.5f - q1q1 - 
q2q2)); 

 

// Estimated direction of gravity and magnetic field 

halfvx = q1q3 - q0q2; 

halfvy = q0q1 + q2q3; 

halfvz = q0q0 - 0.5f + q3q3;  

  

halfwx = bx * (0.5f - q2q2 - q3q3) + bz * (q1q3 - q0q2); 

halfwy = bx * (q1q2 - q0q3) + bz * (q0q1 + q2q3); 

halfwz = bx * (q0q2 + q1q3) + bz * (0.5f - q1q1 - q2q2);   

 
 

3. Den estimerade datan jämförs emot uppmätt data och en felvektor skapas enligt: 

// Error is sum of cross product between estimated direction and measured 
direction of field vectors 

halfex = (ay * halfvz - az * halfvy) + (my * halfwz - mz * halfwy); 

halfey = (az * halfvx - ax * halfvz) + (mz * halfwx - mx * halfwz); 

halfez = (ax * halfvy - ay * halfvx) + (mx * halfwy - my * halfwx); 

 
4. Integrering av gyrodata, med tiden som beräknas fram ur en timer, görs och viktas 

med Ki, proportionell feedback beräknas och viktas med Kp. 

integralFBx += twoKi * halfex * (tid); // integral error scaled by Ki 

integralFBy += twoKi * halfey * (tid); 

integralFBz += twoKi * halfez * (tid); 

gx += integralFBx; // apply integral feedback 

gy += integralFBy; 

gz += integralFBz; 

 

// Apply proportional feedback 
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gx += twoKp * halfex; 

gy += twoKp * halfey; 

gz += twoKp * halfez; 

 
5. Quaternionen beräknas fram och normaliseras, denna omvandlas sedan till Euler-

vinklar i grader. 
 
// Integrate rate of change of quaternion 
gx *= (0.5f * (tid));  // pre-multiply common factors 
gy *= (0.5f * (tid)); 
gz *= (0.5f * (tid)); 
qa = q0; 
qb = q1; 
qc = q2; 

q0 += (-qb * gx - qc * gy - q3 * gz); 

q1 += (qa * gx + qc * gz - q3 * gy); 

q2 += (qa * gy - qb * gz + q3 * gx); 

q3 += (qa * gz + qb * gy - qc * gx);  
 
// Normalise quaternion 
recipNorm = invSqrt(q0 * q0 + q1 * q1 + q2 * q2 + q3 * q3); 
q0 *= recipNorm; 
q1 *= recipNorm; 
q2 *= recipNorm; 
q3 *= recipNorm; 
 
roll = (atan2(2*(q0q1 - q2q3),1-2*(q1q1+q2q2))*57.2957795130823)*100; 
pitch = (asin(2*(q0q2 - q1q3))*57.2957795130823)*100; 
yaw = (atan2(2*(q0q3 + q1q2),1-2*(q2q2+q3q3))*57.2957795130823)*100; 
 
 
(Athans, 1974) 

4.4.4 Kort om quaternioner 
Quaternioner spelar en vital roll när det gäller representationer av rotationer i datorer. Tyvärr 
hör man sällan om quaternioner eftersom de anses vara komplexa att förstå sig på i och med 
dess representationer i 4-dimensionella rum. Metoden att representera rotation och orientering 
av koordinatsystem via quaternioner blev formellt introducerat till datorvärlden genom 
publikationen av Shoemake [1985]. För att beskriva rotationer av koordinatsytem är det ett 
mer naturligt sätt att använda quaternioner än exempelvis Eulervinklar, detta eftersom 
quaternioner ockuperar en renare, jämnare isotropisk rymd, vilket kan generaliseras som ytan 
av en sfär. På detta sätt slipper du ta till speciella åtgärder för att undvika singulariteter som 
kan uppkomma vid representering av rotationsrymden med Eulervinklar, vanligtvis kallat 
Gimbal locking. Matematiskt sett kan Gimbal locking liknas med nolldivision, som för 
Eulervinklar uppstår nära 90-graders-rotationer på y-axeln (Kaufman, 2006).  

4.4.5 Kalibrering utav sensordata 
Ett stort problem med sensordatan som man får ut av MinIMU-9 är att datan ofta måste 
kalibreras om. För att göra detta används en extern UART-till-USB-adapter och program 
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skrivna i MATLAB för att plotta upp och analysera datan (se Figur 5).  Sedan kodas 
processorn om enligt koden nedan för att korrigera felet. 
 

gyro[0]=(gyro[0]+10)*1.13; // (gyro+-offset)*gain 

gyro[1]=(gyro[1]-1)*1; 

gyro[2]=(gyro[2]-10)*1; 

 

 
Figur 5 - Gyrodata då gyrot är stilla och kalibrerat. Brus och mätfel i ADC-konverteringen kan ses. 

 

Genom att medelvärdesbilda över 10000 olika mätvärden när gyrot ligger stilla kan statiska 
fel mätas upp och korrigeras, men för att korrigera förstärkningsfel i vinkelhastigheten behövs 
en bättre metod. Genom att fästa gyrot i ett servo som snabbt kan gå mellan bestämda vinklar 
(Figur 6) och plotta i MATLAB går det att se om förstärkningen får vinkeln att skjuta över 
eller under, och därefter kalibrera förstärkningen (se Figur 7).  
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Figur 6 - Uppställningen med servo för att enkelt se vinkelresponsen och kalibrera sensorerna.  

 
 

Figur 7 - För hög förstärkning på gyrodata leder till översläng (vänster) och för lite ger undersläng (höger). 

4.4.6 Balanskretsens prestanda 
Inte nog med att den framräknade vinkeln måste vara så brusfri och exakt framräknad som 
möjligt, det är också viktigt att det sker snabbt. Därför används en extern kristall på 18.432 
MHz för att öka klockfrekvensen och därmed snabba upp beräkningsprocessen. Genom att 
varje klockcykel slår av och på en port på mikroprocessorn varje beräkningscykel och sedan 
mäta upp med oscillator, kunde uppdateringsfrekvensen på filtret uppmätas till omkring 500 
Hz vilket är mer än tillräckligt när det kommer till hastighet. Noggrannheten beräknas till 0.01 
grader i lutning, och vinkelhastigheten har en noggrannhet på 1 grad per sekund. Anledningen 
till att vinkelhastigheten inte är lika noggrann, är att felet i vinkeln blir förstärkt i och med 
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derivering med mycket små tidsskillnader. Detta framstår som brus i mätdatan och kan enkelt 
filtreras bort med mjukvaruimplementerat lågpassfilter. Dock försämrar lågpassfilter 
prestandan kraftigt i och med fördröjningar i datan. Därför visade det sig bättre att använda 
den ej filtrerade datan på vinkelhastigheten i praktiken. Mätbruset ger dock effekter i form av 
små vibrationer i motorstyrningen, men det visar sig inte vara några problem. 

 
Figur 8 - Brus i vinkelhastighet på grund av förstärkning av mätfel i vinkel vid derivation. 

 

Sammanfattningsvis kan prestandan på balanskretsen uppskattas till extremt bra, den är 
mycket okänslig för störningar och har mycket god responstid (Figur 9). Detta reflekteras 
även på hur bra roboten kan balansera, vilket är imponerande.  
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Figur 9 – Exempel på filtrets prestanda, även mycket snabba vinkeländringar registreras. 

4.4.7 Encoders 
 

Till regleringen hör translation och hastighet i färdriktningen. Denna information om robotens 
position behövs för att den skall kunna stanna på en bestämd position och hålla en viss 
hastighet, två egenskaper vitala för prestandan. För detta ändamål användes encoders på båda 
hjulaxlarna, vilket dessutom möjliggör för reglering av riktning. 

De encoders som slutligen monterades i slutversionen av roboten var av märket M080658 från 
Maxon Motor. Dessa har 512 pulser per varv, vilket ger en upplösning på cirka 1mm per hjul. 
Problemet som uppstår när man arbetar med avläsning av så hög upplösning är att frekvensen 
av pulser snabbt blir ohanterlig med en vanlig processor klockad till 8MHz. I detta fall med 
512 pulser per varv, vilket med hjulens omkrets inräknat ger cirka 2050 pulser per meter. Om 
roboten kör med en hastighet av 2 m/s fås 

𝑝𝑢𝑙𝑠𝑒𝑟
𝑣𝑎𝑟𝑣

∗ 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑒𝑛𝑐𝑜𝑑𝑒𝑟𝑠 ∗
1

ℎ𝑗𝑢𝑙𝑜𝑚𝑘𝑟𝑒𝑡𝑠
∗ ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 =

𝑝𝑢𝑙𝑠𝑒𝑟
𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑

 

≈ 4360 𝑝𝑢𝑙𝑠𝑒𝑟/𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑. 
Detta betyder att med interrupthantering kommer huvudprogrammet i processor avbrytas 
4360 gånger per sekund, vilket inte är acceptabelt i själva regulatorn som absolut inte får bli 
avbruten i kommunikationen med den vinkelberäknande processorn. Utifrån detta gjordes 
valet att låta en separat processor på 18MHz utföra interrupthanteringen och beräkningen av 
pulser. Information om antalet pulser skickas sedan via USART till den reglerande 
processorn. 
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4.4.8 Reglering 
För att få systemet att balansera har tillståndsreglering valts. Då balansering med denna metod 
kan ske kring ett givet jämviktsläge för pendeln, samtidigt som kring en positionsreferens, är 
detta idealt för balansering och framdrivning simultant. 

Tillståndsmodellering 

Utefter gällande geometri har en tillståndsmodell ställts upp. De båda hjulen samt chassit har 
frilagts och en förenklad motormodell har ställts upp för att utifrån kraft- och momentsummor 
härleda fram en tillståndsmodell på kvadratisk form enligt den linjära differentialekvationen
x Ax Bu= + , y Cx= (se bilaga 1). I modellen tjänar motorernas matningsspänning som indata 
𝑢. Robotens förflyttning i rörelseriktningen 𝑥, dess hastighet �̇�, chassits vinkel från den 
vertikala idealpositionen 𝜑, och vinkelhastigheten �̇�, är modellens utdata och symboliserar 
således robotens reaktion på matad spänning. 

Den framtagna modellen blir slutligen  

 

 

 

 

 
där 

och               . 

 

I modellen representerar variabeln 𝑟 hjulradien, 𝑚𝑥 massan hos pendel respektive hjul, 𝐼𝑥 
delkropparnas tröghetsmoment, 𝑙 avståndet från hjulaxeln till pendelns masscentrum, 𝑘𝑒 är 
motorns spänningskonstant (back-emf), 𝑘𝑚 motorns momentkonstant, 𝑅 motorns termiska 
resistans, och 𝑔 gravitationskonstanten. 

LQ-reglering 

Systemet regleras med en så kallad LQ-regulator. Kravet för att använda denna reglermetod 
för en tillståndsmodell, att systemet x Ax Bu= + , y Cx=  är styr- och observerbart (Glad & 
Ljung, 2006), har utvärderats med positivt resultat (se bilaga 1).   

Syftet med LQ-reglering är att bestämma en vektor K som genom återkoppling på formen 
u Kx= −  stabiliserar system av typen x Ax Bu= + , y Cx= . Detta görs genom att minimera 

kriteriet ( ) ( )
0

2 dT T TJ u x Qx u Ru x Nu t
∞

= + +∫ , med hjälp av faktorerna 𝑄, 𝑅 och 𝑁. Detta har 

gjorts med den inbyggda funktionen 𝑙𝑞𝑟() 𝑖 MatLab® (se bilaga 1). Funktionen läser in 
systemmatriserna 𝐴 och 𝐵, samt 𝑄, 𝑅 och 𝑁, coh returnerar förutom vektorn K också 
lösningen S på den tillhörande Riccati-ekvationen 𝐴𝑇𝑆 + 𝑆𝐴 − (𝑆𝐵 + 𝑁)𝑅−1(𝐵𝑇𝑆 + 𝑁𝑇) +
𝑄 = 0, som använts för att lösa ut K-vektorn enligt 𝐾 = 𝑅−1(𝐵𝑇𝑆 + 𝑁𝑇) (Mathworks, 2012).   
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Simulering & Tuning 

Genom att plotta stegsvaret för det reglerade systemet, har resultatet av regleringen kunnat 
visualiseras och 𝑄, 𝑅 och 𝑁 har kunnat väljas för att få få ett så snabbt system som möjligt. 𝑄 
representeras i detta fall av en diagonalmatris som viktar respektive variabel i x-vektorn. På 
samma sätt viktar 𝑅 skalärt indatan 𝑈𝑚𝑎𝑡. 𝑁 , som viktar kryssprodukten mellan indata och 
utdata har initialt satts till 0 enligt tumregel (National Instruments, 2009). Systemet har byggts 
upp i Simulink® enligt Figur 10. 

 

Stegsvaren betraktats för olika 𝑄-och 𝑅 –värden. 

Efter en rad tester har 𝑄 och 𝑅 valts till  
 

2500 0 0 0
0 1 0 0
0 0 5000 0
0 0 0 1

Q

 
 
 =
 
 
 

  respektive  0,01R =  

vilket ger en K-vektor [ ]50 66 2116 242− − − −  och ett stegsvar enligt Figur 11. 

Figur 10 – Framtagen Simulink-modell över gällande tillståndsåterkoppling. 
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Figur 11- Teoretiskt stegsvar från tillståndsmodellens ”Input”-scope. Se Figur 10 

Här kan man tydligt se systemets stabilitet genom de konvergerande utdata 𝑥 (gul), �̇� (rosa), 
𝜑 (blå) och �̇�(röd).  
 

Modellen har vid praktisk implementation initialt fungerat bra som riktlinje, men har 
modifierats för bästa prestanda.  

PID-reglerad riktningsstyrning 

För att få roboten att gå rakt, trots eventuella störningar, har en PID-regulator implementerats 
för att minimera felet mellan de data de båda encoderhjulen levererar. Regulatorn har 
modellerats i Simulink® enligt Figur 12. 
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Figur 12 – Simulink-modell över den PID-reglerade riktningsstyrningen. 

PID-blockets utdata, som synes, tjänar som skalning vid bestämningen av respektive motors 
spänningsmatning. 

Då denna reglering är helt frikopplad från den som reglerar balanseringen, klockas 
riktningsregleringen ned till att bara verka var tjugonde klockcykel. Detta har mycket låg 
inverkan på robotens balansering och räcker väl för att hålla den önskade kursen. 

4.5 Motorer och växlar 
Denna del behandlar valda motorer/växlar och specifikationer. 

4.5.1 Faulhaber 2842S006C 
Motorerna som används i detta projekt är vanliga borstade likströmsmotorer av typen 
Faulhaber 2842S006C. 

 
Nominal voltage 6V 
No-load speed 5100 rpm 
Current up to (thermal limits) 1,550A 

 

Tabell 1 – Motorspecifikationer – (Faulhaber1, 2012) 

Märkspänningen är väl lämpad för batteridrift med t.ex. ett vanligt batteripack såsom används 
i modellbilar. Över respektive motors två poler har en avstörningskondensator av 10nF 
kopplats, som reducerar gnistbildning vid borstarna och leder till mindre störningar från 
motorerna. 

4.5.2 Växellåda Micromotor SA 23/1 

På motorernas utgående axlar sitter det växellådor av typen Micromotor SA 23/1. 
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Reduction ratio 14:1 
Max input speed (continuous) 4000 rpm 
Continuous torque 300 mNm 
Intermittent torque 600 mNm 

Tabell 2 – Specifikationer för växellådan – (Faulhaber2, 2012) 

Detta ger vid det (orealistiska) fallet av no-load speed en utgångshastighet av 5100/14 = 364 rpm ( 

Tabell 1 och Tabell 2). I liknande projekt med balanserande robotar som har studerats på 
internet har en högre utväxling använts, med utgångshastigheter omkring 100 – 150 rpm. 
Övervägningar om ytterligare utväxling gjordes, men efter lite fälttester med monterade hjul 
bedömdes momentet ändå kunna tillfredsställa robotens krav. 

4.5.3 H-brygga A3951SW 

Motorerna drivs med litiumpolymer-batterier med en spänning av 8,4 volt i fulladdat tillstånd. 
Ingen reglering har kopplats mellan matningsspänningen och H-bryggornas ingångar Load 
Supply VBB, så motorerna drivs med 40% högre spänning än den specificerade 
märkspänningen. H-bryggorna A3951SW klarar att driva en motor med 50V och 2A. 

Att slopa spänningsreglering till motorerna eliminerar en rad möjliga problem – det finns inga 
regulatorkretsar som kan överlastas, och batteriet kan direkt leverera den ström som behövs. 
Med en reglerkrets skulle förmodligen väldigt stora kondensatorer behövas för att klara 
förbrukningstoppar vid t.ex. acceleration eller snabba ryck åt olika håll. 

Det sker däremot en strömbegränsning i H-bryggorna, som har bestämts till 2,5A med så 
kallade sense-motstånd RS enligt ITRIP = VREF/(10•RS). I värsta fall blir alltså H-bryggorna 
överlastade med 25% (Tabell 1). Därför har kylflänsar har monterats på dessa. Under hela 
utvecklingen kontrollerades temperatur av motor och H-bryggor. Vid ett test med felinställd 
regulator, som ledde till många och ryckiga riktningsändringar, märktes att H-bryggorna blev 
relativt varma, vilket dock sågs dock som ett extremfall. När koden optimerades och gav 
stabilare drift minskade värmeutveckling i H-bryggorna. 

Det finns såklart nackdelar med att överskrida de rekommenderade värdena för maximal 
spänning och ström, men de problem som kan uppstå bedöms vara under kontroll - 
avstörningskondensatorerna ser till att gnistbildning mellan borstar och ankarpoler minimeras 
och H-bryggan begränsar strömmen till godtagbara värden. Faulhaber producerar generellt 
sett motorer av hög kvalitet, så lagren borde inte heller överbelastas nämnvärt. Dessutom 
uppnås inga stora hastigheter åt samma håll under längre tid. 

4.5.4 PWM-frekvens 

fPWM har valts till ca.35,3kHz, vilket gör att inget oljud hörs från motorerna. Motorerna från 
Faulhaber klarar en PWM-frekvens upp till 96kHz, och H-bryggorna A3951SW tillåter en 
minsta ON-tid på 1,7µs, vilket inte blir kritiskt i denna applikation. 

4.6 Ljuseffekter 
För att ge Marvin ett mer robotlikt utseende tillfördes ljuseffekter. 
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4.6.1 Charlieplexing 
Roboten har försetts med en ljuseffekt liknande den i TV-serien ”Knight Rider”. Denna styrs 
endast av en ATTiny13, med en teknisk kallad charlieplexing. Detta utnyttjar 
mikrokontrollerns tri-state-egenskaper, nämligen hög pinne, låg pinne och högohmig ingång. 
Genom att göra ett nätverk av lysdioderna så kan man styra 12 lysdioder med 4 utgångar, 
PB0:3. PB5 används som AD-ingång för att läsa av en potentiometer, med vilken man kan 
styra ljuseffektens hastighet (Figur 13). ((Wikimedia, Charlieplexing, 2012)).  

 
Figur 13 - Charlieplexing med 3 utgångar och 6 lysdioder. Ex.: LED1 fås att lysa genom att sätta Pin1 hög, Pin2 låg och Pin3 
till ingång. 

4.6.2 Laserpekare 
En laserpekare har monterats på roboten för att rikta in den på en raksträcka innan start. 
Laserpekaren drivs vanligtvis med tre batterier, sammanlagt 4,55V. Nu drivs den med 5V. 

 

4.7 Mjukvara/drivrutiner 
Denna del går igenom mjukvaran steg för steg för att roboten ska kunna operera på önskvärt 
sätt. 

4.7.1 Arbetsfördelning mellan processorer 
 
De flyttalsberäkningar som krävs för önskad precision sätter krav på hastigheten hos 
mikroprocessorerna. Redan tidigt valdes en kristall på cirka 18 MHz för ökad hastighet, men 
kalmanfiltreringen var mer krävande än väntat. Vid mätningar visade sig kalmanfiltret kunna 
ge ny data med en uppdateringsfrekvens på cirka 200 Hz. För att inte ytterligare sakta ner 
dessa beräkningar implementerades en ny processor som fick regleringen av balansen som 
huvuduppgift. Denna nya processor kom att bli den mest centrala eftersom den hanterar data 
om aktuell vinkel, vinkelhastighet, sträcka, hastighet och motorstyrning. 
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Figur 14 – Figuren beskriver hur de fyra processorerna kommunicerar och vilken data som överförs. 

 

Med detta följer utmaningen hur dataöverföringen skall synkroniseras (Figur 14). Ifall 
regulatorn missar några vinklar, eller om den läser bytes i fel ordning kan systemet reglera på 
värden som inte stämmer. Principen för att lösa detta är att processorn för regulatorn går 
snabbare än den som hanterar kalmanfiltreringen. På så sätt är den alltid redo för att ta emot 
ny data. Låter man regulatorn köras utan att den hämtar data från kalmanfiltreringen kör den 
igenom all sin kod med en frekvens på cirka 18 kHz (jämför med kalmanfiltreringen som gör 
detta med cirka 200 Hz). Detta betyder att regulatorn alltid kommer vara redo för ny data från 
kalmanfiltreringen och på så sätt inte missar viktiga dataströmmar. 

Processorn som samlar pulser från encoders har en ingång som tillåter kontroll över hur data 
ska sändas till regulatorn. Detta betyder att man genom mjukvara i regulatorn kan begära ny 
information om hur långt roboten har färdats och på så sätt undviks ytterligare krockar av data 
mellan processorerna. 

Alla processorers flödesdiagram finns i bilaga 3. 

 

4.7.2 Kommunikation 
I2C 
Kommunikationsprotokollet I2C användes för att kommunicera med IMU-modulen, 
minIMU9. Den stora fördelen med denna kommunikation är sättet på vilket stora mängder, 
inbördes intilliggande, dataregister läses i modulen. Detta sker med så kallat ”burst read”, 
vilket innebär att om man begär data, inte avslutar kommunikationen och sedan fortsätter att 
begära data, kommer gyrot i stället att skicka nästa register i turordningen. Detta tillåter en 
snabb läsning av intressanta register utan att behöva begära ny läsning för varje. 

Tillsammans med en optimerad bithastighet på 392 kbps, ger detta en snabb dataläsning från 
minIMU9 och kan med fördel användas i kombination med kalmanfiltret.  

USART 
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Huvuddelen av kommunikationen sker via protokollet USART (Universal asynchronous data 
reciever/transmitter) och står för överföringen av vinklar, vinkelhastighet, färdad sträcka och 
hastighet. 

Den modul som sitter i Atmega644p kan hantera dataöverföringar av en byte åt gången, vilket 
ger problem om man ska skicka 16 bitars data eller flyttal. Eftersom de flesta beräkningar sker 
i flyttal, på grund av dess precision och hantering av decimaltal, skapade detta problem för 
överföringen av vinklar från kalmanfiltreringen till regulatorn.  

Den första lösningen på detta problem var att skriva en algoritm för att sända 16 bits data, det 
vill säga 2 byte. Principen är den att en 16 bitars variabel maskas i två steg och sparas som två 
variabler. Första operationen skiftar variabeln 8 bitar åt höger och sparar detta som den ”höga 
biten”. Senare steget är att maska ut de 8 första bitarna och spara dessa som ”låga biten”.  

Sedan skickas dessa två bitar, först den ”låga biten” sedan den ”höga biten”. Har mottagande 
processorn en algoritm som på samma sätt tolkar de två mottagna bitarna, som höga och låga, 
kan de adderas för att återskapa en variabel med 16 bitar. 

Flyttalen måste dock först konverteras till en tvåbytes variabel, för att sedan kunna skickas 
enligt ovanstående metod. För att göra detta övervägdes vilken noggrannhet som krävdes för 
balans av roboten och i slutversionen av koden överförs flyttalen med en noggrannhet på 2 
decimaler. 

5. Slutprodukt 
Följande kapitel är en presentation av slutprodukten. 

5.1 Marvin 
Marvin klarar av att balansera, sträva efter att bibehålla sin startposition, accelerera upp till 
sin topphastighet på cirka 3 meter per sekund och hålla den. Roboten läser på ett mycket 
tillfredställande sätt av en svart mållinje och stannar därefter balanserande tills den stängs av. 
Funktionerna fjärrstyrs av en IR-kontroll. Dessutom har ett förskönande chassi konstruerats. 
Figur 15 respektive 16 visar Marvins slutgiltiga utseende.  
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Figur 15 – Marvin – den slutgiltiga produkten 
 

 
Figur 16 – Marvins slutgiltiga yttermått. 
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6. Slutsats och utvecklingsmöjligheter 
Under projektets gång har ett antal lärdomar dragits angående möjliga förbättringar av hela 
systemet. Däribland kan nämnas: 

- En högre utväxling eller kraftigare motorer hade ökat vridmomentet, vilket hade 
möjliggjort att motorerana drivs inom de rekommenderade värdena 

- Kortare kablar och/eller montage på ett gemensamt etsat kretskort hade minimerat 
kabellängder i känsliga delar av systemet, t.ex. I2C-kabeln från minIMU9 eller 
klockbärande kabeln 

- En mer avancerad avstörning av motorerna vore på sin plats, effekten av detta är dock 
lite oklar 

- Snabbare processorer skulle ge snabbare reaktion och mjukare drift 
- Mindre tröghetsmoment i hjulen, med bibehållen friktion mot underlaget, skulle ge 

bättre acceleration 
- Exaktare koppling mellan motorer och enkodrar skulle ge noggrannare mätning av x 
- Skapa en reglering för skillnader i körsträcka mellan de två hjulen 
- Kraftigare växlar, kraftigare motorer, ALTERNATIVT högre utväxling (vilket dock 

leder till lägre utgångshastighet, vilket leder till att hela roboten inte kan parera lika 
stora lutningsvinklar) 

- Kortare kablar, speciellt på störningskänsliga ledare: USART, klockfrekvenskabeln, 
I2C från gyro/accelerometer-modulen minIMU9. 

- Bättre avstörningskretsar på motorerna. 
- Med ytterligare arbete på filtreringsprocessen för att beräkna vinkelhastighet skulle 

även småvibrationerna kunna elimineras och roboten hade bokstavligen kunna stått 
prickstilla utan att vibrera. 
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Bilaga 1 Beräkningar tillståndsreglering 
För att felsöka den egenhändigt uppställda tillståndsmodellen har artikelförfattarna konsulterat och 
efterföljt räkningar ur Balancing a Two-Wheeled Autonomous Robot (Ooi, 2003), varför de ekvationer 
och räkningar som följer kanske framförallt skall ses som en översättning och en anpassning till 
rådande förutsättningar. Övriga referenser avser kompletterande information. 

Friläggning och jämviktsberäkningar hjul 

 

 
Kraft- och momentjämvikt för respektive hjul 

 hjul fr rm x H H= −  (1.1) 

 hjul hjul frI M H rθ = −  (1.2) 

En enkel modell av en DC-motor där motorns induktans och friktion försummas, ges motorns 
ström i som 

 
1i e

mat
k U
R R
ω−

= +  (1.3) 

där ke är motorns spänningskonstant (back-emf), R motorns termiska resistans och matU  den 
matade spänningen. Motorns axelmoment M approximeras som 
 imI kω =  (1.4) 
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där km är motorns momentkonstant och ω  dess vinkelhastighet. 

(1.3) i (1.4) ger 

 m e m
DC hjul mat

k k kM I U
R R

ω θ−
= = +

  (1.5) 

Eliminering av axelmomentet genom substitution av (1.5) i (1.2) som 

 m e m
hjul hjul hjul mat fr

k k kI U H r
R R

θ θ−
= + −   (1.6) 

Löser ut friktionskraften 

 hjulm e m
fr hjul mat hjul

Ik k kH U
Rr Rr r

θ θ−
= + −   (1.7) 

(1.7) i (1.1) ger 

 hjulm e m
hjul hjul mat hjul r

Ik k km x U H
Rr Rr r

θ θ−
= + − − 

  (1.8) 

Hjulens vinkeländring transformeras till linjär rörelse i x-led enligt 

 hjul
x
r

θ =


  (1.9) 

 hjul
x
r

θ =


  (1.10) 

och sätts in i (1.6) 

 2 2
hjulm e m

hjul mat r

Ik k km x x U x H
Rr Rr r
−

= + − −    (1.11) 

för höger- respektive vänsterhjul. Dessa är hädanefter indexerade med v respektive h. 
Båda hjulen adderas med hänsyn tagen till indexering. 

 2 2

2 22 ( )hjul m e m
hjul mat rv rh

I k k km x x U H H
r Rr Rr

  −
+ = + − + 

 
   (1.12) 
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Friläggning och jämviktsberäkningar chassi 

 
Kraftjämvikt pendel horisontalled 
 2( ) cos sinp rv rh pl p p p p pm x H H m m lθ θ θ θ= + − +

  (1.13) 

löser ut reaktionskrafterna 
 2( ) cos sinrv rh p pl p p p p pH H m x m m lθ θ θ θ+ = + −

  (1.14) 
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Kraftjämvikt utvärderad för krafter vinkelräta pendeln 
 cos ( )cos ( )sin sinp p rv rh p rv rh p p p p pm x H H V V m g m lθ θ θ θ θ= + + + − − 

  (1.15) 

Momentjämvikt pendel 
 ( ) cos ( ) sin ( )p p rv rh p rv rh p v hI H H l V V l M Mθ θ θ= − + − + − +  (1.16) 

Ekvation (1.3) med hänsyn tagen till båda hjulen 

 
2 2( ) m e m

v h mat
k k kxM M U
R r R

−
+ = +



 (1.17) 

(1.15) i (1.14) 

 
2 2( ) cos ( ) sin m e m

p p rv rh p rv rh p mat
k k kxI H H l V V l U
R r R

θ θ θ − = − + − + − + 
 



  (1.18) 

flyttar över parentes 

 
2 2( ) cos ( ) sin m e m

rv rh p rv rh p p p mat
k k kxH H l V V l I U
R r R

θ θ θ− + − + = − +


  (1.19) 

och multiplicerar pendelns kraftsummaekvation (1.13) med −𝑙 för att lättare kunna 
substituera. 
 2cos ( ) cos ( ) sin sinp p rv rh p rv rh p p p p pm lx H H l V V l m gl m lθ θ θ θ θ− = − + − + + + 

  (1.20) 

(1.18) i (1.17) ger 

 22 2cos sinm e m
p p p p mat p p p p

k k kxm lx I U m gl m l
R r R

θ θ θ θ− = − + + +


 

  (1.21) 

De horisontella kontaktkrafterna elimineras genom insättning av (1.12) i (1.10) 

 2
2 2

2 22 cos sinhjul m e m
hjul mat p pl p p p p p

I k k km x x U m x m m l
r Rr Rr

θ θ θ θ
  −

+ = + − − + 
 



    (1.22) 

Faktoriserar ut intressanta variabler ur (1.19) respektive (1.20) 

 2
2

2 2( ) sin cosm e m
p p p mat p p p p

k k kI m l x U m gl m lx
Rr Rr

θ θ θ+ − + + = −

   (1.23) 

 2
2 2

22 22 cos sinhjulm m e
mat hjul p p p p p p

Ik k kU m m x x m lx m l
Rr r Rr

θ θ θ
 

= + + + + − 
 

    (1.24) 

Då tillståndsrepresentationen önskas vara linjär, linjäriseras modellen enligt 
 pθ π ϕ= +  (1.25) 

 cos 1pθ = −  (1.26) 

 sin pθ ϕ= −  (1.27) 
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 0pθ =  (1.28) 

där ϕ antags vara ett litet vinkelutslag från pendelns idealläge, det vill säga ståendes helt 
vertikalt. 

Efter linjärisering av (1.21) och (1.22) fås följande ekvationer 

 2 2 2( ) m e m
p p p mat p

k k km lx I m l x U m gl
Rr R

ϕ ϕ= + − + −   (1.29) 

 2 2

22 22 hjulm m e
mat hjul p p

Ik k kU m m x x m l
Rr r Rr

ϕ
 

= + + + − 
 

   (1.30) 

Löser ur (1.27) och (1.28) ut accelerationen i horisontalled och kring rotationsaxeln som 

 2 2 2 2

2 2
( ) ( ) ( )

p pm e m
mat

p p p p p p p p

m l m glk k kx x U
I m l Rr I m l R I m l I m l

ϕ ϕ= + − +
+ + + +

    (1.31) 

 
2

2 2 2

2 2
2 2 2

2 2 2

pm m e
mat

hjul hjul hjul
hjul p hjul p hjul p

m lk k kx U x
I I I

Rr m m Rr m m m m
r r r

ϕ= − +
     

+ + + + + +     
     

  (1.32) 

Accelerationerna elimineras ur respektive ekvation för att få systemet på tillståndsform. Detta 
sker genom insättning av (1.29) i (1.28) och (1.30) i (1.27). Sökta parametrar faktoriseras ut 
och systemet skrivs på matrisform enligt 

 

2 2 2 2

2

2

0 1 0 0 0
2 ( ) 2 ( )

0 0

0 0 0 1 0
2 ( ) 2 ( )

0 0

m e p p p p m p p p

mat

m e p p m p

x xk k m lr I m l m gl k I m l m lr
x xRr Rr U

k k r m l m gl k m l r
Rr Rr

α α α
ϕ ϕ
ϕ ϕβ β β

α α α

   
      − − + −            = +               − −   
   
   



 



 

(1.33) 

där 

 2

2
2 hjul

hjul p

I
m m

r
β

 
= + + 
 

 (1.34) 

 2
22 hjul

p p hjul

I
I m l m

r
α β

  
= + +  

  
 (1.35) 

  



FiM MF106X  Sven Lindqvist 
Marvin  Martin Skande 
Grupp 7  Jonas Eriksson   
2012-05-14  Daniel Skarp 
  Erik Lundqvist 
  Michael Raun  

6 

 

MATLAB-beräkningar 

 
%Yttre förutsättningar 
g=9.81; 
  
%Geometri 
mhj=0.3;                                %[kg] 
mp=2;                                   %[kg] 
l=0.15;                                 %[m] 
Ihj=0.0004;                             %[kg*m^2] 
Ip=0.03;                                %[kg*m^2] 
r=6*2.54/100;                           %[m] 
km=10.9e-3;                             %[Nm/A] 
ke=1.15e-3*(60/(2*pi));                 %[V/rpm*(60/(2*pi))=Vs/rad] 
Rs=1.6;                                 %[Ohm] 
  
%Övrigt 
beta=(2*mhj)+(2*Ihj)/r^2+mp; 
alfa=(Ip*beta+(2*mp*l^2)*(mhj+(Ihj/r^2))); 
  
%Tillståndsmatriser 
A=[0, 1,                                        0,                   0;  
   0,(2*km*ke*(mp*l*r-Ip-mp*l^2))/(Rs*r^2*alfa), (mp^2*g*l^2)/alfa,  0; 
   0, 0,                                        0,                   1; 
   0, (2*km*ke*(r*beta-mp*l))/(Rs*r^2*alfa),     (mp*g*l*beta)/alfa, 0]; 
B=[0; 
   (2*km*(Ip+mp*l^2-mp*l*r))/(Rs*r*alfa); 
   0; 
   (2*km*(mp*l-r*beta))/(Rs*r*alfa)]; 
C=[1, 0, 0, 0; 
   0, 1, 0, 0; 
   0, 0, 1, 0; 
   0, 0, 0, 1]; 
  
D=[0, 0, 0, 0]'; 
  
I=[1, 0, 0, 0; 
   0, 1, 0, 0; 
   0, 0, 1, 0; 
   0, 0, 0, 1]; 
s=tf('s'); 
  
%Överföringsfunktion 
G=C*(inv(s*I-A))*B; 
  
%Kriterier för LQR 
Co=ctrb(A,B);                         %Är systemet kontrollerbart? 
Corank=rank(Co);                      %!=1 - JA! 
  
%LQR 
R=0.01;                               %Viktning motor 
Q=diag([2500, 1, 5000, 1]);           %Viktning indata [x, xp, th, thp] 
N=0; 
[K,~,e] = lqr(A,B,Q,R,N);             %e=eig(A-B*K); 
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%Återkoppling 
Ac = (A-B*K); 
Bc = B; 
Cc = C; 
Dc = D; 
Gc=Cc*(inv(s*I-Ac))*Bc; 
  
%Plottar stegsvar 
figure(1) 
step(Ac,Bc,Cc,Dc,1); 
%  
% %Plottar Bode 
% figure(2) 
% bode(Gc); 
%  
% %Plottar  poler 
% figure(3) 
% pzplot(Gc); 
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Bilaga 2 Kostnadsanalys 
Kostnadsanalysen baseras på vid inköp av en komponent exkl. moms. Vid större partier så 
skulle priset bli betydligt mindre. 

Komponentlista  
Typ Komponent Antal Pris 

st 
Pris 

DC-motor med växellåda Faulhaber 2842006C 2 2200 4400 
Effektmotstånd 0,33 Ω 2 10 20 
Elektrolytkondensator 470µF 1 2 2 
Elektrolytkondensator 3,3 µF 1 2 2 
Elektrolytkondensator 33 µF 1 2 2 
Encoder Maxon Motor 

M080658 
2 200? 400? 

Frekvenskristall 18,432 MHz 1 10 10 
Gängstång - - - - 
H-brygga A3951SW 2 100 200? 
IR-diod  1 8 8 
Kickboardhjul Biltema 1 134 134 
Kondensator 0.1µF 6 2 12 
Kondensator 16pF 2 2 4 
Kondensator 1µF 1 2 2 
Kondensator 820pF 2 2 4 
LED Gul 1 1 1 
LED Röd 13 1 13 
LED Grön 1 1 1 
MCU Atmega644p 2 120 240 
MCU Atmega168a 1 69 69 
MCU Atmega16 1 98 98 
MCU Attiny13 1 35 35 
Metallfilmsmotstånd 10 kΩ 2 0,25 0,5 
Metallfilmsmotstånd 100 kΩ 1 0,25 0,25 
Metallfilmsmotstånd 110 Ω 1 0,25 0,25 
Metallfilmsmotstånd 12 kΩ 2 0,25 0,5 
Metallfilmsmotstånd 12,1 kΩ 1 0,25 0,25 
Metallfilmsmotstånd 300 Ω 1 0,25 0,25 
Metallfilmsmotstånd 42 kΩ 2 0,25 0,5 
Metallfilmsmotstånd 43 Ω 1 0,25 0,25 
Metallfilmsmotstånd 47 Ω 1 0,25 0,25 
Metallfilmsmotstånd 56 Ω 4 0,25 1 
Metallfilmsmotstånd 82 kΩ  1 0,25 0,25 
Minimu-9  1 338 338 
Muttrar - - - - 
Oscillator  20Mhz 1 31 31 
Plåt 0,5m2 1 - - 
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Reflexdetektor  1 10 10 
RS-232 interface-kabel  1 165 165 
Spänningsregulator 5V 2 20 40 
Switch  4 5 20 
Tryckknapp  1 5 5 
Vridpotentiometer  1 30 30 
TOTAL    ca 6340 
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Bilaga 3 Flödesdiagram 
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BILAGA 4 Kopplingsschema 
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BILAGA 5 Individuella rapporter 
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Sammanfattning 

Denna rapport hanterar utveckligen av ”Atmegaball”, en höjdmätande boll. 

Resultatet är ett inbyggt system av mikroprocessorn ATmega16 och ett kombinationskort 

bestående av ett gyro (IMU3000) och en accelerometer (ADXL345) . Rapporten hanterar 

integrationen av dessa till ett självstående system, men tar också upp kommunikationen I
2
C 

och går in på grunderna för hur detta tillämpas för systemet. 

”Atmegaball” mäter höjden med gjälp av att accelerometern känner när den flyger fritt i luften 

och tar tiden som den är luftburen. Tiden är proportionell mot höjden och på så sätt kan den 

känna av maxhöjden som bollen befunnit sig på. 
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Abstract 

This report deals with the development of “Atmegaball”, a height sensing ball.  

The result is an integrated system of the microprocessor ATmega16 and a combination card 

comprising a gyro (IMU3000) and an accelerometer (ADXL345). The report is about the 

integration of these into a self-sustaining system, but also addresses communication with I2C 

and go into the basics of how this is applied to the system. 

"Atmegaball" measure the height using the accelerometer to determine when it flies freely in 

the air and takes the time being airborne. The time is proportional to the height and thus it can 

detect the maximum height that the ball reached.  
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Inledning 

Att kunna beskriva sin omgivning korrekt har alltid varit en utmaning för datorer och 

mikroprocessorer, speciellt när det gäller hastigheter och positionering. Accelerometrar och 

gyros finner en allt större plats bland elektroniska lösningar, i allt från rymdfarkoster till 

leksaker. Dessa snillrika sensorer möjliggör för system att kunna skatta sin plats i rummet och 

öppnar därmed upp för helt nya mekatroniska system. Vi kommer gå djupare in i dessa 

sensorer för att försöka klara upp hur de fungerar och hur de kan kopplas till ett större system 

via I
2
C-kommunikation. 
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Teoretisk fördjupning 

 

I2C kommunikation 

I
2
C (Inter-Integrated Circuit)  är en seriell busstandard som tillåter enheter att kommunicera 

med varandra digitalt över endast två kontakter/sammanbindningar. Den uppfanns av Philips 

1982 och har sedan dess utvecklats till något av en standard när det gäller diverse 

kommunikation i inbyggda system.
1
 

Principen för I
2
C är att flera noder kan ligga på samma kommunikationsbuss och bilda ett 

nätverk. Eftersom detta nätverk av noder endast utnyttjar en gemensam dataledning kommer 

ett antal komplikationer att behövas ta hänsyn till. Ett problem som uppstår är data-krockar, 

det vill säga när två noder samtidigt försöker skicka information över dataledningarna. Detta 

problem löser man genom att definera en ”master”-nod och ”slave”-nod. 

En nod som har rollen som ”master” bestämmer över kommunikationsbussen och gör så att 

inte flera noder försöker skicka data samtidigt. Denna nod initierar sig själv som ”master” och 

också själva kommunikationen enligt senare beskrivet protokoll. Eftersom noden själv kan 

bestämma om den ska vara ”master” så innebär detta att det kan finnas flera ”master”-noder i 

samma nätverk, men att bara en i taget kan agera ”master” efter det att de initierat datalinjen. 

En ”slave”-nod är resterande noder i nätverket när det finns en definierad  ”master” i 

nätverket. De följer bara ”masterns” order och får inte agera på datalinjen utan att ”mastern” 

har initierat just den kommunikationen. 

                                                 
1
 http://en.wikipedia.org/wiki/I%C2%B2C 

Figur 1. En principskiss på hur 3 st noder integreras i 

nätverket, där en har tagit rollen som ”master” och 

resterande som slavar. 
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Tittar man närmare på själva databussen så finns där två ledningar, en för dataöverföring 

(SDA) och en för klockan (SCL). Man kan enkelt sett beskriva dessa som att SCL bestämmer 

när mottagande noden ska avläsa SDA.  Båda dessa ledningar kan anta höga och låga värden, 

vilket åstadkommes genom att båda ledningarna vara av typen ”open drain”. Detta innbär att 

noderna kan sänka nivån på spänningen över ledarna genom att jorda sin sida av SDA/SCL. 

Utan någon kommunikation på bussen ligger båda ledningarna på nivån för en logisk etta, i 

detta fall en hög spänning. 

En master som ska börja kommunicera måste först se om nätverket är ledigt, d.v.s. att ingen 

annan nod har tagit på sig rollen som ”master”, men om bussen är ledig kan noden ta rollen 

som ”master”. Noden initierar då kommunikationen genom att sätta SDA till en logisk nolla 

medan SCL hålls hög. SCL dras sedan också ner till låg 

nivå för att behålla rättigheterna att använda 

kommunikationen. Detta mönster kallas ett startvillkor 

för I
2
C. Att istället låta SDA gå hög när SCL är hög gör 

att noden släpper kommunikationslinjerna fria och 

används för att sluta kommunikationen, och kallas 

därför stoppvillkor. 

Låt nu säga att ett startvillkor har initierats och SCL hålls låg av ”mastern”. För att skicka en 

bit, låt säga en logisk etta, måste ”mastern” sätta SDA hög (låg om nolla) och sedan låta SCL 

gå hög. Pga resistanser och kapacitanser kan det här behövas en tidsfördröjning för att 

verkligen vara säker på att SCL har hunnit nå det höga värdet innan nästa steg. Mottagaren ser 

i detta läge att SCL har gått hög och kontrollerar SDAlinjens värde. ”Mastern” väntar i detta 

läge 4 µs, enligt standard satt för I
2
C, och drar sedan SCL låg igen. Detta innäbär att 

Figur 2. Start- och stoppvillkor för I
2
C 

Figur 3. Illustration över hur två bits kan sändas. Grön linje för logiska 

nollor och röd linje för logiska ettor. 
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Figur 4. Exempel på hur en 7-bitars 

slavadress och en läs-bit kan se ut. 

Slavadressen är skriven i binärt format. 

 

”mastern” har sänt en, i detta fall, logisk etta till slaven och på så sätt överfört 1 bit av 8. Detta 

upprepas för resterande bitar. 

Eftersom denna överföring bara går åt ett håll, ”master” till slav, förväntas slaven svara med 

vad som kallas ACK (acknowledge) ifall den tagit emot 8 bitar. Detta görs genom att slaven, 

på samma sätt som ”mastern” har gjort, skickar en logisk nolla till ”mastern”. Slaven kan 

också skicka en logisk etta, vilket innebär NACK. Detta gör den om den t.ex. inte kan ta emot 

data eller inte förstod kommandot.
2
 

Eftersom det kan finnas flera noder på en och samma 

kommunikationsbuss så måste en identifieringsmetod 

implementeras. Detta sker på så sätt att varje nod på 

bussen har ett, förhoppningsvis unikt, ID som den 

svarar på. Så innan en master kan börja kommunicera 

måste den definiera vilken av slavarna den vill 

adressera. Detta sker på så sätt att mastern inleder med 

att skicka ett startvillkor följt av en 7-bitars ID och sedan ytterligare en bit som talar om att 

mastern vill läsa eller skriva till slaven.  

 

  

                                                 
2
 Datablad IMU-3000 
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Gyro 

Ett gyro är en sensor som mäter en rotations vinkelhastighet 

runt en eller flera axlar. Användningsområden är allt från 

farkoster till tekniska leksaker. Segways, de parallell-

tvåhjulga skotrarna, använder bland annat gyroskop för att 

kontrollera sin position. 
3
 

Ett intressant sidospår är att man hittat biologiska 

motsvarigheter till gyroskopet i naturen bland harkranken 

m.f. Precis bakom vingarna finns svängkolvar, vilket är 

små spröt med knoppar längst ut. Dessa vibrerar tillsammans med vingarna under flykt och 

ger upphov till Corioliseffekten när insekten vrider sig. Denna kraft som uppstår uppfattas 

med känselorgan och ger insekten insikt i hur den vrider sig.
4
 

Gyrot som finns i IMU-3000 är av typen vibrerande MEMS gyroskop. Denna typ av gyroskop 

utnyttjar Corioliseffekten på en kropp i rörelse, vars kringliggande rum roterar. I gyroskopet 

finns en massa (3 st i IMU-3000) som vibrerar med hög frekvens. När dess omgivning roterar 

ger Corioliseffekten en resulterande kraftvektor ortogonal mot vibrationsriktningen enligt
5
 

        (1) 

Låter man alltså   vara en periodisk vibration fås enkelt att kraften   blir periodisk. 

Vibrationen som då uppstår hos massan i kraftens riktning registreras kapacitivt och 

utsignalen förstärks, demoduleras och filtreras för att erhållen spänning ska vara inom 

accepterat spann. Spänningen blir på så sätt proportionell mot vinkelhastigheten.
6
 

 

Accelerometer 

Accelerometrar är sensorer som används för att mäta acceleration hos ett objekt. De tillämpas 

nu för tiden hos många olika produkter, allt från mobiltelefoner, kameror, fordon, 

                                                 
3
 http://en.wikipedia.org/wiki/Vibrating_structure_gyroscope#Applications 

4
 http://sv.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A4ngkolv 

  http://en.wikipedia.org/wiki/Vibrating_structure_gyroscope 
5
 http://www.sensorsmag.com/sensors/acceleration-vibration/an-overview-mems-inertial-sensing-technology-

970 
6
 IMU-3000 datablad: http://invensense.com/mems/gyro/documents/PS-IMU-3000A-00-01-3.pdf 

Figur 5. Figuren föreställer en massa 

fastspänd i en ram. Ramen roterar kring z-

axeln och massan, m,  rör sig med 

hastigheten v och ger upphov till kraften F.  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A4ngkolv
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byggnadsstrukturer till övervakning av seimsisk aktivitet. Tillämpningsområdena är alltså 

enorma och accelerometern har fått en betydande roll i det vardagliga livet.  

Accelerometrar mäter den så kallade ”korrekta” accelerationen. Detta är den acceleration som 

sensorn upplever relativt inertialramen, dvs det referenssystem där Newtons lagar gäller. 
7
 

Den uppmätta accelerationen kan därför verka förvirrande för den ovane eftersom en sensor 

som ligger stilla på, låt säga ett bord, kommer ge ett utslag på 1 g. Detta är inte accelerationen 

hos sensorn, utan den uppleva accelerationen från gravitationsfältet. På samma sätt kan man 

disskutera de sensorvärden som uppstår vid fritt fall. Då kommer sensorn, om rätt kalibrerad, 

ge utlag på 0 g i alla riktningar, vilket till en början verkar ologiskt för en observerare på 

marken som klart och tydligt kan se att sensorn accelerar. 

Själva sensordynamiken är i de flesta fall ett fjäder-massa-system, där förskjutningen hos 

massan är proportionell mot accelerationen. Denna förskjutning kan mätas och bearbetas för 

att beräkna den aktuella accelerationen.
8
 Hos 

accelerometern ADXL345 består detta system 

av en seismisk massa fastsatt på en kiselskiva 

med fjädrar gjorda av polysilikon. Denna 

massa utrustas med plattor och motsvarande 

plattor finns på den fasta strukturen. Dessa 

bildar differentiella kondensatorer, över vilka 

spänningen varierar proportionellt mot 

försjutningen hos den seismiska massan. Förskjutningen i sin tur är relativ accelerationen den 

upplever. Utsignalen från sensorn är därmed proportionell mot accelerationen. 

  

                                                 
7
 http://en.wikipedia.org/wiki/Inertial_frame_of_reference 

8
 http://en.wikipedia.org/wiki/Accelerometer#Structure 

Figur 6. Exempel på hur en accelerometer kan vara 

uppbyggd. Den seismiska massan (grå) är inspännd 

i kiselplattan (vit) med ett fjädersystem. 
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Problemdefinition och –lösning 

Utvecklingshjälpmedel 

För programmering användes AVR Stuido 5.1 från Atmel och GNU GCC kompilatorn. Dessa 

tilsammans med AVR STK500 gjorde prototyping möjlig för att vidare förstå hur IMU-3000 

och ADXL345 kunde användas. För extra insikt i programkodens exekverande användes 

JTAGICE mkII, både som programmerare och debugger.
9
 

För konstruktion av prototypen användes National Instruments Circuit Design Suite 11.0. De 

ingående programmen gjorde kretskortsdesignen möjlig. 

 

Hårdvara 

Huvudkomponenten i projektet var kombinationskortet IMU3000 

Combo. Sammansättningen kommer från Sparkfun Electronics och 

är en kombination av gyrot IMU3000 och accelerometern 

ADXL345. På detta kort är viktiga ledningar redan dragna, så som 

kommunikation, strömförsörjning och utgående interrupter.
10

 

För att få åtkomst till detta kort användes en ATmega16 8-bitars 

AVR mikrokontroller från Atmel. Mikrokontrollern uppfyller krav 

för att integrationen av kombinationskortet ska vara möjlig, så som 

TWI (Two-Wire Serial Interface) för I
2
C-kommunikation, minst två 

timers och möjlighet att drivas med 3.3 V spänning.
11

 

STK500 användes framför allt för att programmera Atmega16 i ett tidigt projektstatium via 

ISP (In-System Programming), men också för att koppla kombinationskortet till Atmega16 

och för att förse systemet med lämplig spänning under utvecklingsstatiet. 

 

  

                                                 
9
 Se JTAGICE mkII ”Quick Start Guide”: http://www.atmel.com/Images/doc2562.pdf 

10
 http://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/IMU/imu300_combo_board-v10.pdf 

11
 ATmega16 datablad: http://www.atmel.com/Images/doc2466.pdf 

Figur 7. Kombinationskortet 

med synliga IMU3000 

(kvadratiskt chip) och ADXL345 

(rektagulärt chip). 
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Programvara 

I2C 

I
2
C används för att kommunicera med både IMU3000 och ADXL345. Kommunikationen 

initieras med att TWI (Two-Wire Serial Interface) aktiveras i Atmega16. TWI:n ställs in till 

en bitrate på 12, vilket ger en klockfrekvens på 100 kHz hos SCL enligt
12

 

               
                   

    (       )           
  (2) 

med förutsättning att ATmega16 körs på en 4 MHz clockfrekvens och att prescalern för 

TWI:n sätts till noll. Att tilläga är att både IMU3000 och ADXL345 klarar SCL frevenser upp 

till 400 kHz. 

Kommunikationen kopplas enligt följande 

 

Figur 8. Kopplingar för kommunikation och interrupt mellan ATmega16 och kombinationskort. 

Programkoden för I
2
C är baserad på strukturen hos Atmels guide AVR315

13
 men helt 

omskriven för djupare förståelse och kontroll. Principen är att varje gång man initierat en 

kommunikations-session kommer Atmega16:s inbygda TWI-modul att sätta en 

interruptvektor så fort det finns ett nytt steg att ta. I denna interrupts subrutin avläses 

modulens statusregister som innehåller ett tal som ska tolkas enligt fördefinerade koder. T.ex. 

har mottagna acknoledge-bitar en egen kod, så programmet måste agera på rätt sätt och, om så 

var meningen, skicka resterande information över till slaven.  

Konfigurationer 

Gyrot (IMU3000) i kombinationskortet är byggt just för att kunna ta kontroll över en annan 

modul, så som en accelerometer. Men för att den ska kunna göra detta måste ett antal 

                                                 
12

“ AVR315: Using the TWI module as I2C master “: http://www.atmel.com/Images/doc2564.pdf 
13

 http://www.atmel.com/Images/doc2564.pdf 
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inställningar göras. Först måste gyrot få I
2
C-adressen till accelerometern. Den måste även 

veta ifrån vilket register den ska utföra burst-reads från. 

 

Accelerometern startar i standby läge, vilket innebär att man först måste adressera den via I
2
C 

för att ställa in den i mätläge. Eftersom man endast har tillgång till SDA och SCL till gyrot 

måste man gå in och konfigurera gyrot till att släppa igenom I
2
C-kommunikationen till 

accelerometern. När detta väl är gjort sätts accelerometern till mät-läge och gyrot tillåts ta 

kontrollen över accelerometern igen. 

Accelerometern har en inbyggd ”knack”-funktion (Tap Detection), vilket betyder att den kan 

bedömma om ett accelerationsutslag egentligen var en kort puls från en knackning eller till 

och med dubbelknackning. Detta sker genom att den jämför accelerationsvärdet mot ett 

gränsvärde som gäller just knackningar. Överstiger den värdet för att sedan understiga inom 

ett förbestämd tidsintervall accepteras det som en knackning och en interrupt aktiveras. Efter 

knackningen har accepterats måste det väntas en tid, på så sätt att inte alldeles för snabba 

accelerationstoppar aktivera dubbelknackningen. Efter denna fördröjning tillåts ytterligare en 

knackning avläsas, och sker detta inom tidsramen för nästa knackning har en dubbel-

knackning skett och interrupten för dubbelknackning aktiveras
14

, se Figur 9. Interrupten 

aktiveras sedan för att sätta en av ledningarna till logiskt hög på en av kombinationskortets 

interruptkontakter om enkel-och dubbelknackning skett. 

                                                 
14

 Datablad för ADXL345: http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/ADXL345.pdf 
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Dessa värden för knackningar valdes efter rekommendationer från diverse hemsidor som 

undersökt vilka som ger lägst felfrekvens: 

 Gränsvärde = 3.67 g 

 Fördröjning = 106 ms 

 Tidsfönster för 2:a  knackning = 319 ms 

Knackar man då på sensorn som när man dubbelklickar på en datormus får man dubbel-

knack-interrupt. 

Nästa steg i programmeringen är att aktivera ”fritt fall”-funktionen (Free Fall). Inbyggt i 

ADXL345 finns en funktion för att upptäcka om sensorn befinner sig i fritt fall. Denna 

aktiveras på liknande sätt som knack-funktionen, dvs genom att sätta ett antal gränsvärden 

som måste uppfyllas för att ett fritt fall ska triggas. Dessa gränsvärden är: 

 Högsta acceleration (på alla axlar) = 312.5 mg 

 Minsta falltid = 100 ms 

Konfigurationen innebär att om alla axlar har värden lägre än 0.3125 g under 0.1 sekunder 

anses den befinnas i fritt fall och en interrupt sätts. Denna interrupt mappas om till att vara på 

Figur 9. Detta är två accepterade knackningar som tillsammans 

aktiverar dubbelknacknings interrupten. 
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den resterande kontakten på kombinationskortet. På detta sätt kan både knackningar och fritt 

fall registreras av ATmega16 genom externa interrupts. 

Huvudprogram 

För prototypen är hela programmet interruptstyrt, vilket ger snabb respons för viktiga 

exekveringar, så som tidtagning. Programmet avgör vad som ska göras beroende på vilket 

tillstånd prototypen befinner sig i. Principen är att en timer startas så fort accelerometern 

registrerat fritt fall. Efter detta återgår processorn till stacken och main() där den väntar tills 

nästa interrupt sker. Eftersom accelerometerns interrupts inte återställs så vida man gör det 

manuellt så finns det ingen risk att processorn upplever flera interrupts som gäller fritt fall så 

fort den väl befinner sig i det tillståndet. Så fort accelerometern registrerat en knackning går 

processorn vidare till antagandet att prototypen nu har landat. Då stoppas genast timern och 

tiden beräknas enligt följande resoneman 

               
    

                        
  (3) 

               
 

              
 (4) 

Varje overflow, dvs ett timervärde på 65536, betyder att tiden som passerat är               . 

Tiden kan alltså beräknas ur 

                       
          

              
 

 

              
 

          

              
 

                    

    
 (5) 

Detta förutsätter att det inte passerat längre tid än ungefär 4 sekunder, men vilket inte är 

speciellt troligt för denna prototyp. Sedan nollställs alla interrupter i accelerometern så att ett 

nytt kast kan påbörjas. Om en ytterligare knackning registreras efter detta och prototypen inte 

befinner sig i fritt fall betyder det att handhavande vill ha information om det föregående 

kastet. Detta får processorn att beräkna kasthöjden enligt 

     
 

 
∫ ( )   

 

 
∫     {   }    

  

 
         ( ) 
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Flödesdiagrammet för huvudprogrammet är följande: 

 

Figur 10. Flödesdiagram för prototypens huvudprogram. Man ser att programmet helt styrs av interrupts och att 

main är tom. 

Som man kan iaktta så är main()-funktionen  tom, vilket frigör plats för övriga beräkningar att 

utföras under tiden ingen interruptrutin exekveras. Här skulle funktionen Measure_Degree() 

kunna läggas in senare, för att uppskatta hur bollen roterar väl uppe i luften. Funktionens 

princip är att den summerar alla vinkelhastigheter den samlar under en bestämd tid, för att 

sedan beräkna medelvärdet och multiplicera med tidsintervallets längd. På så sätt kan en grov 

uppskattning av vinkelförändringen göras. 
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Prototypen 

Standaloneprototypen som projektet ledde till är en etsad krets på ett PCB – kretskort. Det 

består av 8 st LED, en högtalarkontakt, en spänningsomvandlare, kontakt för ISP, socket för 

ATmega16 och kontakt för kombinationskortet. 

                                     

Figur 11. Det avancerade prototypen, med och utan processor och kombinationskort. 

Figur 12. Kretsens layout sedd ovaninfrån. Brutna kretsar slöts med jumpers (gröna linjer)  vid 

själva lödningen. 
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Figur 13. Den enklare prototypen. Den bygger på samma 

princip som den första, men utan LED och ISP-kontakt. 

Denna modell av prototypen var dock 

instabil och sporadisk till beteendet, trots 

felsökning. För att kunna få en prototyp 

som endast hanterar höjdmätningen 

utvecklade jag en enklare modell vid 

sidan om, den som kom att byggas in i 

bollen. Genom att eliminera 

felfaktorerna kunde denna drivas utan 

några problem. Utifrån sett, väl 

monterad i bollen, kommer användaren 

inte veta vilken av prototyperna som 

sitter monterad. 
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Erfarenheter/Problem under gång 

Mycket av problemen som uppstod under projektets gång involverade kommunikationen med 

kombinationskortet via I
2
C. Det finns många faktorer som spelar in, vilket gör felsökningen 

komplicerad och tidskrävande. Ett problem var att I
2
C –bussen lätt kan  låsas om  

kommunikationen utförs på ett felaktigt eller slarvigt sätt. Detta innebär att en nod i nätverket 

egentligen föväntar sig annan information än vad den tar emot. Dess agerande kan då bli att 

den håller ledningen/ledningarna i lågt läge, vilket förhindrar all kommunikation.  

För att motverka detta fick jag vara noggrann med att förstå alla steg i funktionerna som 

kommunicerade över I
2
C och vilka värden som förväntades vid varje tidpunkt.  

Efter mycket felsökning insåg jag att det var stoppkommandot som oftast låste 

kommunikationen. Vad jag tror är att jag initierade stoppsekvensen för snabbt inpå förra 

kommandot och att slaven inte uppfattade stoppkommandot. Då låser sig kretsen eftersom 

slaven aldrig uppfattat att den var klar. Detta går inte att lösa så vidare man inte ansluter en 

extern reset som tvingar slaven att antigen starta om, eller att koppla loss från bussen. 

Min lösning var att implementera en fördröjning precis innan stopkommandot skickades 

vilket fick felfrekvensen att gå ner avsevärt. 
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Slutsatser/Förslag till förbättringar 

Ett första förslag på förbättring kan vara att välja ett annnat kombinationskort för 

integreringen av gyro och accelerometer då många har haft problem med att man inte har 

direkt åtkomst till accelerometerns kommunikationskretsar, utan måste gå genom gyrot för att 

få kontakt. Det verkar inte finnas någon fördel med detta, förutom att förenkla gränssnittet ut 

ur kortet. Det som kortet marknadsförs för att vara är en avlastning för huvudprocessorn 

genom dess DMP™ (Digital Motion Processor™) som ska kunna sköta advancerade 

acceleration och gyroberäkningar, men som i verkligheten inte går att komma åt. Jag har sökt 

efter en lösning, något sätt att kringå detta, men det har hitills visat sig omöjligt att komma åt 

datan som DMP™ producerar. 

Bollen för höjdmätning kräver ytterligare konfiguration och kalibrering för att bli helt felfri, 

men principen fungerar och den visar att det är möjligt att mäta höjden med ett relativt enkelt 

system och en leksaksboll. 
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Bilaga: Kretskortet för den mer advancerade prototypen: 
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PID-reglering av en 

likströmsmotor 
Ett projekt inom kursen Fördjupning i Mekatronik, av Sven Lindqvist. 
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Abstract 
My goal with the individual project was to examine and create the hardware and software 

devices of a servo motor system – so basically that system which converts a standard DC 

motor to a servo motor. 

Sammanfattning 
Målet med detta individuella projekt är att undersöka och bygga hårdvara och mjukvara för ett 

servomotorsystem – alltså det system som rent praktiskt med en vanlig likströmsmotor, en 

styrning och återkoppling fungerar som en servomotor. 

Inledning 
En vanlig likströmsmotor är i sin grundform avsedd för konstant hastighet. I den vanligaste 

sortens servomotor sitter det just en sådan likströmsmotor – tillsammans med en styrkrets och 

en återkoppling av någon sort. Detta ger det karakteristiska beteendet för ett vanligt servo, 

nämligen att vrida till, stanna vid och sedan hålla ett bestämt vinkelutslag. 

 

Styrlogiken är i serieproducerade servon ofta fast inprogrammerad i en IC-krets, som 

tillsammans med några kringkomponenter sköter styrningen. I detta projekt skapas 

styrlogiken med mjukvara till en mikroprocessor, närmare bestämt en ATmega16 från Atmel. 

Mjukvaran kan då till skillnad från i färdiga servon modifieras enligt önskemål och allt 

eftersom erfarenheter erhålls från experiment. 

 

Återkopplingen byggs i detta projekt rent mekanisk i hårdvara, med en hållare för motorn och 

en hållare för en vanlig linjär potentiometer, och en mekanisk ihopkoppling mellan dessa två 

delar. Återkopplingen är till teoretiska funktionssättet likadan som i ett serieproducerat servo. 

 

För att mjukvaran överhuvudtaget kan köras och testas krävs det att hårdvaran är hopbyggd 

och fungerar. Det går inte att simulera drift på ett tillfredsställande sätt utan att motorn och 

potentiometern är fysiskt länkade. 

 

Detta projekt kan tänkas styra en parabolantenn mot olika delar av himlen, för att kunna motta 

TV-sändningar från olika satelliter. 

  



Teoretisk fördjupning 

Likströmsmotorer 
Det finns många olika varianter av likströmsmotorer, t.ex. shuntmotorn och borstlösa motorn. 

En prisvärd och relativt enkel motor, som främst finns i relativt små storlekar, är den 

permanentmagnetiserade likströmsmotorn. 

 

En vanlig sådan motor har två poler, och drivs antingen med konstant eller med variabel 

spänning. Applikationer där likströmsmotor drivs med konstant spänning är generellt sett mer 

sällsynta, speciellt då det i motorns uppgift inte bara ingår att starta och stanna utan även att 

ändra riktning och hastighet, som till exempel i en radiostyrd bil. 

 

I dessa fall behövs det således en styrkrets som ger motorn önskad hastighet och riktning. Vid 

konstant spänningsmatning är både varvtal och ström proportionerliga mot vridmomentet, 

vilket gör beräkningar av motorns beteende mycket enklare jämfört med andra motorer. Vid 

gammaldags, analog spänningsvariation uppstår dock en del oönskade effekter, varför man 

idag använder sig av så kallad pulsbreddsmodulering, även kallad PWM. 

En likströmsmotor som ändrar hastighet eller stannar ger upphov till så kallad ”counter 

electromotive force”, förkortat cemf – som uppstår vid varje sorts ändring av ett magnetfält. 

Denna effekt är till största del en samverkan av ankarets tröghet och motorns lindningar. 

Speciellt vid minskning av matningsspänningen arbetar motorn i princip som en generator, 

och matar tillbaks spänning, i motsatt riktning mot strömmen. Detta måste man ha i åtanke när 

man styr en motor på ett sätt som innebär många riktnings- och/eller hastighetsändringar – 

alltså t.ex. just vid en servomotorapplikation. 

 

 
Figur 1 – Källa: www.drivteknik.nu – Ms är startmomentet, Mm är märkmomentet 

PWM – pulsbreddsmodulering 
Om man önskar styra en motor med lägre varvtal än det som erhålls vid matning med 

märkspänningen, lämpar sig pulsbreddsmodulering (PWM) mycket bra. 

Pulsbreddsmodulering innebär att full spänning och ingen spänning (jord) ges om vartannat. 

Genom att variera förhållandet mellan de två lägena kan man styra en likströmsmotor väldigt 

exakt. Förhållandet anges i procent – 100% innebär full spänning hela tiden, vilket självklart 

resulterar i att motorn går i full fart – 0% motsvarar på samma sätt stillastående. Förhållande 

http://www.drivteknik.nu/


av tiden då full spänning ges och då noll spänning ges kallas duty cycle. Hur snabbt dessa 

förändringar sker bestäms av PWM-frekvensen fPWM [Hz], ofta omvandlad till periodtiden T 

[s] = 1/fPWM. 

 

 
Figur 2 - (A), (C) och (D) har periodtid T = 100 ms, (B) har periodtid T = 200 ms. (A) och (B) har duty cycle = 50%, (C) och (D) 
har duty cycle = 25%. (D) är phase-correct PWM. 

Pulsbreddsstyrning har flera fördelar, den viktigaste är att man hela tiden matar motorn med 

märkspänningen, vilket resulterar i en för motorn lämplig ström. Effekterna av detta är en hög 

effektivitet, ett brett arbetsområde och att motorns lindningar behandlas mer skonsamt än med 

analog spänningsstyrning. PWM-styrning ger även ett väldigt linjärt förhållande av motorns 

hastighet och duty cycle. 

 

En normal likströmsmotor kan matas med PWM-signaler med ett väldigt brett 

frekvensområde, från 100Hz och upp till, men sällan över 20kHz. Beroende på typen av 

motor, dess storlek och typen av lindningar, kan man få obekväma ljud från den vid matning 

med vissa PWM-frekvenser. I de fall då detta spelar roll, det vill säga när apparaten ska 

användas i närheten av människor, kan det vara läge att undersöka dessa oljud vid olika 

PWM-frekvenser. Man kan köra motorn med en frekvens väldigt nära eller lite över 20kHz, 

vilket ligger utanför frekvensområdet som det mänskliga örat kan förnimma. Vid så höga 

frekvenser uppstår det dock en del andra, mindre önskvärda effekter, som har att göra med 

motorlindningarnas induktans, och med styrlogikens effekttransistorer, vars switchnings-

förluster ökar ju högre frekvens de drivs med. PWM-styrningen blir därför mindre effektiv ju 

högre frekvens man använder. 

PWM i ATmega16 
ATmega16 kan mata ut en PWM-signal på tre olika kanaler, kallade timer 0, 1 och 2. Timer 0 

och timer 2 är båda 8-bits-kanaler, timer 1 är en 16-bits-kanal. Jag använder timer 0, som 

matar ut en PWM-signal på pinne PB3 (OC0). 

Det finns olika varianter av PWM-signaler – en som lämpar sig mycket bra för styrning av en 

H-brygga och en likströmsmotor är så kallad phase-correct PWM (se Figur 2). I detta projekt 

konfigureras timer 0 så att just denna sorts PWM används. 

H-brygga 
En H-brygga är en elektronisk krets som i sin allra enklaste form består av fyra transistorer, 

som på ett kopplingsschema bildar formen av bokstaven H (se Figur 4). I mer avancerade 

kretsar är alla fyra transistorer av typen N-MOSFET, då dessa i ledande tillstånd har lägre 

resistans än transistorer av typen P-MOSFET. 

 

En utgång på en vanlig mikroprocessor kan vanligen bara leverera en spänning av 5 volt och 

några tiotals milliampere, medan en likströmsmotor kan behöva flera ampere och en mycket 

högre spänning. Det är den skillnaden av spänning och ström som H-bryggan tar hand om – 

den matas med en insignal från t.ex. en mikroprocessor, förstärker denna, och ger en utsignal 



som är stark nog att driva likströmsmotorn. Signalen från mikroprocessorn är då med fördel 

en PWM-signal. H-bryggan matar ut i stort sett samma signal, alltså med samma frekvens och 

duty cycle. Signalen kan aldrig bli perfekt, men felen är så små att de oftast är försumbara i 

fallet med likströmsmotorn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Transistorer av typen N-MOSFET leder ström mellan drain (D) och source (S) då ingången 

gate (G) matas med en positiv spänning. I en H-brygga kallas de två övre transistorerna för 

high-side switches, och de kopplas till försörjningsspänningen, som enligt tidigare förklaring 

bör vara samma som motorns märkspänning. De två undre transistorerna kallas för low-side 

switches och kopplas till jord. Likströmsmotorn kopplas in på lodräta delen av H:et. Genom 

att låta två diagonalt motsatta transistorer leda matar man motorn med spänning. Om man 

låter de två andra transistorerna leda får motorn omvänd spänning, och roterar således åt andra 

hållet. 

 

För att bromsa den anslutna motorn, kan man antingen stänga av båda transistorparen helt och 

hållet och låta den anslutna mekaniken bromsa motorn, eller så gör man så att båda low-side-

switchar leder. Då likströmsmotorn fungerar som en generator och dess båda poler är 

kortslutna kommer den att bromsa in mycket snabbt. I större applikationer måste man ta 

hänsyn till strömmen som kan flyta, speciellt då den anslutna mekaniska lasten har en stor 

rörelsemängd. 

 

Man får under inga omständigheter låta två transistorer på samma sida leda, då detta kortsluter 

matningsspänningen till jord. Vid riktningsbyte är det viktigt att det får gå några 

millisekunder mellan bytet, då transistorerna behöver en kort tid för att byta tillstånd. 

Generellt sett tar det längre tid för en transistor att sluta leda än det tar samma transistor att 

börja leda. Om man därför skulle byta rotationsriktning utan en liten paus skulle det bli 

kortslutning på båda sidor av H-bryggan för en kort stund. Speciellt i fallet då man styr 

likströmsmotorn i en servoapplikation är sannolikheten för många riktningsändringar i snabb 

följd stor – det är ju hela poängen med ett servo – så här är det desto viktigare att man styr H-

bryggan rätt. 

 

Nyare H-bryggor som består av en integrerad krets brukar hantera detta på ett bra sätt. De 

består förutom transistorerna av en del kringkomponenter, såsom skyddsdioder mellan 

transistorernas drain och source, samt kortslutnings- och överhettningsskydd. Nedan följer 

beskrivningar av två H-bryggor som använts under projektets gång. 

Figur 4 – Källa: wikimedia.org. H-brygga. Switcharna 
S motsvarar de fyra transistorerna. S1 och S3 är 
high-side-switcharna och S2 och S4 är low-side-
switcharna. 

Figur 3 – Källa: wikimedia.org. N-MOSFET styr LED. Vid 
knapptryckning kopplas gate (G) till positiva spänningssidan, 
vilket gör transistorn ledande. I detta exempel lyser då 
LED:en. Notera pull-down-motståndet R1 som håller gate låg. 
när inte knappen är tryckt. 



Servo 
Ett servo består av en likströmsmotor, styrelektronik och en mekanisk återkoppling, som ger 

feedback om vilken vinkel servot har för tillfället. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figur 5 – Isärplockad servomotor. Källa: wikimedia.org – Likströmsmotorn till höger (denna är en borstlös), 
styrelektroniken i mitten och potentiometern för återkopplingen till vänster. Utväxlingen syns inte på bild. 

Till vänster på bilden (se Figur 5) ses tre kablar som går in i servomotorn, där svart och rött är 

jord och matningsspänning. För att styra servot matas en PWM-signal in till servot på 

signalkabeln, som i detta fall är gul. Denna PWM-signal ska ha en periodtid på 20ms. För 

många servon gäller att man får fullt utslag till vänster med en hög puls på ca 1,5ms och fullt 

utslag till höger med en hög puls på ca 2,5ms, vilket motsvarar en duty cycle mellan 7,5% och 

12,5%. Neutralt läge motsvaras då av 2ms, alltså en duty cycle av 10%. Notera att denna 

PWM-signal på inget sätt matas fram till själva likströmsmotorn! 

Reglerteknik / PID 
Det som gör en likströmsmotor till ett servo kan reduceras till ett begrepp – återkoppling. 

Återkopplingen jämför motorns aktuella position med ett referensvärde, och verkar för att 

hålla denna differens så liten som möjligt – oavsett vad referensvärdet är. Dessa två värden är 

insignaler till logikdelen, och betecknas med R för referensvärdet och E för felet (fel = 

referensvärde – verklig position). Utsignalen från återkopplingen betecknas med Y, och det är 

den som hela tiden jämfört med referensvärdet. 

 

 

 

 
 
Figur 6 - Schematisk beskrivning av ett PID-reglerat system. 

Logiken som bestämmer hur differensen mellan insignalerna beräknas och hur åtgärderna för 

att minimera denna utformas kan anta många olika former. En av de vanligaste 

reglerkretsarna är en så kallad PID-regulator samt olika varianter av denna, vilket även är det 

som används i detta projekt. 

 

En PID-regulator är uppdelad i tre delar – en proportionell (P), en integrerande (I) och en 

deriverande del (D). 

P-delen 

En P-regulator multiplicerar endast felvärdet med en faktor, kallad Kp. Den har ingen 

tidsaspekt, så den reagerar omedelbart. Dess användningsområde är dock begränsat, t.ex. 

därför att dess förstärkning inte alltid kan uppfyllas på grund av det styrda systemets 

mekaniska inskränkningar. En renodlad P-regulator kommer alltid att ha ett stationärt fel. 



I-delen 

En I-regulator tidsintegrerar felet E, och viktar på så sätt utsignalen Y med hänsyn till 

föregående värden av felet E. Den är en noggrann men långsam regulator, och den lämnar 

inget bestående fel. På grund av så kallad wind-up måste I-regulatorns max- och minvärde 

begränsas. 

D-delen 

En D-regulator reagerar endast på ändringshastigheten av felet E, inte på beloppet. Den 

används endast i kombination med en P- och/eller I-regulator. 

 

För styrningen av ett servo lämpar sig ofta en PI-regulator bra, som alltså inte innehåller 

någon D-del. Efter diverse långdragna försök verkade KP = 6 och KI = 0.002 vara lämpliga 

värden på konstanterna för just detta projekt. 

Feedback med potentiometer 
För att kunna mata mikroprocessorn med återkopplingssignalen måste motorns läge och/eller 

rörelse mätas på något sätt. Detta kan t.ex. göras med en hall-sensor, som genom rotation av 

magneter kan känna av position, rotationsriktning och -hastighet. Ett annat sätt att mäta en 

motors rotation skulle kunna vara en läsgaffel med en på motoraxeln monterad hålskiva. Om 

man gör denna uppsättning två gånger, och förskjuter hålen på hålskivorna en aning, kan man 

även mäta rotationsriktningen. 

 

I vanliga servon, så som de används inom modellbygge, är den återkopplande mekaniska 

delen en potentiometer. Dennes två yttre poler ansluts till jord respektive 

matningsspänningen, vilken med fördel är samma spänning som mikroprocessorn har som 

logisk etta, i detta fall alltså 5V. Trimpotentiometern har ett rotationsområde mellan 0 och ca 

270 grader. Tredje benet är anslutet till en glidkontakt som kan röra sig på en kolbana mellan 

dessa vinklar, och i denna applikation fungerar som en spänningsdelare. Beroende på hur 

denna glidkontakt står så får man ut olika spänningsnivåer från tredje benet. 

 

Ett problem med en vanlig linjär trimpotentiometer är att den egentligen inte är gjord för 

många, snabba manövrar. Ett resultat av detta kan bli att potentiometerns kolbana slits ut 

mycket snabbt, vilken kan leda till att potentiometern börjar kärva. Detta påverkar hela 

systemets dynamik, och således även förmågan att reglera bra. 

Ett annat problem med denna sorts potentiometer är att den är ganska brusig, vilket kan ha en 

negativ inverkan på AD-omvandlingen i ATmega16. 

AD-omvandling i ATmega16 
Den spänning man får från en potentiometer är analog, med andra ord är den något värde 

mellan 0V och 5V. För att ATmega16 ska kunna göra något med detta värde måste det 

skickas in till en analog-digital-omvandlare, även kallad AD-omvandlare. AD-omvandlaren i 

ATmega16 är en 10-bitars AD-omvandlare, men man kan använda den som 8-bitars genom 

att endast läsa registret som heter ADCH. Analoga värden mellan 0V och 5V omvandlas då 

till värden mellan 0 och 255, och dessa värden bildar utsignalen y som man kan mata in i 

återkopplingslogiken. 

  



Problemdefinition och -lösning 
Detta projekt syftar till att genom studier av servomotorer och litteratur om likströmsmotorer 

och mekaniska återkopplingar efterlikna den mekanism som gör att en vanlig 

permanentmagnetiserad likströmsmotor beter sig som ett servo. Med andra ord ska motorn 

rotera tills ett visst vinkelutslag har erhållits, förbli där, kontrollera att den positionen hålls 

och vid behov justera sig automatiskt. 

 

Från början var tanken att man skulle kunna koppla in en valfri likströmsmotor, anpassa 

reglerlogiken efter denna genom några praktiska experiment, för att slutligen kunna koppla 

den till en batteridriven RC-mottagare som inom modellbygge styr vanliga standardservon. På 

så sätt hade man kunnat bygga sin egen servo, med precis de specifikationer man önskar, 

vilket kan vara önskvärt då det inte finns en just sådan servomotor att köpa. 

Detta självuppsatta mål nåddes på grund av diverse omständigheter inte, bland annat på grund 

av tidigare tekniska problem med en annan H-brygga. Att möjliggöra styrning med en 

standardiserad servosignal är en inte helt lätt men mycket lämplig utökning av det befintliga 

projektet. 

 

I projektets nuvarande form sker manövreringen av motorn istället genom att ändra ett värde i 

programkoden, som vrider motorn till förprogrammerade positioner. Man kan tänka sig att 

detta efterliknar en styrning av en parabolantenn som ska kunna rikta in sig mot olika 

satelliter, där varje position motsvaras av ett siffervärde. 

Flest lärdomar om ämnet drogs under och efter byggandet av mekaniska konstruktionen som 

håller fast och kopplar ihop motorn med potentiometern. Innan detta moment var klart var det 

inte möjligt att testa mjukvaran på ett realistiskt sätt. 

Utvecklingshjälpmedel 

Mjukvara 
För modellering av motorvaggan, potentiometerhållaren och kopplingslänken användes CAD-

mjukvaran Solid Edge.  

För konstruktionen av spänningsregulatormodulen användes MultiSim och UltiBoard. Själva 

huvudkortet med ATmega16 och anslutningar av potentiometern och motor användes ett 

vanligt experimentkort. Lilla kretskortet som håller potentiometern på plats i dess hållare är 

också ett experimentkort. 

Programmeringen av ATmega16 gjordes i AVR Studio 5. 

Hårdvara 
Motorvaggan och potentiometerhållaren frästes ur så kallad grayfoam, eller syntetiskt trä som 

det också kallas, vilket är ett bra material att fräsa prototyper ur (se Appendix A). 

Fräsmaskinens mjukvara behöver modellen i filformatet .stl, vilket fås från CAD-mjukvaran. 

Då fräsen endast kan fräsa ur hålutrymmen ovanifrån, gjordes ledningen för 

potentiometervaggan genom att vända den färdiga delen upp och ned, för att sedan efter 

noggranna mätningar och markeringar fräsa ut den med manuell styrning av fräsen. Den syns 

alltså inte i CAD-ritningen. Fräsning av plana ytor kan man undvika, då det tar onödigt 

mycket tid. Det blir väldigt snyggt även om man använder bandsåg och bandslip för att t.ex. 

göra yttersidorna på motorvaggan. 

 

Kopplingslänken mellan motor och potentiometer gjordes i en 3D-printer, som bygger upp en 

form av smält plast (se Appendix A). 3D-printern kan till skillnad från fräsen modellera 

ihåligheter från vilket håll som helst. Dessutom är plasten mycket stabilare än grayfoam, och 



därmed bättre lämpad som kopplingslänk. Däremot är den inte lika exakt som fräsen, vilket 

ledde till att kopplingshålet mot motorn fick filas ut lite med ett Dremel Multi handverktyg. 

ATmega16 och använda ingångar 

ATmega16 är en 8-bitars mikroprocessor, med fyra portar som kan konfigureras som in- eller 

utgångar. Den har en maximal klockfrekvens på 8MHz och några av dess funktioner som 

används i detta projekt är AD-omvandlare, en timerkrets som genererar en PWM-utsignal, 

samt en extern interrupt. Den senare triggas av en sorts knapp för nödstopp. Lysdioder drivs 

av mikroprocessorn, via pinnar konfigurerade som utgångar, och visar värdet på 

potentiometern i binär form. Under experimentstadiet kopplades även en läsgaffel in, som 

skulle kunna reagera på om ett ändläge nås. 

H-bryggan A3951SW 

H-bryggan A3951SW av Allegro Microsystems är gjord för att driva en likströmsmotor. 

A3951SW klarar att driva en motor med 50V matningsspänning, med en maximal ström av 

2A. Den har främst tre ingångar; ENABLE, PHASE och BRAKE. Phase används för att 

bestämma motorns riktning, Enable är ingången för PWM-signalen och Brake bromsar 

motorn om man matar in en nolla på den. När Brake är aktiverad stängs H-bryggans alla 

transistorer av, vilket innebär att signaler som kommer in på Phase och Enable inte får någon 

effekt. Till ingången RC kopplas just en RC-krets, i detta fall är det en resistor (ett motstånd) 

och en kapacitans (en kondensator) som är parallellkopplade. Detta ger en strömbegränsande 

krets, som ser till att strömmen till motorns lindningar inte överstiger ett visst värde. Valet av 

värden på resistorn och kapacitansen bestämmer vilken strömvärde detta är, vilket ger 

möjligheten att anpassa det hela efter olika motorers krav. 

H-bryggan BTM7710G 

H-bryggan BTM7710G av Infineon är av ytmonterad sort (i en kapsel av typen SO-28), som 

klarar att driva en likströmsmotor med 40V matningsspänning och en ström av 15A. För att 

kunna testa denna krets löddes den först fast på ett kretskort med två rader av stiftlistor, en på 

varje sida av chippet. Styrningen av denna H-brygga är mer komplicerad än styrningen av 

ovannämnda H-brygga A3951SW, men den är å andra sidan mer flexibel, vilket möjliggör att 

ge hela kretsen ett väldigt specifikt beteende. Däremot blir programmeringen av 

mikroprocessorn mer invecklad, och den är inte särskilt förlåtande för fel i programkoden. 

Efter en längre tids byggande och experimenterande övergavs denna H-brygga till förmån för 

den ovanstående. 

Likströmmotor 

I detta projekt används en permanentmagnetiserad tvåpolig likströmsmotor av fabrikatet 

Pittman, modellnummer GM9232E311-R1. Den är från fabrik försedd med ett drivhus med 

utväxlingen 218,4:1, därav beteckningen ”Lo-Cog”. Märkspänningen är 24V, och vid tester 

har strömförbrukningen utan last vid märkspänningen fastställts till omkring 140-150mA. I 

extrema fall av ändringar av rotationsriktningen eller -hastigheten, samt vid uppstart under 

last, brukar man uppskatta att ett maximum av 6 till 8 gånger normala strömmen kan dras. 

Detta ger i absolut sämsta fall en ström av 1,2A, vilket både H-bryggan A3951SW och labbets 

spänningsaggregat klarar av. 

Potentiometer 

Potentiometern är den viktigaste delen i återkopplingen, men samtidigt en möjlig felkälla som 

inte får ignoreras. I detta projekt valdes en linjär trimpotentiometer på 10kΩ. Dess yttre ben 

ansluts till 5V och till jord, och dess mittben matas in till en AD-omvandlare på 

mikroprocessorn ATmega16, i detta fall till pinne PA0 (ADC0). 

 



Ett litet test gjordes för att se om potentiometern är linjär. Detta ska inte ses som något särskilt 

noggrant test, men i syfte att utesluta att potentiometern är logaritmisk är detta test ändå 

meningsfullt. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7 - Potentiometern verkar vara av linjär typ. Avvikelserna uppstår sannolikt på grund av dålig mätnoggrannhet. 

Spänningsreglering 

Detta projekt behöver två olika spänningar, dels 5V för logikkretsarna, dels 24V 

matningsspänning till motorn. 

Att skapa en 5V spänningskälla är förhållandevis enkelt. I detta projekt togs ett gammalt, 

uttjänat spänningsaggregat som levererar 9V likström och kopplades till en redan befintlig, 

hemmabyggd variabel spänningsreglerkrets. Denna ställdes in på 5V. Nätaggregatet klarar att 

leverera 600mA, och spänningsreglerkretsen klarar mer än så. 600mA förväntas efter 

mätningar under projektets gång räcka med råge. För att räkna ut förlusteffekten som 

reglerkretsen omvandlar till värme måste differensen mellan inmatad spänning och den 

reglerade utspänningen multipliceras med strömmen som förbrukas. Efter behov måste 

reglerkretsen förses med en kylfläns, vilket hemmabygget redan var. 

Att skapa 24V är lite knepigare, då ingen lämplig stand-alone spänningskälla kunde 

uppbringas. Därför används labbaggregatens 24V-utgång, som förmodas vara välreglerad. Då 

det är en likströmsmotor som ska drivas är det inget problem ifall spänningen inte är helt 

glättad. 

Programvara 
Programkoden till ATmega16 skickas separat. 

Erfarenheter och lärdomar 
Under projektets gång har många erfarenheter samlats, och i efterhand skulle angreppssättet 

göras annorlunda. 

 

Bland mer allmänna lärdomar kan nämnas att en ordentlig CAD underlättar mycket i designen 

av mekaniska objekt som ska fräsas eller göras i 3D-printern. En annan är att man inte bör 

börja bygga kretsar innan noggranna tester på breadboard har visat att kombinationen av 

hårdvara och mjukvara fungerar ordentligt. När man väl har gjort ett kretskort är det onödigt 

svårt att göra ändringar i kopplingsschemat. En annan insikt är att det tar lång tid att fräsa 

saker– tid som kan sparas in om man kan bearbeta materialet med andra verktyg, som t.ex. 

bandsåg och slip. 

 

Under hela arbetets och testningens gång borde anteckningar om resultat och slutsatser 

skrivits ned, då dessa hade underlättat den slutliga rapportskrivningen. 

 



Mer specifika erfarenheter gäller speciellt H-bryggan BTM7710G, som är ytmonterad och 

därför krävde onödig lång förberedelsetid för att få igång. Den var även lite komplicerad att 

styra, vilket skapade oklarheter om det var något fysiskt fel på kretskortet eller om felet låg i 

mjukvaran. Att den krävde pull-down-resistorer framgick inte tydligt ur databladet, och det 

var inte uppenbart att inse från första början. Efter bytet till A3951SW gick utvecklingsarbetet 

betydligt snabbare. 

 

Det lades även aningen onödig energi på att utforska vanliga servomotorers funktion, bland 

annat via styrning med en timerkrets av typen 555. 

 

Programmen Multisim och Ultiboard var båda ganska nyckfulla, och det fanns en viss tröskel 

att komma igång och arbeta med dem i snabbare takt. 

 

En annan viktig erfarenhet är att AVR Studio 5.0 kan börja bete sig mycket märkligt. Detta 

märker man på att det inte går att skriva vänsterparentes eller punkt. En omstart av 

programvaran löser det hela, dock måste man spara sin kod i t.ex. en textredigerare, eftersom 

AVR Studio 5.0 inte sparar något, trots upprepade klick på knappen Spara. 

Slutsatser / Förbättringsförslag 
Det finns många förbättringsidéer och funktionsutökningar till detta projekt, främst vad gäller 

själva återkopplingslogiken men även andra features. 

Återkopplingen 
Återkopplingen skulle kunna använda en mer noggrann mätmetod, t.ex. en bättre 

potentiometer. Även den mekaniska kopplingen mellan motor och potentiometer är i 

nuvarande form inte helt exakt. En komplettering med en hålskiva och en läsgaffel eller med 

en Hall-sensor skulle kunna ge noggrannare värden för den återkopplade utsignalen, och 

därmed även för felet. Med två mätmetoder kan man skapa logik som kan utesluta felaktiga 

värden från den ena, t.ex. från potentiometern. Redan nu kan beteenden noteras om kan 

förklaras med förslitningar i kolbanan – vid ett visst läge på potentiometern kan motorn rycka 

till väldigt starkt. I övriga vridområdet är det inte så. Även kalibreringen av förhållandet 

mellan motstånd i potentiometern och vinkelutslag kan göras mer noggrann; enklast blir detta 

om mekaniska kopplingen är klar och stabil. 

Vid intrimning av P- och I-delarna uppstod det ett märkligt beteende. Åt ena hållet reglerades 

läget lugnt och smidigt, medan det ryckte väldigt mycket åt andra hållet. Möjliga orsaker till 

detta kan vara ett mekanisk, som t.ex. att motorn utväxling inte är helt intakt, t.ex. att det 

saknas smörjningsfett. Även potentiometerns beteende skulle kunna vara olika vid vridning åt 

olika håll. 

Felsäkerhet 
En funktionsutökning skulle kunna innehålla en kontroll av rotationstid efter att en 

positionsändring har beordrats. Om då den beräknade tiden för positionsändringen överskrids 

med för stor marginal, skulle man kunna utlösa en nödbroms. I detta projekt skulle detta 

kunna uppträda om den fiktiva parabolantennen har fastnat i något. Efter kontroll av en 

människa kan man då återställa normal drift med en resetknapp. 

Funktionsutökning 
Projektet kom tyvärr inte så långt som att installera fysiska knappar som motsvarar satellit_1, 

satellit_2 och satellit_3. Dessa borde självklart läggas till, förslagsvis kopplas dessa till såväl 

en interruptpinne som en ADC-pinne via en ett arrangemang av olika resistenser. På så sätt 

kommer valfri nedtryckt pinne att trigga ett interrupt, och sedan kan man i interruptrutinen 



läsa av AD-värdet och därmed avgöra vilken knapp av de tre som är intryckt. En mer 

komplicerad lösning skulle kunna innefatta ett nät av flera ledare i lodrät och horisontell ledd. 

En knappnedtryckning motsvaras sedan av en kolumn och en rad. 

Referenser 
I stort sett hela internet användes som referens och literattur, både på engelska och svenska, 

men även tyska. Bland de mest frekvent besökta platserna finns dessa: 
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 PID without a PhD – Tim Wescott, FLIR Systems 
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Använda portpinnar hos AVR:en 

PA0 (ADC0) AD-omvandling från potentiometer 

PB1 BRAKE till H-bryggan 

PB2 PHASE till H-bryggan 

PB3 (OC0) ENABLE (PWM) till H-bryggan 

PC0-7 LEDs som visar ADC-värdet 

PD2 (INT0) Nödstoppsswitch på interrupt 

VCC, GND Spänningsmatning, 5V och jord 

MOSI, MISO, 

RESET, SCK 

Programmeringsinterface 

  



CAD-ritningar 

 

Figur 8 - Tvåpolig permanentmagnetiserad likströmsmotor av typen Pittman LoCog 9232. 

 

Figur 9 - Motorvagga som frästes ur grayfoam. 



 

Figur 10 - Hållaren för potentiometern. 

 

Figur 11 - Kopplingen mellan drevhusets axel och potentiometern. 

  



Kopplingsschema 

 

Figur 12 - Kopplingsschema 
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Sammanfattning 

Denna rapport beskriver processen då en LinkSprite JPEG VGA Color Camera-modul skall 

implementeras i självförsörjande handkamera. Med finns en introduktion i kameramodulens 

teknikaliteter och funktioner, som bland annat tar upp bildsensorer av CMOS-typ och JPEG-

komprimering.  

Dessutom beskrivs arbetsgången vid utformning av en funktionsduglig prototyp. 

Abstract 

This paper describes the process of implementing the LinkSprite JPEG VGA Color Camera module in a 

standalone hand camera. It includes a brief introduction in the technicalities and functionalities of 

the camera module, treating among other things CMOS type image sensors and JPEG-compression.  

The paper also describes the work process of making an operational prototype. 
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1 Inledning 

När Dr. Eric Fossum och hans forskargrupp på början av 1990-talet forskade på CMOS-bildsensorer 

och utvecklade den så kallade APS-tekniken (active pixle sensor), var det nog få som trodde hur stor 

utbredning de kameror som utnyttjar tekniken skulle få, bara tjugo år senare. 

När Apple för några månader sedan släppte sin senaste version av Iphone var det många vid 

lanseringen granskade den avancerade CMOS-megapixelkamera som stod för det primära 

fotograferandet. Inte så många lade dock märke till den VGA-kamera som på kamerans framsida 

faktiskt står för filmandet vid exempelvis videosamtal. Som ett evolutionärt steg för digitalkamerorna 

beträffat har denna kamera spelat en stor roll för att som första digitalkamera nå ut till massorna, 

och faktiskt, som i fallet med Iphonen, fortfarande vara förstahandsvalet i vissa applikationer. 

Nu för tiden må VGA-formatet vara förlegat, men tekniken bakom utnyttjas som aldrig förr. 

Utvecklingen mot mindre och mindre, och mer och mer känsliga sensorer med en rad olika otroliga 

tillämpningsmöjligheter, har gjort att vi snart befinner oss i den framtid där mycket omöjligt har blivit 

möjligt. 

Syftet med denna rapport är att åskådliggöra den grundläggande tekniken bakom den VGA-

kameramodul vars användning sedan också redovisas i form av ett prototypbygge. Detta för att 

skapa ökad teknisk förståelse och för att visa på det breda användningsområde som tekniken 

erbjuder. 
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2 Teoretisk fördjupning 

Denna del beskriver mer djuplodande VGA-kameramodulens ingående komponenter och deras 

egenskaper och användningsområden. Dessutom redovisas modulens olika tillämpningar och 

användningsområden. 

2.1 Modulens ingående komponenter och funktionalitet 

Nedan följer en övergripande förklaring på vissa funktioner och de mest avgörande ingående 

komponenterna hos den givna kameramodulen (LinkSprite JPEG VGA Color Camera). 

2.1.1 Varför benämningen VGA?  

VGA-benämningen kommer i grunden från en grafikstandard, som i persondatorer finns 

representerad som ”grundsortiment” i alla typer av grafikkort, och används numera framförallt i 

datorns uppstartsfas då övriga grafiska hjälpmedel inte initierats. Standarden stödjer upplösning upp 

till 640*480, 8 bitars färgåtergivning (256 st), varför denna upplösning i dagligt tal bara benämns VGA 

(Wikipedia, VGA, 2012-03-19).   

För given kameramodul nämns VGA (Video Graphics Array) tillsammans med QVGA (Quarter Video 

Graphics Array) i samband med upplösningsspecifikationen och symboliserar enligt ovanstående 

bildsensorns pixelantal 640*480. Med kamerans QVGA-alternativ försummas, vilket namnet också 

skvallrar om, en fjärdedel av sensorns pixlar. Kameran tar således med i detta läge bilder med 

upplösning 320*240 pixlar. Ytterligare en upplösning finns som alternativ, QQVGA, som likaledes ger 

en upplösning på 160*120 pixlar (LinkSprite, 2010). 

2.1.2 CMOS APS-sensor 

I kameran sitter en ¼” digital CMOS-bildsensor (Complementary Metal Oxide Semiconductor). CMOS-

sensorer karaktäriseras bland annat av att varje pixel har en inbyggd förstärkande krets, vilket också 

klassificerar sensorn i APS-segmentet (Fossum, 1999).  Detta ger låg energiförbrukning och sparar 

utrymme vilket gör att sensorn lämpar sig väl till mindre batteridrivna handkameror. Sensortypen är 

tillsammans med CCD-sensorn den digitala bildsensor som dominerar marknaden (Carlsson, 2008). 

CCD-sensorn kommer dock inte att behandlas i denna rapport. 

Den analoga tekniken bakom CMOS-sensorns funktion ligger hos pixlarnas individuella fotodioder, 

där det inkommande ljusets fotoner slår loss elektroner i angreppsytan vilka detekteras. 

Dioden består av ett kiselämne uppdelat i ett P-område dopat med bor där det saknas elektroner, 

och ett N-område dopat med fosfor där det råder överskott. Genom diffusion kommer det i 

gränslandet mellan dessa att skapas ett jämviktsförhållande med en negativt laddad del av P-
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området och en positivt laddad del av N-området. Detta gör att dioden närmast kan ses som en 

kondensator då det i kontaktytan mellan de olika områdena skapas ett hålrum helt utan fria 

elektroner, och med ett starkt elektriskt fält. En spänning V0 läggs över N-området för att säkerställa 

att mätningen har ett känt referensvärde att utgå ifrån (Carlsson, 2008).  

Då dioden exponeras slår inkommande fotoner loss elektroner från ämnet vilka dras till den positivt 

laddade sidan. Elektronen kan då detekteras som en ström proportionell mot ljusstyrkan 

symboliserat i antal fotoner, N vilket ger en utspänning V, enligt 

   
       

 
     (1) 

där C är diodens kapacitans och e elementarladdningen (≈1,602 ·10-19 C) (Carlsson, 2008). Efter 

exponering läggs återigen spänningen V0 över det N-dopade området och laddningen grundinställs. 

Den schematiska bilden till vänster (Figur 1) visar hur 

elektronerna träffar detektorelementet i CMOS-

kretsen. Efter detektering skickas den uppmätta 

spänningen på utgående ledning då ”row-select”-

transistorn fått klartecken från styrenheten. Denna 

aktiverar sedan återigen spänningen V0 över N-

området med hjälp av ”reset”-transistorn och gör på 

så sätt pixeln redo för nästa exponering (Fossum, 

1999).  

Pixelspänningen skiftas ut seriellt, radvis ur pixelmatrisen vilket gör systemet lätt att övervara då 

varje pixel tilldelas en rad- respektive kolumnadress (Fossum, 2009).  

Figur 2. Pixelmatris med ingående kretsar i bildsensor av 
CMOS-typ (Fossum, 1999) 

Figur 1. Diod- och grinduppsättning för en pixel i 
CMOS-bildsensor (Fossum, 1999).  
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Fördelen med CMOS jämte andra matrissensorer är att det i kretsen också finns utrymme att 

integrera ytterligare elektronik som exempelvis klockkretsar för manövrering (Carlsson, 2008). 

Pixelmatrisens uppbyggnad kan betraktas i Figur 2, där man även kan ana hur raderna med pixlarnas 

detekterade spänningar skiftas ned för omvandling till digital form, vilken skickas som output.    

För framställning i färg täcks pixelmatrisen av motsvarande färgfiltermatris, ett så kallat Bayerfilter 

(se Figur 3). Detta för att inte varje pixel skall ta upp våglängder av alla olika slag, vilket gör bilden 

svart-vit. Filtermatrisen är anpassad till det mänskliga ögat, så att ljus av gröna våglängder, vilket ögat 

tar upp mest information ifrån, tar upp hälften av platserna i filtret, och andra halvan fördels jämnt 

till röd- och blåfiltrering. Då varje pixel med denna metod endast tar upp en typ av ljus saknas därför 

färginformation vid framställningen av bilden. Bildbehandlaren tar då de omgivande pixlarna till hjälp 

och interpolerar fram en mycket noggrann gissning för de rådande färgstyrkorna i respektive pixel. På 

så sätt kan bildsensorns och således också kamerans storlek och pris begränsas (Nice, Wilson & 

Gurevich).  

G B G B G B G B G B 

R G R G R G R G R G 

G B G B G B G B G B 

R G R G R G R G R G 

G B G B G B G B G B 

R G R G R G R G R G 

G B G B G B G B G B 

R G R G R G R G R G 
 

Figur 3. Bayerfiltrets uppbyggnad för exponering av enskilda fotodioder med grönt, rött och blått ljus. 

Fotosensorer av denna typ är, förutom i digitalkamerasammanhang, vanliga i exempelvis 

fjärrkontrollmottagare, då med IR-filter, och som grundbult i solceller. I solcellen utnyttjas den ström 

som bildas vid kontinuerlig exponering av fotodioden och kan i addition med andra dioder och celler 

alstra ström nog för att bidra till elnätet (Nationalencyklopedin, Solcell, 2012). 

2.1.3 Styrenhet 

Kommunikationen med och mellan kameramodulens integrerade kretsar sker via en 100-pinnars 

mikrokontroller av LQFP-typ (en kvadratisk, mycket tunn inkapslingstyp av integrerade kretsar).  

Denna tar in kommandokod från användaren, som efter bearbetning vidarebefordras, varpå en 

svarskod bekräftar att kommandot är utfört (se kapitel 3.4).   

2.1.4 JPEG-komprimering 

Kameramodulen komprimerar tagna bilder till JPEG-format, vilket är en destruktiv typ av 

bildkomprimering som lämpar sig för just fotografier (Lane, 1999). Standarden utvecklades av Joint 
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Photographics Experts Group och stödjer komprimering av bilder med upp till 24 bitars 

färgåtergivning. 

Grundförutsättningen för komprimering med JPEG är att utnyttja det mänskliga ögats begränsningar 

och skala bort de egenskaper hos bilden som inte uppfattas av den slutgiltiga betraktaren. 

Komprimeringstekniken lämpar sig därför inte för bilder som på något sätt skall analyseras digitalt 

(Lane, 1999).  

Nedskalningen sker i sitt första steg genom att gruppera pixlar och få fram ett färgmedelvärde som 

karaktäriserar den nya bildpunkten. Ljusstyrkan bevaras eftersom det mänskliga ögat är mer känsligt 

för denna typ av förändringar hos den slutgiltiga bilden (Lane, 1999). 

Lundström (2005) beskriver att det därefter följer omvandling med så kallad diskret cosinustransform 

(DCT), en helt reversibel matematisk transform som i mycket liknar den mer allmänt kända 

Fouriertransformen. Rent matematiskt innebär detta att pixlarna, i grupper om 8*8, transformeras 

från rum- till frekvensdomänen där efterföljande operationer blir lättare att utföra. 

Den transformerade pixelinformationen utsätts därefter med 

en typ av viktad heltalsdivision, kvantisering, där mycket av 

informationen kastas bort, återigen med hänsyn tagen till ögats 

begränsningar. Det är i denna process som den största 

förändringen i både bildkvalitet och filstorlek sker, varför också 

denna skalning ofta kan påverkas av användaren (se Figur 4).  

Komprimeringsprocessen avslutas med allmän filkomprimering 

av Huffmantyp för att ytterligare göra den mer behändig att 

lagra och/eller skicka (Lundström, 2005). 

I varje JPEG-fil integreras så kallade ”markers” med information av intresse för den som vill packa 

upp och titta på bilden. Här finns bland annat filens storlek lagrad, samt information för visning av en 

miniatyrversion av bilden, så kallad thumbnail (Lane, 1999).  

2.2 Användningsområden och omvärldsanalys 

När man söker på internet efter information om användning av VGA-kameror får man framförallt en 

rad träffar på mobiltelefoner, webbkameror och enstaka om leksaker som låter dig spionera på dina 

vänner. Trots att en mängd mobiltelefoner fortfarande använder sig av VGA-kameror, verkar det som 

att formatets användningskurva, i alla fall i kamerasammanhang, är dalande. VGA-kamerans 

Figur 4. Bild komprimerad med 
succesivt ökad komprimeringsfaktor 
(Från vänster till höger) (Wikipedia, 
JPEG, 2012-03-25). 
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användning i nylanserade produkter är idag begränsad eftersom formatet i mångt och mycket är 

ifrånsprunget av megapixelkamerornas bildkvalitet.  

Formatets nackdel, dess relativt låga upplösning, framstår dock också mycket som dess största 

fördel. Smidiga format kommer till sin rätt vid till exempel trådlös överföring. Många av dagens 

mobiltelefoner, bland annat Iphone4S, har någon typ av videosamtalstjänst, där en VGA-kamera 

levererar bilder för sändning över telefonnätet (Apple, 2012). Där en megapixelbild skulle innehålla 

för mycket information för att kunna skickas med en jämn, kontinuerlig ström, lever i dagens läge 

VGA-formatet upp till kundernas krav på både bildkvalitet och strömningssäkerhet. Däremot är det 

så, att med den snabba utvecklingen och prestandaökningen av telefonnätet, och tillsammans med 

konsumenternas accelererande krav på bildkvalitet, är det nog inte helt otänkbart att marknaden i 

framtiden tränger ut användandet av VGA-kameramoduler till förmån för videokommunikation av 

högre kvalitet. 

Vad projektmodulen beträffar verkar det främst vara den analoga PAL-funktionen som utnyttjas i 

situationer där realtidsövervakning är önskad, förmodligen av ovanstående skäl. En rad bilar har till 

exempel backkameror kopplade till GPS-bildskärmen för att, vid iläggande av backväxel, automatiskt 

leverera en bild på den bakomvarande miljön. Dock är det så att det även här endast är en handfull 

som använder sig av just VGA-formatskameror (Vi bilägare, 2012). 

Eftersom VGA-kameraformatets användning ter sig allt mindre, breddas därför perspektivet då vi 

tittar på olika användningsområden, till att även omfatta andra CMOS-kameror i miniformat (<1/3”). 

Detta för att visa på vidden av användandet av tekniken.  Faktum är att cirka 90 % av alla 

mobilkameror som finns på marknaden använder sig av CMOS-sensorteknik (Wikipedia, Camera 

Phone, 2012-03-23).  

2.2.1 Privatanvändning  

Som beskrivet finns VGA-kameror och CMOS-kameror i de flesta mobiltelefoner och används således 

dagligen av många. Bilars backkameror har också kommit på tal, och i vissa privata hem och 

framförallt arbetsplatser sitter övervakningskameror för att övervaka saker och ting av värde. I 

kollektivtrafiken sitter kameror för att motverka brott och nästan alla har en webkamera för att 

kunna kommunicera med videosamtal över internet. Kort sagt så kommer man som privatperson 

ständigt i kontakt med denna digitala teknik för att avbilda oss själva eller det vi har runt omkring oss.  

Om perspektivet sedan tillfälligt breddas ytterligare till att omfatta kameror med högre krav på 

prestanda med större CMOS-bildsensorer, är vanliga handhållna digitala kompakt- och 

systemkameror något som de flesta har och använder i stor utsträckning.  
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2.2.2 Industriella tillämpningar 

Inom industrin är det främst i övervakningssyfte som denna typ av kamera är vanlig. Många företag 

använder kameraövervakning för att säkerställa drift, och det finns även lösningar där video i 

kombination med intelligent programvara som kan avläsa avvikande händelseförlopp som till 

exempel brand (Nyx Securitys, 2012-03-23).  

På arbetsplatser med farlig arbetsmiljö, exempelvis i gruvor, är fjärrstyrning med hjälp av video ett 

mycket bra sätt att underlätta arbetet och inte utsätta de anställda för risker som ras i samband med 

sprängningar (Planeskog, 2001).  

2.2.3 Medicinska tillämpningar 

Det finns en rad medicinska tillämpningar där CMOS-kameratekniken är av intresse. Det kan vara vid 

exempelvis endoskopiska undersökningar, då kameraförsedda instrument förs in i kroppen för att 

betrakta sjukdomstillstånd, eller vid övervakning av titthålsoperationer för att ”ge ögon” åt läkaren.  

Dessutom finns endoskopiska CMOS-kameror så små att de sväljs som ett piller, transporteras runt i 

mag- och tarmsystemet av peristaltiken, och kontinuerligt sänder trådlös video för undersökning av 

mage och tarm (Gerber, Bergwerk & Fleischer, 2007). 

Vidare används CMOS-kameror vid till exempel ögonövervakning av människor med sjukdomar vars 

symptom bland annat visar sig i ögonrörelserna (Goto & Asama, 2009). 

Inom detta område finns, som jag ser det, en fantastiskt stor utvecklingspotential, och i framtiden 

kanske mycket, som idag ter sig omöjligt, är möjligt. Japanska forskare håller exempelvis på att 

utveckla artificiella näthinnor, för implantering i ögongloben, för att ge blinda möjligheten att få 

synen åter (se Figur 5) (Ohta, 2012).   

2.2.4 IR-kamera 

CMOS-kamerorna kan också fundera som mörkerkameror och då främst om ett filter som endast 

släpper igenom infraröd strålning appliceras framför bildsensorn. Denna typ av kamera kräver dock 

Figur 5. Exempel på användning av CMOS-bildsensor 
som implanterat hjälpmedel för blinda (Ohta. 2012). 
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att området som skall filmas belyses med IR-dioder vars ljus reflekteras av omgivningen och 

detekteras av kameran.  

Det finns förutsättning för att även utan denna belysning detektera värmestrålningen från den 

omkringliggande miljön och på så sätt skapa en värmekamera. Dock bidrar lufttemperaturen med för 

mycket störande strålning för att omkringliggande miljöns IR-värmestrålning skall kunna detekteras, 

varför andra tekniker är mer effektiva. För att kunna utnyttja CMOS-teknik i dettas syfte krävs att 

sensorns direkta omgivning kyls till långt under -100°C, vilket kräver teknik som gör metoden klumpig 

och kostsam (Akin, 2005). 
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3 Prototyp 

En prototyp har tagits fram för att praktiskt implementera förvärvad kunskap. 

3.1 Mål 

Det övergripande målet för byggandet av prototypen har varit att, med LinkSprite VGA-kamera-

modul skapa en fristående system, styrd av en mikrokontroller (ATMega 16), för att, i ett 

användarvänligt gränssnitt, kunna ta digitala bilder och på något sätt lagra dessa. Alternativet till 

lagring i det fristående systemet skulle vara att skicka en färdigpaketerad JPEG-bild levererad från 

kameramodulen till en extern lagringsplats.  

För att underlätta för användaren bör gränssnittet i största möjliga utsträckning likna de kameror 

som idag finns på marknaden. 

3.2 Utvecklingshjälpmedel 

För utveckling av prototypen och erforderliga tester har ett antal hjälpmedel använts. All 

kodutveckling har skett i AVRStudios 5.1, som tillsammans med programmeringskretsen STK500 har 

använts för felsökning och testning av mjukvara. Önskad layout för det slutgiltiga stand-alone-

systemet har simulerats på breadboard, innan CAD-programmen Multisim och Ultiboard har använts 

för att ta fram grafiska kopplingsscheman och kretskortsmodeller. Under hela processen har en 

JTAG-enhet bidragit till överblickbarheten genom sin funktion att under mjukvarusimulering göra 

variabler observerbara vilket markant underlättat felsökning. 

3.3 Hårdvara 

Färdigt fristående system består av given digitalkameramodul från LinkSprite, mikrokontroller 

ATMega16 som styrenhet, strömbrytare, tryckknapp, strömkälla, möjlighet för JTAG-kommunikation, 

kontrollljusdioder, level converter TTL till RS232, samt en RS232-hona för kommunikation med extern 

lagringsmodul. 

3.3.1 VGA-kameramodul (LinkSprite JPEG VGA Color Camera) 

Den givna modulen levereras med en ingående manual (LinkSprite, 2010) för kamerans egenskaper 

och dess kommandon. Kameramodulens yttre gränssnitt består av fem kablar varav tre är för 

kommunikation, två för seriell in- (RXD) respektive utdata (TXD) och en för analog bildström (PAL). 

Övriga två står för strömförsörjning respektive jord.  

En inbyggd styrenhet av typ VC0706 (Vimicro, 2007) sköter den inbördes kommunikationen mellan 

modulens komponenter, samt kommunicerar med externa enheter via ovanstående gränssnitt. 
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Modulens integrerade bildsensor är av ¼”CMOS-typ och stödjer bildkvalitet upp till 0,3 megapixlar 

(640*480). Bildkvaliteten kan även ändras till 320*240, alternativt 160*120 pixlar. 

I givet modulutförande sker kommunikationen seriellt enligt TTL-standard för direktkommunikation 

med mikrokontroller och de tagna bilderna levereras seriellt, åtta bitar i taget, färdigkomprimerade i 

JPEG-format. Detta gör att endast mikrokontrollerns två pinnar som stödjer seriell kommunikation 

kan ta kommunicera med modulen.  

I anslutning till kamerans lins sitter även ett filter för borttagning av infrarött ljus. Detta för att få så 

lite störning som möjligt i den registrerade bilden som sedan skall återges.  

3.3.2 Mikrokontroller ATMega16 

Prototypen styrs av en mikrokontroller av typ ATMega16 från Atmel. Detta är en 8-bits 

mikrokontroller med 16K bytes flashminne och 40 utgående pinnar med olika funktionaliteter.  

För övrig information se mikrokontrollerns datablad (Atmel, 2010). 

3.3.3 Level converter TTL till RS232 

Då mikrokontrollerns minne inte är tillräckligt stort för att själv lagra en bild skickas de tagna bilderna 

via RS232-port till ett externt lagringsutrymme. För att då kunna kommunisera krävs att 

spänningsnivån för den skickade informationen trappas upp och inverteras från TTL-logikens lägre 

nivåer (0-5V (0-0,8V för låg och 2-5V för hög)) till RS232-protokollets som är högre ((-15)-15V (3-12V 

för låg och (-3)-(-12)V för hög))(Sodoityourself, 2012-03-09). Detta sker med hjälp av den integrerade 

kretsen MAX202CPE (Maxim, 2005), som i kombination med fem kondensatorer konverterar 

mikrokontrollerns respektive kameramodulens TTL-signaler till RS232-signaler (se bilaga 6.2).  

3.3.4 Kommunikation med JTAG-enhet 

För flashning av mikrokontroller och möjlighet till övervakning av mjukvara har pinnar för 

kommunikation med JTAG-enhet integrerats. Detta underlättar felsökning och eventuell 

uppgradering av mjukvaran i det fristående systemet. Pinnarna är kopplade till ATMega 16 på givna 

utgångar TCK, TD0, TMS, TDI, GND och Vtref enligt datablad (Atmel, 2010). 

3.3.5 Övrigt 

Eftersom ATmega16 bara har två portar för seriell trafik och inte nog med minne för att lagra den 

bild som kameran levererar, uppstår problem med vidareöverföringen till systemets RS232-utgång. 

Därför har kameramodulens TXD-utgång grenats för att både skicka informationen till 

mikrokontrollern och till RS232-utgången. Detta gör att mikrokontrollern kan konversera och skicka 
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order till kameran, ta in svarskod från kameran, för att sedan underlåta att läsa in den skickade 

bilden från kameran. Bildkoden skickas i stället till extern part för lagring.  

Denna typ av lösning är inte optimal och kräver en viss sållning av kod hos lagringsenheten, då inte 

bara bilden utan även kameramodulens svarskonversation med mikrokontrollern skickas med. 

För att ta bilder läser mikrokontrollern in en knapptryckning för att initiera bildtagningsprocessen. 

Denna är placerad för att efterlikna gällande norm och på så sätt underlätta för användaren. 

Strömförsörjningen regleras med en switch och igångsatt kamera symboliseras med en lysande diod. 

Ytterligare en lysdiod läser in bildströmmen och blinkar vid överföring via RS232-utgången. Dioden 

slocknar då bildfilen är färdigöverförd och kameran är redo för att nästa kort skall tas. 

3.4 Mjukvara 

Den tillverkade prototypens mjukvara tar, liksom hårdvaran, avstamp i de olika önskemål angående 

användarvänlighet, som nämndes i kapitel 4.1. Då endast en tryckknapp och en strömbrytare skall 

kunna styra hela kamerans funktionalitet, krävs att vissa funktioner hos prototypens ingående 

kameramodul rationaliseras bort. Häribland möjligheten att ändra filstorlek och JPEG-omvandlingens 

komprimeringsförhållande. Dessutom krävs ett antal olika programtillstånd i vilka knappen fungerar 

på olika sätt. Ett exempel skulle kunna vara att tryckknappen, efter att kameran efter en given tid 

försatts i power saving-tillstånd, skulle fungera som systemets väckningssignal. Sedan knappen 

”väckt” kameran skulle den återgå till att trigga ta-kort-kommandot. 

Ett flödesschema togs i initieringsfasen av prototypframtagningen fram. Detta reviderades dock 

under arbetets gång för att falla inom ramen för den tilldelade tiden för projektet. Mer om det i 

kapitel 4.2.  

Kameramodulens inbyggda mjukvara svarar enligt datablad (LinkSprite, 2010), på skickade 

kommandon seriellt skickade enligt TTL-standard 0-5V. Kamerans inbyggda klockfrekvens är 7372800 

Hz, varför mikrokontrollern programmerades att följa denna.  

De angivna kommandokoderna läggs i vektor och skickas elementvis till kameramodulen enligt 

ATMega16-databladets anvisningar för kommunikation via serieport TXD (port PD1) (Atmel, 2010). 

Detta med hjälp av lathund av Dean Camera (Camera, 2012). På samma sätt mottas kamerans 

svarskod via mikrokontrollerns RXD-pinne (port PD0) och sparas på vektorform för att lätt kunna 

kontrolleras med JTAG-enheten. 
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Varje kommando har tilldelats en egen funktion och anropas således med motsvarande 

funktionsanrop. Detta för att på ett enkelt sätt kunna strukturera huvudprogrammet efter det 

uppritade flödesschemat. Kamerans inbyggda funktioner har i skrivet program tilldelats följande 

anropsnamn: 

takepic  

Skickar kommandokod för att öppna slutare och läsa av pixelmatris. Bekräftar med svarskod. 

reset 

Skickar kommandokod för att starta om kameramodul. Bekräftar med svarskod. 

readfilesize 

Skickar kommandokod för att läsa den tagna bildens fillängd. Bekräftar med svarskod och returnerar 

fillängd till huvudprogram. 

readfilecontent 

Tar in mottagen filstorlek från readfilesize, skickar till kameramodul för att starta nedladdning av 

bildfil från modulen. Bekräftar att hela bilden är överskickad genom att vänta på filens slutsignatur 

(FF 09).  

stoptakepic  

Skickar kommandokod för att påbörja ny korttagningscykel. Bekräftar med svarskod. 

entersleep  

Skickar kommandokod för att försätta kameramodul i energisparläge. Bekräftar med svarskod. 

wakeup 

Skickar kommandokod för att ”väcka” kameramodul ur energisparläge. Bekräftar med svarskod.  

Då den framtagna prototypen endast har en knapp, försummas tre stycken av kameramodulens 

valmöjligheter. Dessa låses i framtagen mjukvara till ett fixt val för att underlätta för användaren. För 

att ändra dessa krävs att mjukvaran ändras, vilket dock är relativt enkelt för den kunnige då 

prototypen har utgångar för kommunikation med JTAG-enhet. Dessa låsta kommandon är: 

setcompressionratio 

Tar in valt komprimeringsförhållande och skickar till kamera som bekräftar med svarskod. 

setimagesize  

Tar in vald bildstorlek och skickar till kamera som bekräftar med svarskod. Startar sedan om med 

reset för att initiera den nya inställningen. 
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changebaudrate 

Tar in vald baudrate och skickar till kamera som bekräftar med svarskod. 

De gånger då variabler behöver skickas från en funktion till en annan allokeras minne för variabeln på 

stacken med malloc-kommando för att på så sätt göra variabeln tillgänglig även utanför funktionen. 

En pekare pekandes på positionen returneras från funktionen och skickas sedan vidare till nästa. 

Detta tillämpas bland annat i readfilesize-kommandot där JPEG-filens storlek läses i JPEG-markern (se 

kap 3.1.4) och för att sedan skickas med readfilecontent-kommandot och berättar för kameran hur 

många bytes den komprimerade bilden som skall skickas är på.     

Mjukvaran är uppstrukturerad i tre filer. Ett huvudprogram i vilket nödvändiga headerfiler 

importeras, mikrokontrollerns klockfrekvens sätts att sammanfalla med kameramodulens, USART-

kommunikationens inställningar fastställs, och nödvändiga register initieras. I funktionsheaderfilen 

introduceras funktionsanropen, som sedan presenteras i sammanhörande c-fil. I 

funktionsheaderfilen ingår en include-guard för att vid mer komplexa tillämpningar undvika 

dubbelinkluderingar.    

Figur 6. Färdig prototyp. 
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3.4.1 Ursprungligt flödesschema 

  

No 
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Button pressed? 
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Set compression ratio 
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Read image size 
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Button pressed? 
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Wake up 
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3.4.2 Reviderat flödesschema  
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4 Analys 

4.1 Möjliga förbättringar av prototyp 

I efterhand finns ett antal möjliga förbättringar som kommit upp men tyvärr varit utanför tids- och 

kunskapsramen.  

Framförallt har den framtagna prototypen ingen möjlighet till direktlagring av tagna fotografier, 

vilket hade varit önskvärt. Bildfilen läses in av mikrokontrollern och läggs, byte för byte, som output 

på en RS232-hona för överföring till extern enhet. Problemet är, att vald mikrokontroller (ATMega16) 

endast har en pinne vigd åt seriell utgående kommunikation (TXD, PD1 (Atmel, 2010)). Dock är denna 

pinne upptagen för utsändning av kodkommandon till kameramodulen. I brist på tid har denna kabel 

grenats för att skicka information till båda mottagarna, vilket leder till att mycket skräpkod belamrar 

fel mottagare. Bättre alternativ hade varit att koppla en switchkrets i grenkopplingen mellan de olika 

outputkablarna. I grundläge hade switchen lett information till kameramodulen, för att sedan på 

kommando i stället strömma bildfilen till RS232-porten, och sedan återgå till kommunikation med 

kameran.  

Ytterligare ett alternativ hade varit att i stället låta en lite mer potent mikrokontroller sköta 

prototypen, exempelvis en ATMega128 då denna har fyra serieportar (två mottagar- respektive två 

sändarportar)(Atmel2, 2009). Då hade kameramodulen respektive lagringsförgreningen fått varsin 

seriell kommunikationslinje och problemet hade varit avhjälpt. Kanske hade även en mikrokontroller 

med större minne själv kunnat mellanlagra den inkommande bilden innan överföring.  

Mjukvarumässigt finns en hel del kodupprepning, då varje funktion i princip utför samma skicka-

kommando-vänta-på-svar-uppgift. Lämpligt vore att ha en grundfunktion som utför denna uppgift, 

och beroende på var i flödesschemat den befinner sig, skickar motsvarande kommando. 

4.2 Erfarenheter 

Först och främst kan konstateras att det vid skarpt läge är mycket lättare att jobba i grupp än enskilt. 

Jag har under detta projekt lagt alltför stor möda och tid i situationer som lätt hade kunnat undvikas 

med ett öppet resonerande mellan flera olika individer.  

Det har varit en aning tråkigt att utifrån en ambitiös grundtanke och hela tiden, på grund av sina 

bristande grundkunskaper, få revidera sina ambitioner för slutprodukten. Jag har helt enkelt fått 

lägga ner för mycket tid på saker som inte för projektet framåt, utan snarare för att föra mig till en 

nivå värd att starta ifrån. Dock har situationen varit mycket lärorik, både i fråga om att driva ett eget 

projekt, och att vara tvungen att tillskansa sig den kunskap man behöver.   
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Dessutom har det varit roligt att se på en mängd olika tillämpningar för den typ av bildsensor som 

används i kameran. Framförallt är det de medicinska applikationerna som tilltalar mig och mitt 

intresse för elektronska hjälpmedel för funktionshindrade.  
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6 Bilagor 

6.1  Komponentlista 

 

Komponent Typ Antal 

ATMega16 Mikrokontroller 1 

MAX202CPE Sändtagare 1 

Kondensator 0,1µF Metalliserad polyesterfilmskondensator 4 

Kondensator 1µF Metalliserad polyesterfilmskondensator 2 

Motstånd 330Ω Metallfilmsmotstånd 2 

Lysdiod Röd LED 1 

Lysdiod Gul  LED 1 

10-pin sockel  IC-Sockel 1 

40-pin sockel DIP-Sockel 1 

Tryckknapp Kretskortsströmställare 1 

Strömbrytare Skjutomkopplare 1 
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6.2  Kopplingsschema & kretskortlayout 

 

Figur 7. Prototyp-layout: Kopplingsschema. 
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Figur 8. Prototyp-layout: Kretskort. 
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Abstract 
This report describes the creation and development of a handheld RFID reader. The project is 
individual and is part of the course MF1016X given at the Royal Institute of Technology. 
 

Radio frequency identification (RFID) is a technology that not only is important in today's 
technology, but also has a big part of our everyday lives. RFID is a type of identification 
system where other types of technologies are used. The advantage of RFID is that tags are 
durable and because they are encased so they are resistant to wear. 

There are essentially two types of RFID systems: passive and active. The active tag have their 
own power source and therefore has a much better operating range than passive tags who are 
powered by induction from the readers antenna. The active is much more expensive. 
RFID systems can transmit at low (LF, Low Frequencies), high (HF, High Frequencies) or 
ultra-high (UHF, Ultra High Frequencies) band. 
An RFID system consists primarily out of one or more readers, antennas and tags. When the 
tag receives a signal of the reader, modifies the signal and sends it back. The reader can then 
perceive the tag's unique ID contained in the tag's integrated circuit. The tags are available in 
many designs depending on the application. 
A detailed description is given later by an RFID reader for passive tags, which are 
implemented in a handheld RFID reader, iControl. The reader is built around the 
microcontroller ATmega16 and can store and erase identities in memory. It has a simple user 
interface with two buttons and two diodes. According to cost analysis, the manufacture cost of 
a iControl is 980 kr. 

 
  



Sammanfattning 
Denna rapport beskriver framtagningen och utvecklandet av en handburen RFID-läsare. 
Projektet är individuellt och är en del av kursen MF1016X som ges vid Kungliga Tekniska 
Högskolan.  

 

Radio freguency identification (RFID) är en teknik som inte bara är viktig i nutidens 
teknologi utan har en stor del av vårt vardagliga liv. RFID är en typ av identifieringssystem 
där även andra typer av teknologier används. Fördelen med RFID är att taggarna är tåliga och 
eftersom de är inkapslade så slits de inte. 

Det finns i huvudsak två olika typer av RFID-system: passiva och aktiva. De aktiva taggarna 
har en egen strömkälla och har därför en mycket bättre operationsräckvidd än de passiva 
taggarna som får sin ström genom induktion från läsarens antenn. De aktiva är dock betydligt 
dyrare. 

RFID-systemen kan sända på låga (LF, Low Frequencies), höga (HF, High Frequencies) eller 
ultra-höga (UHF, Ultra High Frequencies) frekvensband. 

Ett RFID-system består första hand utav en eller flera läsare, antenner och taggar. När taggen 
får en signal av läsaren, modifierar den signalen och sänder den tillbaka. Läsaren kan då 
uppfatta taggens unika identitet som finns i taggens integrerade krets. Taggarna finns i många 
utförande beroende på applikation.  

En utförlig beskrivning ges senare av en RFID-läsare för passiva taggar och som sedan 
implementeras i en handburen RFID-läsare, iControl. Läsaren är uppbyggd kring 
mikrokontrollen ATmega16 och kan lagra och radera identiteter i minnet. Den består av ett 
enkelt användargränssnitt med två knappar och två dioder. Enligt kostnadsanalysen så är 
kostnaden för en iControl 980 kr.  
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1. Inledning 
Detta kapitel behandlar syftet med rapporten samt den metod som användes för att slutligen 
nå ett färdigt och önskat resultat.  

1.1 Syfte 
Syftet med denna rapport är att beskriva en fördjupning i RFID-system, vilket är det valda 
ämnet att bli expert inom. För tillämpning i praktiken, har ett passivt system (se sektion 2.2.3) 
initierats där RFID-läsare (#28149) från Parallax har använts.  En prototyp har sedan skapats 
för att visa på de praktiska kunskaper som teorin i ämnet har genererat. Rapporten är ett 
resultat av det individuella projektet gällande kandidatexjobbet i mekatronik, kurskod 
MF107X. 

1.2 Metod 
För inhämtning av information, påbörjades projektet med att, i huvudsak, två böcker noggrant 
studerades; RFID-Enabled Sensor Design and Applications skriven av Amin Rida, Li Yang 
och Manos Tentzeris och boken RFID Handbook av Klaus Finkenzeller. En hel del 
efterforskning på internet genomfördes även med en genomgång av avhandlingar i RFID samt 
skrivna rapporter och andra webbaserade RFID-forum. Därefter på kunde en initial 
rubriksättning göras i rapporten. Slutligen sammanställdes den teoretiska fördjupningen i 
rapporten. 

För att implementera kunskaperna i praktiken, påbörjades en omfattande studie och övning i 
seriekommunikation. Detta för att få en djupare kunskap om hur man på ett effektivt och 
smidigt sätt, upprättar en kommunikation mellan mikrokontrollen och RFID-läsaren. Därefter 
kunde problemställningen definieras och en formulering på lösningen kunde påbörjas. Efter 
en hel del felsökning och övning i c-programmering kunde de olika koderna påbörjas 
samtidigt som en prototyp sattes ihop på Breadboardet.  

När allt verkade fungera enligt önskat resultat var det dags att bygga den slutgiltiga 
prototypen. Kretskortet etsades fram och komponenterna löddes fast.  

Därefter kunde rapporten slutföras och korrekturläsas.  

2. Teoretisk fördjupning 
Detta kapitel behandlar en utförlig beskrivning av RFID och tekniken bakom. Den behandlar 
även de olika applikationer tekniken används och appliceras på.  

2.1 RFID – Radio Frequency Identification 
Radio frequency identification (RFID) är en teknik som inte bara är viktig i nutidens 
teknologi utan har en stor del av vårt vardagliga liv. RFID används i bilar, transport system, 
för tillträden och åtkomster och även för enklare transaktioner. RFID har ständigt varit under 
utveckling sen den upptäcktes på 70-talet. Detta beror mycket på att tekniken bakom 
integrerade kretsar och radion har blivit mer avancerad. En annan faktor är även att det har 
funnits en stark efterfrågan från detaljhandeln och många andra instanser. Automatisk 
identifiering har integreras i många applikationer och det har förbättrat sättet många processer 
sköts. 



   

2.2.1 Identifieringssystem 
Identifiering har en stor roll i stort sett allt vi gör varje dag. Marknaden har därför gett ett stor 
utrymme för forskning och utvecklig av olika identifieringssystem som lämpar sig för olika 
typer av applikationer. Det äldsta systemet är inom biometriteknikerna för att fastställa 
identiteter. Utvecklingen har gått från identifiering av fingeravtryck till analys av näthinna, 
blodkärl och DNA.  
Streckkoder är den vanligaste formen av Auto-ID (Automatic Identification, se figur 1) som 
fick sitt första kommersiella genomslag inom automatiserat kassasystem för 
livsmedelsbutikerna 1974 och har sedan dess blivit brett använt på grund av dess enkelhet och 
kostnadseffektivitet. Metoden har dock en begränsad identifierings kapacitet.  
Kort med magnetremsa är en annan väl använd metod för identifikation. Den lagrar 
information genom att förändra magnetismen på järnpartiklarna på en plastliknande filmremsa 
på kortet. Remsan kan hålla, i vanliga fall, runt 2.95 bits per mm, där personnummer eller 
liknande information kan lagras, beroende på kortets applikation. Magnetremsan används i 
vanliga fall på medlemskort och kreditkort. Nackdelen med denna teknik är att den är väldigt 
lätt att förfalska och i och med att den kräver kontakt, slits remsan fort. Dessa kort kan även 
vara försedda med en RFID-tagg. 

En annan metod för identifiering är smartkort eller ICC (Intergrated Circuit Card). Det finns 
två typer av smartkort; kontakt och kontaktlösa kort. Kortet är försett med en integrerad krets 
för lagring av information. Korten är batterilösa och blir försedda med ström från läsaren. 
Kortet fick sitt stora genomslag under 90-talet i och med mobiltelefonanvändningen 
(användningen av sim-kort). Teknologin bakom smartkortet är i nära relation till RFID, men 
betraktas ha en högre säkerhet. Räckvidden för de kontaktlösa korten är dock mer begränsad 
än för RFID. 
 Resten av kapitlet kommer gå in djupare på RFID-teknologin som identifieringssystem. 

 

 

Figur 1 Jämförelser mellan olika typer av Auto-ID 



   

2.2.2 Historia 

Ursprunget till RFID-teknologin kan spåras tillbaka till andra världskriget där radar användes 
för att varna för närmande flygplan. Nackdelen var att det var omöjligt att se skillnad på sina 
egna och fienders flygplan. Vad britterna kom på var att flyga i ett, för radaroperatören känt 
mönster och på så sätt ändra den radiosignal som reflekterades tillbaka, vilket signalerade till 
markpersonalen att planet var ett av deras eget. En vidareutveckling av det var det första 
aktiva IFF-systemet (Identify-Friend-or-Foe), en sändare som placerades i varje plan som 
sände ut en signal som identifierade planet som ”allierat”.   
I oktober 1948 publicerade Harry Stockman, en svenskfödd radioingenjör, artikeln 
”Communication by Means of Reflected Power” där grundprinciperna för dagens RFID-
teknologi lades. Hans visioner stannade dock upp fram till att utvecklingen inom transistorer, 
integrerade kretsar, mikroprocessorer och kommunikationsnätverk skred framåt.  
I början av 1960-talet började kommersiella intressen för RFID-tekniken att dyka upp, det var 
dock i slutet av 1960-talet som utvecklingen och implementeringen tog fart på allvar. Bland 
de första företagen att utnyttja tekniken finns Sensormatic och Checkpoint. Dessa företag 
utvecklade elektroniska varularm, så kallade ”Electronic Article Surr- veillance” EAS, för att 
undvika stölder. Dessa system använder sig av 1-bits RFID- kretsar, vilket innebär att endast 
närvaro eller frånvaro av en transponder eller tagg kunde spåras. Elektroniska varularm sägs 
vara den första och största kommersiella produkten som utnyttjar RFID-tekniken 

År 1973 ansökte Charles Walton, en före detta forskare för IBM, om patent för ett radiostyrt 
dörrlås vilket han senare utvecklade tillsammans med låsföretaget Schlage. Systemet gick i 
produktion i slutet av 70-talet och Walton licensierade även tekniken till andra företag. Många 
av dagens elektriska låssystem är baserad på hans ursprungliga design. 

1980-talet blev det årtionde där RFID-tekniken började utvecklas och installeras i större skala. 
Tester inom olika områden genomfördes på till exempel vägtullar. Först i världen med 
genomförande av vägtullsapplikationen blev Norge år 1987 som därefter följdes av USA vid 
Dallas North Turnpike 1989. 

Under 90-talet utvecklade och ansökte IBM om patent för UHF (Ultra High Frequency, 
300Mhz-3Ghz) för RFID-system.  UHF kunde erbjuda längre räckvidd och snabbare 
dataöverföring i jämförelse med de tidigare applikationerna med HF (High Frequencies) som 
låg på 125 kHz och 13.56 MHz. Detta blev startskottet för världens första elektriska 
tullsystem för motorvägar som kom i bruk 1991 i Oklahoma.  
 

Tabell 1 RFID genom tiderna 

Decennium              Händelser 
1940                         Radarn utvecklas och används – mycket på grund av andra världskriget. 
                                 RFID uppfinns 1948 
1950                         Tidig utveckling av RFID-teknologin  
1960                         Utveckling av det teoretiska kring RFID 
                                 RFID marknadsprövas 
1970                         En explosion av RFID-utveckling 
                                 Påbörjan av implementering av RFID 
1980                         Kommersiella applikationer för RFID införs 
1990                         En bred vidareutveckling av RFID 
                                 RFID blir del av det vardagliga livet 
 



   

 

2.2.3 Definition av RFID-system 
Radio freguency identification (RFID) är en kompakt trådlös teknik för att identifiera objekt. 
RFID utnyttjar elektromagnetiska vågor för att sända och motta information som är lagrad i 
en tagg eller transponder, till och från en läsare. Denna teknik har många fördelar i jämfört 
med andra konventionella sätt av identifikation; högre räckvidd, snabbare dataöverföring, att 
man kan bädda in taggen i andra föremål, inget behov av direktkontakt och förmågan att 
kunna läsa många olika taggar samtidigt. Inom RFID-teknologin talar man i huvudsak om två 
olika system; passiva och aktiva. I de passiva systemen används taggar utan egen 
strömförsörjning medan taggarna i det aktiva systemet har ett inbyggt batteri. Några av de 
applikationer som närvarande använder sig av teknologin är: Transport och logistik, 
produktspårning och inventeringssystem, accesskontroll, hantering av biblioteksböcker, pass, 
paket och dokumentspårning, automatiska betalningssystem, automatisk fordons identifiering 
och identifiering av boskap och husdjur.  

RFID-systemen kan sända på låga (LF, Low Frequencies), höga (HF, High Frequencies) eller 
ultra-höga (UHF, Ultra High Frequencies) frekvensband. Många olika standarder finns 
framtagna till RFID för att inte annan typ av radioutrustning ska interferera med signalen.  
Val av frekvens bestäms av önskad applikation då frekvensen påverkar bland annat 
operationsräckvidden och förmågan att nå sitt mål i olika typer av miljöer. 
 

2.2 Fundamentala och operativa principer för RFID 
RFID-systemet består av en eller flera läsare och taggar. För att systemet ska kunna appliceras 
på en rad olika applikationer har tekniken utvecklas för att täcka de olika områdena i frågan 
om funktionalitet. Här följer en beskrivning av RFID-systemets komponenter. 

2.2.1 Taggkomponenter 

RFID-taggar finns i olika typer av utföranden och med olika kapaciteter. Men vad alla taggar 
innehåller är dess grundläggande komponenter: 

• Antenn 
• Integrerad krets  
• Substrat 

Som undantag, kan nämnas, finns det taggar som inte har en integrerad krets (som kommer att 
bli beskrivet mer om i sektion 2.2.4). 

Det är antennen som bestämmer storleken på taggen då den är den största komponenten. 
Antennen ansvarar för att sända och mottaga radiovågor, vilket möjliggör kommunikation. 
För en passiv tagg (se sektion 2.2.3) så fungerar även antennen som en energiförsörjare till 
den integrerade kretsen med energi utsänd från läsarens antenn. Den passiva taggen behöver 
därför inte någon egen strömkälla. Taggens antenn samlar ihop energin via en 
kopplingsmekanism (se sektion 2.3.1) och för den till likriktaren inne i den integrerade 
kretsen för omvandling till likström. Beroende på taggens applikation så kan taggens antenn 
ha många olika konfigurationer.  

Den integrerade kretsen eller IC (Integrated Circuit) är hjärtat på taggen. Kretsen består oftast 
av en tunn platta av kisel, på vilket man fäster tunna trådar av halvledarmaterial och är 
vanligtvis mindre än 1 kvmm. Chippet fungerar på samma sätt som en mikroprocessor men är 
väldigt mycket mer primitiv. Den enda uppgiften kretsen har är att överföra taggens unika 



   

identitet som ligger lagrad i kretsen. När chippet får ström via antennen, hämtar den ID-
numret från minnet och skapar den signal som sänder iväg informationen. Beroende på 
applikation för taggen så kan kretsen även ha ett större minne där användaren kan lägga till 
extra information. 
Substratet är det material som håller ihop taggen, det vill säga, det skyddande höljet till den 
integrerade kretsen och antennen. Substratet kan vara hårt eller elastiskt beroende på vilken 
applikation taggen är ämnad för. Vid rätt val av substrat kan livslängden på taggen förlängas 
avsevärt.   

2.2.3 Olika typer av taggar 
I huvudsak så finns det två olika taggar, aktiva och passiva. Skillnaden mellan dem är att 
passiva taggar inte har någon egen strömkälla.  
Den passiva taggen är den tagg som används mest på grund av att den är billig, sin storlek och 
sin enkla struktur. Eftersom den saknar egen strömkälla (där av namnet), ges möjligheten att 
göra en liten och enkel tagg som passar önskad applikation. Eftersom strömförsörjningen 
enbart ges av den energi som läsarens antenn avger är detta en av de mest avgörande faktorer 
som bestämmer driftavståndet mellan tagg och läsare. Den passiva taggen används i en rad 
olika applikationer inom områden som: 

• Inom logistik i form av tillverkning, lagerhållning och distribution. 
• Säkerhet i bibliotek, bokaffärer, pass och på flygplatser. 
• Inom transport i form av automatisk fordonsidentifiering, elektriska tullsystem och 

fordonsregistrering 
Den aktiva taggen är väldigt flexibel i funktionalitet på grund av sitt inbyggda batteri. Detta 
ger en längre räckvidd eftersom känsligheten i taggen inte är så begränsad då den har en egen 
strömkälla. Nackdelen med aktiva taggar är att de är mer kostsamma än passiva (en faktor 
10+) och är fysiskt mycket större och skrymmande.   
Det finns andra typer av RFID-taggar som 1-bit transponder och chiplös RFID-tag. Dessa 
taggar saknar en integrerad krets. Informationen i dessa taggar beror inte på minnet i kretsen 
utan av fysisk effekt. I 1-bit transpondern finns det bara två lägen; aktiv och icke aktiv. 
Taggarna används i huvudsak i detaljhandeln för anti-stöld applikationer. Någon vidare 
fördjupning av dessa taggar kommer denna rapport inte att ge. 

2.2.4 RFID-läsare 

På samma sätt som den integrerade kretsen är hjärtat i RFID-taggen så kan läsaren liknas som 
själen i RFID-sytemet. Läsaren har till uppgift att kommunicera med taggen genom att sända 
och mottaga radiovågor. Läsare ger även ett interface till mjukvaran genom att ge den tillgång 
till tagginformationen.  RFID-läsaren består utav minst en antenn och en mikroprocessor. 
Antennen finns i olika utföranden och är konfigurerad utifrån önskad applikation och 
omgivning (se sektion 3.1.3 för en närmare insyn av komponenter för en passiv läsare).  

Nyckelfaktorerna för läsaren är förstärkningen, polarisationen och bandbredden. Ju högre 
förstärkning läsaren har, ju längre blir operationsräckvidden. Polarisationen ökar systemets 
robusthet i kuperade miljöer då radiovågorna inte längre blir slumpmässigt riktade. Av den 
anledningen är radiovågorna oftast cirkulärt orienterade (cirkulär polarisation) i RFID-system 
vid till exempel lagerhållning. Eftersom olika länder och regioner har olika UHF-band är 
bandbredden avgörande ifall läsaren fungerar globalt och kan detektera RFID-taggar på andra 
RFID-band. 



   

Läsarens mikroprocessor processar den information som taggen avger och är försedd med, om 
applikationen kräver det, en algoritm som gör det möjligt att hantera flera närvarande taggar 
samtidigt. 

 

2.3 Kommunikation i RFID-system 
Kommunikationen i RFID-systemet är avgörande i fråga om funktionalitet och inte minst, 
ifall tekniken går att applicera på önskad applikation. Med i beaktan måste bland annat miljö, 
operationsområde och önskade funktioner tas med. Här följer en beskrivning av vanligt 
förekommande konfigurationer i ett RFID-system. 

2.3.1 Kopplingsmekanism mellan tagg och läsare 
Det finns i huvudsak två olika kopplingsmekanismer mellan tagg och läsare beroende på 
vilken typ av tagg det är: 

• Induktiv koppling 
• Backscatter-koppling 

I induktiv koppling så genomtränger en del av det utsända magnetiska fältet från läsarens 
spole, och skapar genom induktion, en spänning i taggens antennspole. Den elektriska ström 
som skapas, likriktas och laddar upp kondensatorn inne i den integrerade kretsen samtidigt 
som kretsen drivs. För att märkbart öka effektiviteten, kan en större kondensator ansluten 
parallellt men taggens spole för att skapa en parallell resonanskrets med en resonansfrekvens 
som överensstämmer med gällande frekvens i RFID-systemet. Eftersom taggen måste befinna 
sig nära läsarantennens magnetiska fält för att upprätta kommunikation, lämpar sig induktiv 
koppling bara för applikationer med närliggande operationsområde. 

I backscatter-koppling behöver taggen inte befinna sig nära läsaren. Det svaga magnetfält som 
slutligen träffar taggens antenn räcker för att koppla på eller av taggens egen strömkälla. På 
nära håll kan även magnetfältet fungera som induktiv koppling, det vill säga, räcka för att 
själv driva den integrerade kretsen i taggen. En del av den inkommande energin reflekteras 
tillbaka ut. Taggantennens reflektionsegenskaper kan påverkas genom att förändra 
belastningen på antennen.  För att överföra information från taggen till läsaren, kopplas därför 
ett belastningsmotstånd, parallellkopplad med antennen, på och av då informationsströmmen 
skall överföras. Styrkan hos den signal som reflekteras från taggen kan på så sätt moduleras. 
Backscatter-koppling är brett använt av UHF RFID-system med hög operativräckvidd.  

2.3.2 Datakodning 
Datakodning refererar till den process då information sänds från läsaren till taggen och vidare 
tillbaka till läsaren. Många olika kodningsalgoritmer har utvecklats till RFID och valet är 
avgörande för implementeringskostnaden, felhanteringen och överföringskapaciteten.  

Vanligt förekommande kodningsalgoritmer kan nämnas är NRZ (Nonreturn to zero), 
Manchester, Miller, FM0, Unipolar RZ med flera. 

2.3.2 Flervägseffekten 
En fördel med RFID är att läsare och tagg inte behöver befinna sig inom synhåll för varandra. 
Radiovågen från läsaren kan röra sig genom hinder som är transparanta för radiovågor. Till 
exempel kan radiovågen vid lagerhållning nå en låda med papper med en tagg på baksidan 
utan att man nödvändigtvis behöver vända på lådan.  



   

Flervägseffekten uppkommer då UHF-signalen reflekteras på objekt som reflekterar 
radiovågor. I exemplet med lagerhållning kan lagerlokalen vara fylld med metallcontainrar. 
Radiovågen från läsaren kommer då att studsa flera gånger mot containrarna innan den når 
taggen vilket resulterar i en diversitet av olika utbredningsvägar. Interferens mellan de olika 
signalerna kan i vissa fall slå ut varandra och på så sätt sänka systemets prestanda helt. I detta 
fall är det med fördel att läsare och tagg är inom synhåll för varandra för att uppnå önskad 
noggrannhet i läsningen av taggen. En riktad läsarantenn kan även öka noggrannheten genom 
att undertrycka de signaler som kommer från andra riktningar. Om detta inte är möjligt att 
genomföra kan man addera en till läsare som placeras med avstånd från den andra. Om den 
ena läsaren, på grund av flervägseffekt, mottar en svag signal kan detta kompenseras upp med 
mottagningen från den andra läsaren. En hög noggrannhet i läsningen av taggarna kan med 
andra ord uppnås genom att man helt enkelt tillför fler läsare. 

3 Analys och beskrivning av vald modul 
Den valda modulen till projektet är en RFID-läsare (#28140), framställd av Grand Idea Studio 
och som säljs genom Parallax. Läsaren är för passiva taggar (se sektion 2.2.3) av EM4100-
familjen och opererar på frekvensen 125 kHz. Varje tagg har en unik identitet vilket ger 1 099 
511 627 779 möjliga kombinationer. RFID-läsaren kan enbart läsa, det vill säga, den kan inte 
överföra information till taggarna. Operationsräckvidden är upp till 10 cm. 

 

 
 

Figur 2 RFID-läsarens 4 anslutningar 



   

3.1 RFID-läsarens funktioner och konfiguration 
RFID-läsaren använder sig av ett så kallat TTL-gränssnitt (Transistor-Transistor Logik) vilket 
innebär att signalen definieras som låg när den befinner sig mellan 0 och 0,8 V och hög om 
den befinner sig mellan 2 och 5 V. 

RFID-läsaren läser 125 kHz passiva RFID-taggar. 

3.1.1 Anslutningar 
RFID-läsarens användargränssnitt består av 4 anslutningar (se figur 2): 

 
Pin Namn Typ  
1 VCC System power, +5 DC input. 
2 /ENABLE Input: Aktiverar RFID-läsaren/antenn vid låg (0) och går i vila vid hög (1) 
3 SOUT Output: Port för seriell kommunikation 
4 GND System ground 

Pinne 1 (VCC) och 2 (GND) ansluts till en likströmskälla på 5 V. Pinne 2 (/ENABLE) ansluts 
till önskad pinne på mikrokontrollen och slutligen pinne 3 (SOUT) till mikrokontrollens input 
(RX). Den pinnen på mikrokontrollen som man väljer att ansluta till pinne 2 på RFID-läsaren 
styr man aktiveringen av läsarantennen. 

3.1.2 Kommunikationsprotokoll 

All kommunikation sker seriellt på 8 bitar, icke paritet med en start-bit och en slut-bit. Icke 
paritet betyder att det vid störning inte är möjligt att avgöra vilken bit det är fel på då det 
saknas feldetektering och korrigering.  
Vid seriekommunikation är det nödvändigt att sändare och mottagare opererar med samma, i 
förväg, överenskomna hastighet. Den hastighet vilket bitarna överförs kallas för Baudrate 
[bit/sek]. Hastigheten som RFID-läsaren överför bitarna i är 2400 bit/sek. 

När pinne 2 (/ENABLE) är satt till låg, aktiveras antennen. När en tagg placeras inom 
operationsräckvidden sänds taggens unika identitet seriellt i form av en 12 byte lång ASCII-
sträng till läsaren på följande sätt: 
 

 
Start- och stopbiten används för att se var den ska börja samt sluta läsa så att rätt längd på 
ASHII-strängen blir inläst. De bitgrupper som ligger där emellan är taggens identitet. 

3.1.3 RFID-läsarens komponenter 
Läsaren är byggd kring EM Microelectronics EM4095 RFID Interface IC. EM4095 är en 
analog front-end för en 125 kHz RFID-basstation.  



   

 
Figur 3 Konfigurationen för RFID-läsaren 

Induktionen LA (se figur 3) i antennenspolen och kondensatorn CRES är en avstämd krets på 
resonans frekvensen 125 kHz, precis som de taggar som den ska läsa av. EM4095 driver 
antennens krets på den frekvensen med hjälp av chipets egna inbyggda avstämda krets. 
När taggen förs in i antennens elektromagnetiska fält induceras ström i taggen. När tillräckligt 
mycket ström är tillgängligt börjar taggen att sända ut information genom att modulera 
radiovågsfältet. Signalen mottas av pinnen DEMON_IN på EM4095. När detta sker blir 
spänningen över antennen och CDV1 väldigt hög. Detta varierar någonstans mellan 30V och 
100V beroende material i antennen. På grund av att pinnen DEMON_IN bara klarar 5V 
används en spänningsdelare i form av C DV1 och C DV2.  
Användargränssnittet för EM4095 är 4 pinnar; RDY/CLK, Mod (för läsare med 
skrivfunktion), SHD och DEMON_OUT. När pinnen SHD är satt till hög(1) försätts chipet i 
viloläge och, när läsaren skall användas, till låg(0).  Pinnen Mod bestämmer om chipet ska 
läsa eller skriva. Eftersom denna modul bara kan läsa är pinnen satt till låg(0). RDY/CLK ger 
en klocksignal synkroniserad med signalen vid ANT1. Detta hjälper mikrokontrollen att 
avkoda den inkommande informationsströmmen. Outputen från Demod_out innehåller en 
demodulerad signal av den inlästa signalen från DEMON_IN men detta är inte den 
information som finns på taggen. Informationsströmmen är kodad med hjälp av olika system 
som tillåter att både informationen och klocksignalen blir inbakad i samma signal. 
Mikrokontrollen använder sig både av informationen från DEMON_OUT och klocksignalen 
från RDY/CLK för att slutligen avkoda informationsströmmen.  

Mikrokontrollen är en PIC-16F627A, en flash-baserad, 8-bitars CMOS-kontroller. Förutom 
tidigt nämnda konfigurationer så är även en LED inkopplad till mikrokontrollen vilket 
indikerar grönt vid viloläge och rött då antennen är aktiverad. 
Kopplingsschema och övriga komponenter var enligt Grand Idea Studio, tyvärr not publicly 
available. Övriga konfigurationer skulle därför endast bara kunna vara spekulativa. 



   

4 Problemdefinition och lösning 
Detta kapitel behandlar den praktiska appliceringen i projektet. Först definieras problemet för 
att sedan beskriva stegen fram till en komplett lösning. I slutet av kapitlet finns även en 
beskrivning på tänkbara förbättringar och utvecklingar samt de erfarenheter som rapporten har 
genererat. 
 

3.1 Problemdefinition 
Identifiering har en stor del av våra liv. Inom i stort sett alla områden finns ett behov av, att 
inte bara identifiera personen i fråga, utan också validera personens access till exempelvis 
lokaler eller områden. En lättanvänd handburen RFID-läsare skall därför tas fram. RFID-
läsaren ska enkelt kunna radera och lägga till access samt ha ett lättförståeligt 
användargränssnitt. RFID-taggen ska kunna placeras i exempelvis arbetslegitimation där även 
personens identitet kan fastställas.   

 

3.2 Lösning 
Den framtagna lösningen på problemdefinitionen är iControl, en handburen RFID-läsare som 
både är billig att tillverka och enkel att använda.  

3.2.1 Användargränssnitt 
Användargränssnittet är två knappar för att spara respektive radera RFID-identiteter från 
dennes inbyggda minne. En grön diod indikerar om identiteten är godkänd och en röd om 
identiteten är okänd. Om båda knapparna trycks ner samtidigt raderas alla inlagda identiteter. 
Detta för att man på ett enkelt sätt ska kunna nollställa minnet samtidigt som man inte ska 
råka radera identiteterna av misstag.  
För att lägga till respektive radera en identitet, trycks önskad knapp in samtidigt som kortet 
läses av. Respektive dioder indikerar operationens framgång. 
iControl kan läsa 125 kHz passiva RFID-taggar och spara upp till 51 unika identiteter. 
Taggarna kan utformas efter önskad applikation. 

3.2.1 Användningsområden 
Tilltänkta användningsområden är för företag som behöver kunna utföra en mobil kontroll av 
områdesbehörighet av sina anställda. iControl skulle även kunna användas som en övervakad 
stationär installation vid entréer och insläpp till, exempelvis biografer, krogar och liknande 
tillställningar där RFID-taggen fungerar som ett tillexempel VIP-kort. 
 

3.3 Framtagningsprocessen 
Framtagningsprocessen är uppdelad i två olika huvudgrupper; hårdvara och mjukvara. 
Hårdvaran ger en utförlig beskrivning över komponenterna och tillverkningsprocessen fram 
till färdig produkt. Mjukvaran ger en utförlig beskrivning av programmeringskoden samt 
konfigurationen av mikroprocessorn.  



   

3.3.1 Hårdvara 
iControl är uppbyggd på mikrokontrollen ATmega16. För att avläsning av RFID-taggar ska 
vara möjligt, används en RFID-läsare för passiva taggar (se kapitel 3).  

Kretsens strömförsörjning ges av ett 9 V AAAA-batter som ansluts via en spänningsdelare 
TS7805 som gör om spänningen till 5 V. För att sätta på/stänga av produkten, är en 
tryckvippströmställare (R19U-R112B-B-6-B-M2) från Taiway Switches ansluten mellan 
batteriet och kretsen. 

 

 
 
                               Bild 1 Spänningsdelare och ATmega16          Bild 2 Tryckvippsströmställare 

För att kunna lagra och radera identiteter i minnet används två tryckströmställare 
(PR3SAD2LOS) med inbyggd diod från APEM. För att anpassa strömmen till dioderna, 
kopplas ett motstånd på 250 Ω till varje strömställare.  

Indikatorerna för godkänd/okänd identitet består av en grön respektive röd lysdiodlampa 
(WU-I-R-5) med panelhållare och inbyggt motstånd. 

 

 
 
                                          Bild 3 Lysdiodlampor              Bild 4 Tryckströmställare 

På kretskortet sitter även en ISP-kontakt vilket gör det möjligt att programmera 
mikrokontrollen utan att flytta över den till SKT500. 

Apparatlådan (A0612007) är av svart ABS-plast med måtten B120 x L150 x H43 mm. Som 
display finns en 1,5 mm tjock transparant skiva i PPA-plast med måtten H106 x B86 mm. 
Mellan skivan och apparatlådan är GUI (Graphical User Interface) i form av utskriven grafik 
på papper. 



   

 
 

                              Bild 5 Apparatlådan framifrån  Bild 6 Apparatlådan från sidan 

Kretskortet initierades genom schemaritning i Multisim. Där importerades alla önskade 
komponenter som sedan länkades ihop. När schemat var färdigt, användes Multisims 
breadboardverktyg för att placera ut komponenterna på bredboardet. När allt fungerade som 
det skulle, överfördes schemat in i Ultiboard där kretskortets utseende och placeringar av 
komponenter kunde ske. Därefter kunde kretskortet etsas och komponenterna kunde lödas 
fast. Slutligen kunde kretskortet, RFID-läsaren, strömställarna och dioderna monteras fast i 
apparatlådan. 

 

 
                

                                           Bild 7 GUI           Bild 8 Kretskortet 

                     

3.3.2 Mjukvara 
För programmering av mikrokontrollen så användes ett SKT500 och en dator. SKT500 gör 
det möjligt att felsöka och enkelt göra omkonfigurationer av pinnar och portar om så behövs.  
ATmega16 använder sig av seriell kommunikation via USART, vilket gör det möjligt för 
mikroprocessorn att sända och ta emot information seriellt, till och från andra enheter. En 
överenskommen klockfrekvens är förinställd på båda enheterna, som sedan används för att 
sampla Rx/Tx med jämna mellanrum. Efter som RFID-läsaren har en överföringshastighet 
(Baudrate) på 2400 bit/sek så väljs ATmega16s klockfrekvens till 8 MHz för att felet i 
kommunikationen ska bli under 0,2 %. 
För att få tillgång till funktionerna för att spara och hämta information från EEPROM, 
inkluderas eeprom.h. För att hålla reda på alla identiteter som sparats läggs antalet sparade 



   

identiteter i första posten i EEPROM. Det hjälper också mikrokontrollen att inte utföra fler 
sökningar än nödvändigt.  
Programmet bygger på en interruptfunktion som aktiveras när det kommer en bit i shift-
registret. Om detta är en startbit, så lagras vid kommande avbrott, de kommande bitarna tills 
att en slutbit har registrerats. Om fler än 10 bitar (identitetens längd) kommer utan att 
slutbiten har hittats, börjar allt om och startbiten kommer än en gång att efterfrågas. Detta sker 
som en typ av feldetektering. 

Nedanför (figur 4) visas hur ATmega16 är konfigurerad och vilka pinnar som används. 
 

 
 

Figur 4 Kretsschema 

 



   

 
 

Figur 5 Flödesschema 



   

3.6 Kostnadsanalys 
Kostnadsanalysen baseras på vid inköp av en komponent exkl. moms. Vid större partier så 
skulle priset bli betydligt mindre. 
 

Komponenter Antal [st] Pris/st [kr] 
RFID-läsare (#28140) 1 279 

ATmega16 1 99 
Dioder 2 44 

Tryckströmställare 2 112 
Tryckvippströmsställare 1 15 

Spänningsdelare 1 17 
Apparatlåda 1 218 

Övrigt 1 40 
 Totalt: 980 

 
 

3.7 Utvecklingsmöjligheter 
Det finns många möjligheter till utveckling. Någon typ av display skulle behövas så att man 
kan radera identitet utan att ha RFID-taggen i närheten. Detta skulle kunna ersättas med att 
iControl kopplas till en dator där man kan lägga till och från identiteter. En extern hårddisk 
skulle då vara mer effektivt vilket också skulle göra det möjligt att lagra fler identiteter.  
Den skulle även kunna göras betydligt mycket mindre. I detta fall var det den givna lådan som 
satte storleken. 
En annan aspekt är att taggen är relativ enkel att kopiera, speciellt om man har tillgång till 
taggen, därför är det viktigt att taggen ligger i någon typ av identitetskort. 
 

4. Erfarenheter 
Projektet har gett en djup kunskap inom tekniken och användningsområdet. Träningen i 
USART har gett en förståelse i seriell kommunikation. Vidare har användningen av EEPROM 
gett en utvecklig av minneshantering. I projektet har även en metod för felsökning utvecklats.  

Det gick dock ganska trögt i början av projektet och mycket har gått snett. Försök att 
implementera en display har gjorts men efter flera misslyckade försök gavs det upp.   

5. Slutsats 
RFID är en teknologi som lätt går att applicera på det mesta inom identifiering. Tekniken 
fungerade bra att implementera till en handburen enhet för kontroll av områdesbehörighet. Då 
ATmega 16 inte är använd till sin stora potential ger programkoden en grund för att utveckla 
produkten vidare. Men enligt problemdefinitionen så uppfyller iControl de givna kriterierna.   
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Abstract 

The balanceboard is a PCB which with the help of LEDs can inform it’s user of how the PCB 

is tilted relative to the gravity. In addition to that there is an LED which shows if the 

communication between its components is working. The main PCB components are an 

microprocessor from ATMEL called ATMega16, as well as an 3-dimensional digital 

accelerometer produced by Bosch called BMA180. 

This essay will focus on the interface between the components, in this case SPI, as well as 

accelerometers and how they work. A literature study where collected information is available 

can be seen in the beginning of this essay. 

The PCB is developed and etched with the help of various computer programs and material, 

the C program code used in this project is available in the enclosure. 

Sammanfattning 

Balansbrädan är ett kretskort som med hjälp av lysdioder informerar användaren om hur 

kortet är lutat. Ytterligare finns en diod för att kontrollera om SPI kommunikationen fungerar 

korrekt. Detta görs med hjälp av en mikroprocessor från ATMEL, ATMega16, samt en 3-

axlig digital accelerometer från Bosch, BMA180. 

Rapporten går igenom dels interfacet mellan dessa två kretsar, i detta fall SPI vilket är ett 

protokoll för seriell kommunikation, samt hur accelerometern fungerar. En litteraturstudie där 

samlad information för hur accelerometrar fungerar och omvärdsanalys samt hur seriell 

kommunikation och dess användningsområden finns i början av rapporten. 

Kretskortet utvecklas och etsas fram med hjälp av diverse utvecklingsprogram och matrial, 

och all kod finns i bilagor. 
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Inledning 

Jag har valt att fördjupa mig inom digitala accelerometrar, specifikt en digital 3-vägs 

accelerometer och termometer tillverkad av Bosch, BMA180. Tanken var att få denna att 

kommunicera med en mikrokontroller seriellt genom SPI, och sedan bygga ett balansbräde 

med dioder som visar hur brädan lutas. Att få kommunikationen mellan vald mikrokontroller, 

en ATMega16, och BMA180 att fungera via SPI visade sig dock inte vara enkel och krävde i 

slutändan goda kunskaper inom seriell kommunikation. Därför är detta projekt en fördjupning 

inom flera ramar varav de två största är seriell kommunikation samt digitala accelerometrar. 

Rapporten består i huvudsak av en del med litteraturstudier där jag samlat information om SPI 

och digitala accelerometrar samt en projektdel där själva projektets gång finns.   
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Litteraturstudie 

Kortfattat om seriell kommunikation 

Seriell kommunikation innebär digital kommunikation i serie, det vill säga att man skickar 

flera bitar av data efter varandra genom kabel. Mottagaren samplar då om det är hög eller låg 

spänning med en viss bestämd frekvens. Teoretiskt sett innebär detta att det egentligen bara 

behövs en enda ledare för att skicka information från sändare till mottagare, men ofta behöver 

man ytterligare kablar för att till exempel kunna skicka data i båda riktningar och för att hålla 

reda på frekvensen då data ska skickas och läsas. Bilden nedanför är ett exempel på en 

överförning av byten 01011111, mottagaren samplar om det är hög eller låg spänning med en 

viss bestämd frekvens, 
1

f
t

 , som representeras av de röda linjerna. I detta fall skickas den 

biten med högst värde, MSB, först. 

 

 

Figur 1: exempel på överföring av byten 01011111  

 

Seriell kommunikation används flitigt runt om i världen, ett exempel är USB kommunikation 

som de flesta känner till, vilket är en typ av seriell kommunikation. Det praktiska med seriell 

kommunikation i förhållande till paralell kommunikation är att man endast behöver ett fåtal 

kablar för att överföra information samt att det inte kräver lika höga krav på 

överföringsavstånden. Nästan all data som ska transporteras i kabel längre sträckor skickas 

därför seriellt i dagsläge. 

 

Protokoll 

Det finns väldigt många olika sätta att överföra data seriellt, exempelvis synkron överföring 

som innebär att databitarna skickas i så kallade datablock med en delad frekvensklocka, eller 

asynkron överföring som är lite vanligare där man skickar bit för bit och använder en 

gemensamt bestämd frekvens och extra bitar för att synkronisera. För att få kommunikationen 

att fungera så måste överföringen ske på förbestämda sätt, därför har man infört olika 

protokoll för hur kommunikationen ska gå till. Exempel på sådana protokoll är UART, en 
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asynkron överföringsmetod, SPI eller I2C. Denna rapport går inte in djupare på hur de olika 

protokollen fungerar utan kommer i fortsättningen fokusera ett protokoll, Serial Peripheral 

Interface, SPI, ett protokoll utvecklat av motorola som används i projektets gång för 

kommunikationen mellan accelerometern och mikrokontrollern. 

 

Serial Peripheral Interface 

SPI är ett protokoll utvecklat av Motorola för seriell kommunikation mellan enheter. Det som 

är lite speciellt med SPI är att det även ger möjlighet för kommunikation med flera enheter 

genom samma informationskablar. Detta görs med en så kallad Chip Select/Slave Select 

kabel, som då berättar för slavenheterna att det är just den enheten vi ska kommunicera med. 

Man burkar prata om master och slav enheter, masterenheten är den enhet som initierar 

kommunikationen mellan sig själv och slavenheten, den styr helt enkelt vilken utav 

slavenheterna den vill kommunicera med och styr själva frekvensklockan som bestämmer när 

enheterna ska läsa och skriva. Kommunikationen sker genom fyra olika kablar, MISO, MOSI, 

CS/SS och CLK. 

MISO står för Master In Slave Out, det är på denna kabel masterenheten läser av seriellt 

skickad data från slavenheterna. 

MOSI står för Master Out Slave In, det är på denna kabel masterenheten skickar sin data 

seriellt till sina slavenheter. 

SS eller CS står för Slave/Chip Select, och denna kabel används av masterenheten för att välja 

vilken slavenhet den ska prata med. Kommunikationen kan nämligen bara ske med en enhet i 

taget, och data skickas då mellan den slav som masterenheten har valt genom CS/SS. Detta 

betyder att det behövs en CS/SS kabel för varje slav vi använder. 

CLK är själva klockan, vad denna kabel gör är helt enkelt att den visar exakt när master/slave 

ska läsa och skriva varje bit. Till skillnad från exempelvis UART som använder en 

förbestämd frekvens så har vi i SPI alltså en separat CLK kabel som bestämmer frekvens och 

exakt när man läser/skriver och kan därmed helt undvika fel i överförningen. 

Kommunikationen i SPI går vanligtvis båda vägar, det vill säga att masterenheten skickar data 

samtidigt som den läser av slavenheten, det betyder att det är upp till enheterna att bestämma 

om byten som den tog emot är av värde eller inte. Nedan är ett exempel på hur kopplingen 

mellan en masterenhet och två slavenheter kan se ut. 



8 

 

 

Figur 2: SPI kopplingen mellan en masterenhet och två slavenheter 

 

Detta täcker grunderna för hur jusst SPI fungerar, men hur ser då själva kommunikationen ut? 

Jo, det finns egentligen inga riktlinjer för exakt hur kommunikationen ska se ut mellan master 

och slave enheterna, det vill säga exempelvis hur CLK ska se ut, om man ska sampla på 

informationsledarna när CLK går från låg till hög spänning eller tvärt om. Inte heller om 

slavenheten är vald när CS/SS är hög eller låg finns det någon standard för, dessutom finns 

inte några exakta riktlinjer för hur man ska läsa av specifika registeradresser hos 

slavenheterna och liknande. Detta gör att SPI kan bli rätt krångligt att få att fungera, och ännu 

svårare om flera slavenheter används samtidigt. Det kräver alltså ganska nogrann genomgång 

utav manualerna och en del inställningar och pillande för att få komponenter att kommunicera 

med varandra, för det är inte garanterat att de kommunicerar med SPI helt lika. 

För hur själva utbytandet av data sker med SPI finns dock en riktlinje, man brukar som 

tidigare sagt skifta data mellan slav och master enhet. Med detta menas att det egentligen inte 

finns någon skillnad på read eller write operationer, utan slave och master byter ut sin data 

med varandra. För att då läsa av data från slaven krävs det alltså att du skriver lika mycket 

data tillbaks, sedan är det upp till slaven att avgöra om datan den fick är av någon betydelse. 

Detta vanligtvis genom en read/write bit i början av ordet som berättar för slaven om 

masterenheten vill skriva eller läsa. Ordstorleken hos SPI är inte heller begränsat till en byte 

även om det är vanligast, men för enkelhetens skull kommer jag i fortsättningen behandla SPI 

kommunikationer med en byte i taget. 

I figur 3 ser ni hur själva kommunikationen mellan slav och master kan se ut, i detta fall 

skiftar vi en bytes information mellan slav och master med biten av högst värde först (MSB), 
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bilden visar hur detta går till en klockcykel i taget. Slaven börjar med 0b01110101 och 

mastern 0b11001011. Den första biten som flyttas är MSB från master till slaven. 
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START 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 

1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 

2 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 

3 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 

4 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 

5 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 

6 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 

7 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 

8 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 

 

Figur 3: SPI Master-Slave diagram 

Ytterligare saker som bör nämnas är att CLK:s poläritet, det vill säga om klockan är hög eller 

låg i idle måste ställas in korrekt, samt exakt när själva samplingen ska ske, det vill säga om 

man läser av hög eller låg spänning när klockan går från hög till låg spänning eller tvärt om. 

Dessutom kan det finnas begränsingar på hur snabbt enheterna klarar av ändringar i 

spänningarna och därmed hur snabbt man kan överföra data, samt hur långt innan man måste 

välja slaven med CS/SS innan vi kan börja överförningen. Detta måste kollas i manualerna för 

varje enhet innan man börjar programmera sin SPI rutin.
[1] 

 

Digitala accelerometrar 

En accelerometer är en mekatronisk enhet som kan känna av accelerationen i en eller flera 

riktningar, det vill säga exempelvis gravitationsaccelerationen eller accelerationen i en bil. 

Accelerometrar används flitigt i dagens samhälle, bland annat i många smartphones för att 

kunna känna av mobilens lutning i förhållande till tyngdkraften. Användningsområden är 

nästan oändliga, exempelvis har bland annat IBM börjat med accelerometrar i sina laptops för 

att känna av om laptopen tappas och på så sätt kunna skydda hårddisken mot fallskador. 

Krockkuddarna i en bil använder accelerometrar för att veta när de ska utlösa, det vill säga när 

man krockar stannar bilen tvärt och utsätts därmet för höga accelerationer som utlöser 

krockkuddarna. När man pratar om accelerometrar mäter man alltid i g-krafter, det vill säga 

multiplar av gravitationskraften 9.81 m/s
2
.  

Hur accelerometern är uppbyggd beror helt på vilken typ av accelerometer det är, vissa 

accelerometrar använder små mikroskopiska kristallstrukturer som alstrar svaga spänningar 
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när det blir påverkade av accelerationskrafter. Det finns även de som ändrar sin kapacitans när 

de utsätts för accelerationskrafter och på så sätt kan man mäta accelerationen. 

Digitala och analoga accelerometrar skiljer sig på så sätt att analoga skickar ut olika 

spänningsnivåer proportionellt beroende av vilken acceleration de känner av, exempelvis 

2.5V för 0g, 2.6V för 0.5g och vidare. 

Digitala accelerometrar skickar vanligen ut en PWM signal där dutycykeln ändras beroende 

på avkänd g kraft. 

Som tidigare sagt finns det många olika typer av accelerometrar, alla har sitt 

användningsområde. Envägsaccelerometrar som bara mäter accelerationen i en riktning och 

upp till 3-axliga accelerometrar som klarar av att mäta acceleration i alla riktningar. Dessutom 

finns olika upplösningar och känsligheter, ska du bara mäta av lutning mot jordens tyngdkraft 

räcker det med 1 g upplösning, men ska du mäta accelerationen i en rymdraket krävs 

betydligt mer, omkring 10 g. 

Dessutom, är det viktigt att veta vilken bandbredd accelerometern arbetar i, det vill säga i 

vilken frekvens vi pålitligt kan läsa av accelerationen. Om man exempelvis ska läsa av 

vibrationer måste vi ha en ganska hög bandbredd på accelerometern för att ofta kunna läsa av 

ändringarna i accelerationen. Bandbredden anges i Hz där t.ex. 10 Hz duger för att läsa av 

lutningen mot tyngdkraften, vilken kan översättas till 10 avläsningar i sekunden. 
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Problemdefinition och -lösning 

Projektinledning 

I detta projekt ska jag använda mig av en mikrokontroller av typ ATMega16 för att 

kommunicera med en digital accelerometer av typ BMA180, tanken är sedan att läsa av 

accelerationen på alla tre axlar och med hjälp av dessa bygga ett balansbräde med dioder. 

Dioderna ska berätta för användaren hur han lutar själva balansbrädet. Ytterligare krav på 

balansbrädan finns i bilaga 7. 

 

Utvecklingshjälpmedel 

STK500 

För programmering av mikrokontrollen används en STK500, vilket är ett utvecklingskort 

gjort av ATMEL för deras mikrokontroller. Detta kort används för att flasha in maskinkoden 

på ATMega16. 

JTAG 

En JTAG används för lättare debugging av C koden och var av stor hjälp när jag utvecklade 

själva programkoden. 

AVRStudio 5.1 

Detta program används tillsammans med STK500 och JTAG samt som kompilator.  

FLUKE 123 Scopemeter 

Denna användes för att undersöka hur seriella kommunikationen såg ut mellan enheterna, 

samt som voltmeter för att säkerställa rätt spänningsnivåer. 

Utilboard 11.0 

Används för att dra ledbanor och göra layouten på kretsen som sedan etsas fram. 

Multisim 11.0 

Används för att skapa kopplingsschema till kretsen. 

Övrig utrustning 

Etsutrustning används för att etsa fram kopparbanorna på kretskortet, samt lödutrustning för 

komponentlödning. 
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Komponentlista 

 

Komponent Antal Ca pris 

ATMEL ATMega 16 

 

1 100 SEK 

BMA180 Breakout 

 

1 200 SEK 

0.1µF kondensator 

 

1 1 SEK 

Lysdioid 12 1 SEK 

470Ω SIL motstånd  

9A471G 

2 2 SEK 

3.3V Spänningsregulator 

LM117T 

1 25 SEK 

Övriga kontaktdon och 

sladdar 

n/a 30 SEK 

 

TOTAL CA. PRIS 

  

370 SEK 

 

 

BMA180 

Den digitala accelerometer jag valde till detta projekt är tillverkad av Bosch och heter 

BMA180. BMA180 är dock mycket mer än en vanlig tre-axlig digital accelerometer, förutom 

accelerometern så sitter det en intern ADC omvandlare i chippet som omvandlar analog 

accelerations- och temperaturvärden till digitala värden och lagrar dessa på ett EEPROM. 

Upplösningen på accelerometern är programmerbar från ±1g upp till ±16g, och 

accelerationsdatan kan läsas av med upp till 14 bitars nogrannhet, ADCn avläser 

accelerationsvärden med upp till 0.13mg nogrannhet. Bandbredden kan ställas in mellan 10-

1200 Hz. För att läsa av accelerationsdatan så kan BMA180 kommunicera seriellt med 

antingen SPI eller I2C samt kan använda sig av en extern interrupt för att frysa 

accelerationsdata.  

Utöver dessa funktioner har BMA180 olika strömsparslägen och vilolägen samt inställningar 

som jag inte kommer gå in på mer i denna rapport, utan jag hänvisar till den bilagade 

memorymap som visar alla registeradresser på BMA180 med de inställningar man kan ändra 

på (bilaga 1). 

 

ATMega16 

Den mikrokontroller som används i detta projekt kallas för ATMega16 och tillverkas av 

ATMEL. Det är en 8 bitars mikrokontroller som klarar operationer i upp till 8MHz under 5V 

med 16Kbyte flashminne och 512byte EEPROM. 

Mikrokontrollern kan kommunicera med SPI, UART samt har 8 och 16 bitars timers samt 

inbyggd ADC. För övrig information hänvisar jag till manualen. 
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Interface mellan BMA180 och ATMega16 

Kommunikationen mellan BMA180 och ATMega 16 ska ske seriellt med SPI. För att få detta 

fungera är det viktigt att veta exakt hur SPI fungerar och hur den ska ställas in. Eftersom SPI 

inte har några exakta riktlinjer för hur kommunikationen ska ske så krävs det kunskap inom 

seriell kommunikation och nogrann genomläsning av båda manualerna. Jag började med att 

kolla exakt hur kommunikationen skulle se ut för BMA180 i manualen och hittade följande 

illustrerande bilder. 

 

Figur 4: BMA180 SPI instruktioner  

Utfrån figur 4 kan man se att CS/SS (CSB i bilden) måste vara hög i vila, och att klockans 

poläritet måste vara inverterad, det vill säga att SCK är hög i idle, samt om man kollar lite 

nogrannare på bilden så ser det ut som att man bör sampla på rising edge eftersom när SCK 

går från låg till hög ser vi att MOSI (SDI) och MISO (SDO) är stabila på hög eller låg och 

inte i fart med att ändras. 

 

Figur 5: BMA180 läs sekvens  

 

Figur 6: BMA180 skriv sekvens  

Utifrån figur 5 och 6 kan vi se att den första biten vi skickar är en Read/Write bit, det vill säga 

1 om vi vill skriva och 0 om vi vill läsa, följande 7 bitar är adressplatsen vi vill läsa av eller 
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skriva till. Dessa adresser kan ses i bilaga 1. Inte förens nästa byte börjar BMA180 skicka 

tillbaks data, om vi ville läsa av det vill säga. Ytterligare kan vi se att om vi fortsätter att läsa 

en byte till kommer den automatiskt skicka nästa byte i följande registeradress. Vi behöver 

alltså först skicka en byte information där bit 0 är R/W biten och bit 1-7 är adress, vad vi får 

tillbaka av BMA180 i första operationen är inte vesäntlig. Sedan måste vi skicka antingen en 

dummybyte för att få tillbaks vår data om vi ville läsa, eller skicka det vi vill skriva. 

I manualen för ATMega16 hittar man alla register som ska skrivas till för att få 

mikrokontrollern att initiera SPI. De bitar som skrivs till inom SPI registren i ATMega16 är 

Clock polarity (CPOL), SPI Enable (SPE), SPI Master select (MSTR). Frekvensen på SCK 

låter jag vara hög, eftersom ATMega16 körs i lägre frekvens än vad BMA180 klarar av att 

kommunicera med. CS/SS skriver jag manuellt till låg eller hög. ATMega16 SPI register heter 

SPDR, och det är alltså genom att skriva en byte till detta register som man startar en 

överföring. 

Efter att ha ställt in SPI korrekt så kan man pröva att läsa av register 0x00 på BMA180, detta 

är ID registret på BMA180, läses den av korrekt bör vi i nästa byte få tillbaka en trea, dvs 

0x03. För att läsa sätter vi först CS/SS från hög till låg, sedan skickar vi 0x80 till SPDR 

registret på mikrokontrollern, detta eftersom den första biten måste vara en etta för read 

operationer, det vill säga för att läsa av registeradress 0b00000000 skickar vi 0b10000000. 

Efter det skriver vi igen till SPDR registret, denna gång en dummybyte eftersom vi måste 

starta SPI kommunikationen igen för att kunna få tillbaks något från BMA180. Hela 

sekvensen uppmätt på alla fyra kablar med en scopemeter ser då ut enligt bilden nedan. 
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Figur 7: Hela read sekvensen av register 0x00 uppmätt på alla fyra sladdar med Scopemeter  

 

I figur 7 kan vi se att från mikrokontrollern skickas 0x80 på MOSI och tillbaka fås 0xFF 

vilket inte är av betydelse. Nästa byte vi skickar är en dummybyte, i detta fall 0x55. Det 

spelar ingen roll vad vi skickar nu eftersom vi endast vill läsa av, det är det som fås tillbaks 

som är av intresse. BMA180 sänder tillbaks 0x03 på MISO, vilket var exakt vad vi förväntade 

oss, SPI fungerar med andra ord. I bilaga 2 under read() funktionen kan man se exakt hur hela 

read sekvensen är programmerad i C. 
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Inställningar för BMA180 

För att läsa av accelerationsdatan korrekt behövs en del inställningar göras på BMA180, jag 

tar bara upp de av störst vikt i denna rapport, för ytterligare inställningar som strömsparläge 

och liknande hänvisar jag till manualen. Eftersom i detta projekt endast lutningen mot 

tyngdkraften ska mätas så ställer jag in bandbredden till 10Hz, och upplösningen till ±2g. Det 

betyder att vi kan mäta accelerationsdatan 10ggr i sekunden och att accelerometern mäter upp 

till 2g. Ytterligare en funktion av intresse är shadow_dis, denna sätts till 0, vilket betyder att 

accelerationsdatan fryses efter att man läser av de första bitarna så att inte accelerationsdatan 

uppdateras medans samtidigt som man läser av den och på så sätt gör att man får inkorrekta 

värden. För att kunna skriva till minnesadresserna i BMA180 måste man dessutom sätta en 

skrivskyddsbit till 1 i status register 1. Allt detta gör jag i en initierings funktion kallad 

init_BMA180(), för exakta adressplatser och hur hela initieringen går till hänvisar jag till den 

funktionen i bilaga 2. 

 

Avläsning av accelerationsdata 

När kommunikationen mellan BMA180 och ATMega16 är säkerställd och BMA180 är 

inställd korrekt kan man gå vidare och börja läsa av accelerationsdatan. Enligt bilaga 1 ligger 

accelerationsdata i X-led i två olika register eftersom varje register klarar bara av 1 byte, och 

accelerationsdatan är 14 bitar lång. Register 0x01 innehåller bit 0-5 samt två ointressanta bitar 

och register 0x02 innehåller bit 6-13 av accelerationsdatan i X-led, så de behöver läsas av var 

för sig och sedan slås ihop. Vidare är bit 13 i accelerationsdatan om det är negativ eller positiv 

acceleration. Vi bör alltså slå ihop datan till en signed variabel som är minst 14 bitar lång, 

signed short passar. Eftersom accelerationsdatan är endast 14 bitar och vi läser av 16 bitar så 

har vi 2 bitar för mycket, de kommer med när vi läser ar den första byten och behöver maskas 

bort. Exakt hur detta görs kan läsas i bilaga 2 under readaccx() funktionen. På samma sätt 

läses accelerationsdatan av i alla tre led. Att omvandla datan till g-krafter är enkelt, nedanför 

är en bild på exakt hur datan hanteras när upplösningen på accelerometern är inställd på ±2g. 

 

Figur 8: Hur acceleartionsdatan ska tolkas, i detta fall då mätintervallet är ±2g 



17 

 

Utveckling av kretsen och programkod 

Kopplingsschemat för balansbrädan görs i Multisim 11.0, enligt manualen till BMA180 krävs 

spänningar under 3.6V, eftersom ATMega16 vanligtvis opererar i 5V så uppstår genast ett 

problem. En lösning är att använda motstånd eller spänningsregulatorer på varje koppling 

mellan BMA180 och ATMega16, men hur det påverkar SPI kommunikationen vet jag ej 

eftersom det kräver ganska snabba ändringar i spänningsnivåer. Ett enklare sätt vore att köra 

ATMega16 i 3.6V istället, vilket fungerar om man klockar ned mikrokontrollern från 8MHz 

till 1MHz, och detta gav en mycket enklare lösning. Mikroproccessorn programmeras med C 

kod som flashas in med hjälp av STK500 och AVRStudio. Hela koden finns i bilaga 2 och 3.  

Kodningen delas upp i olika funktioner, en del har redan nämnts tidigare. 

Initieringsfunktioner används för att initiera BMA180 och SPI registren i ATMega16. Read 

och write funktioner skrivs för att skriva till register eller läsa av register i BMA180, samt 

funtkioner för att läsa av accelerationsdata och sätta ihop datan till en 16 bitars variabel för 

varje led skrivs. Ytterligare funktioner för att bland annat tända och släcka dioder skrivs. Alla 

dioder sätts på varsin utgång på mikrokontrollern, exakt vilka går att se i bilaga 5. Nedan är en 

kort sammanfattning av varje funktion och beskrivning. 

Funktion Beskrivning 

Init_SPI Initierar SPI i mikrokontrollern genom att ställa in lämpliga värden i SPI 

registren 

Init_LEDS Initierar portutgångarna på mikrokontrollern som används till 

lysdioderna. 

Init_BMA Initierar BMA180 genom att ställa in angedd bandbredd och upplösning, 

funktionen returnerar 0 ifall kommunikationen via SPI inte fungerar 

Read Läser av angett register på BMA180 via SPI 

Write Skriver angedd data till angett register på BMA180 via SPI 

Readaccx/y/z Läser av accelerationsdatan i 2 steg, de lägre bitarna först sedan bitarna 

av högre värde samt maskar ut ointressanta bitar och slår ihop till en 16 

bitars signed variabel 

Light_led Tänder angedd lysdiod, se figur 9 för lysdiodernas namn. 
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Balansbrädet ska ha en dioduppsättning med nio dioder i en kvadrat, tanken är att om man 

lutar brädet tillräckligt mycket åt ett håll så ska dioden närmast den riktningen lysa. En 

principskiss på diodlayouten ser ut som följande. 

 

Figur 9:Principskiss på diodlayouten  

Alltså om accelerationsvärden i både X- och Y-led är små betyder det att brädet liggar relativt 

plant och diod 4 lyser. Om man lutar brädet tillräckligt mycket i X-led så att 

accelerationsvärdet i X-led går över en bestämd gräns lyser diod 1 och på samma sätt för 

resterande dioder. Gränsen räknas inte fram utan prövas fram till lämpligt värde. All denna 

logik skrivs in i en evig while loop i huvudprogrammet i C koden, se bilaga 2 under main(). 

Ytterligare ska det enligt kravspecifikationen finnas en diod för att visa om SPI 

kommunikationen fungerar, denna diod kallar jag för SPI FAIL led, och genom att kontrolläsa 

ID värdet av BMA180 och jämföra med 3 så kan jag säkerställa att det fungerar. Detta görs i 

initialiseringen av BMA180 och sålänge den läses av fel blinkar SPI FAIL led för att visa att 

kommunikationen ej fungerar. Se bilaga 2 under funktionen init_BMA180(). 

I bilaga 4 syns kopplingsschemat för BMA180 breakoutboarden, i bilaga 5 syns hela 

kopplingschemat gjort i Multisim 11.0. 

Layouten på kretskortet görs med hjälp av Ultiboard 11.0, jordplan används och en logotyp 

skrivs in på baksidan av kortet. Kortet Etsas sedan fram och komponenter löds på enligt 

kopplingsschema. Eventuella odragna ledningar dras för hand med sladd. Bilaga 5 visar 

layouten på kretskortet i Utilboard. En spänningsregulator sätts på strömförsörjningen för att 

hålla spänningen på 3.3V. Den färdiga kretsen syns i figurerna på nästa sida. 



19 

 

 

Figur 10: Baksida av balansbrädan  

 

Figur 11: Framsida av balansbrädan med spänningskälla  
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Slutsats och förbättringsförslag 

Min inriktning var initiellt bara på 3-axliga accelerometrar, men den digitala krets jag valde 

var betydligt mer komplicerad än vanliga digitala accelerometrar med PWM signal som 

output. Detta gjorde att projektet har blivit betydligt mer omfattande och jag valde att lägga en 

hel del fokus även på den seriella kommunikationen. Det som har tagit övervägande mest tid 

var att få själva kommunikationen mellan mikrokontrollern och BMA180 att fungera, dock 

finner jag en fördel i detta eftersom jag nu verkligen känner att jag förstår alla principer för 

hur seriell kommunikation fungerar. Accelerometrar i sig är egentligen förhållandevis 

okomplicerade kretsar och att förstå hur de fungerar är inte lika tidskrävande som kanske 

andra kretsar, vilket har gjort att denna rapport som initiellt skulle handla bara om 

accelerometrar har vägt över lite mer åt seriell kommunikation.  

Under projektets gång har många förbrättringsförslag slagit mig i tanken, jag hade idéer om 

att jag skulle göra en riktig balansbräda med hjälp av 2 servon istället för dioder, som 

oberoende hur jag lutar brädet kan balansera en platta helt ortagonalt mod tyngdkraften. Detta 

kräver dock ytterligare fördjupning i servomotorer och inte minst en bra regulator, vilket var 

helt utom tidsramen. En sak som jag i skrivande stund inte har hunnit implementera var knack 

avkänningen, alltså om man knackar på balansbrädan så ska ”TAP LED” blinka, den 

lysdioden finns med på kretsen och är kopplad till en port på mikrokontrollern som inte 

används, dock har jag inte hunnit implementera koden. Det finns nämligen inbyggda 

dataregister i BMA180 för att läsa av om man knackar på accelerometern, och tanken var att 

använda dessa, men på grund av tidsbrist har jag i skrivande stund inte hunnit implementera 

det. 

Ytterligare en implementering som inte hann komma med på kretskortet var en lysdiod för att 

utnyttja temperatursensorn, jag hade tänkt mig en lysdiod som börjar lysa om man värmde 

upp BMA180 tillräckligt med exempelvis tummen. I detta fall handlar det om en ganska 

simpel implementering då man endast behöver läsa av temperatursensorn på BMA180 och 

hitta lämpliga gränser för när dioden ska lysa.  

Det fanns en överväldigande mängd funktioner i BMA180 som jag inte utnyttjar, man kan 

säga att den lilla kretsen har imponerat på mig med tanke på vad som faktiskt får plats i en så 

otroligt liten yta som 3x3mm. Jag har själv läst igenom de flesta inställningar man kan göra, 

och antalet register och funktioner i denna lilla krets överträffar antalet i ATMega16 som är 

en betydligt större krets. Att Bosch dessutom har klämt in en ADC, flashminne och EEPROM 

i en krets som är litet som ett riskorn får mig nästan att tappa hakan, imponerande! 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Memorymap över BMA180 statusregister 
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Bilaga 2 – 3axis0.1.c 
/* 
 * 3axis0.1.c 
 * 
 * Created: 2012-03-06 09:27:04 
 *  Author: skande 
 */  
 
//-------------------------- includes -------------------------- 
#include <avr/io.h> 
#include <avr/delay.h> 
#include "bma180.h" 
 
//-------------------------- function inits ---------------------- 
void init_SPI(void); 
void init_LEDS(void); 
int init_BMA180(uint8_t,uint8_t); 
void write(uint8_t,char); 
char read(uint8_t); 
void light_led(int); 
signed short readaccx(void); 
signed short readaccy(void); 
signed short readaccz(void); 
 
//-------------------------- Variable inits ---------------------- 
signed short X; 
signed short Y; 
signed short Z; 
signed short treshold=1500; 
int led; 
 
//-------------------------- Port inits -------------------------- 
 
//############################ MAIN PROGRAM ############################ 
int main(void) 
{ 
 init_SPI(); 
 init_LEDS(); 
 while (init_BMA180(0x01,0x00) != 0) 
 { 
  //SPI CONNECTION ERRORCODE GOES HERE!  
    //if you want to display an error 
message if SPI isn't working, 
  _delay_ms(100);   
      
   //write the display code here 
  PORTC=~( 0x00 | (1<<6) ); 
  _delay_ms(100); 
  PORTC=0xFF; 
 } 
 
 
    while(1) 
    { 
  X=readaccx(); 
  Y=readaccy();  
 
  led=0; 
 
  if(X>treshold) 
  { 
   led+=6; 
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  } 
     
  if(X<(-treshold)) 
  { 
   led+=0; 
  } 
   
  if(!(X<(-treshold) | X>treshold)) 
  { 
   led+=3; 
  } 
      
  
  if(Y>treshold) 
  { 
   led+=2; 
  } 
   
  if(Y<(-treshold)) 
  { 
   led+=0; 
  } 
   
  if(!(Y<(-treshold) | Y>treshold)) 
  { 
   led+=1; 
  } 
 
     
   
  light_led(led); 
   
  _delay_ms(20); 
    } 
} 
//########################################################################## 
 
signed short readaccx() 
{ 
  char XLSB,XMSB,temp; 
  signed short temp2; 
   
  XLSB=read(ACCXLSB); 
  XMSB=read(ACCXMSB); 
   
  temp = read(ACCXMSB); 
  temp2 = temp << 8; 
  temp2 |= read(ACCXLSB); 
  temp2 = temp2 >> 2;   
      
  // Get rid of two non-value bits in LSB 
   
  return temp2; 
} 
 
signed short readaccy() 
{ 
  char YLSB,YMSB,temp; 
  signed short temp2; 
   
  YLSB=read(ACCYLSB); 
  YMSB=read(ACCYMSB); 
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  temp = read(ACCYMSB); 
  temp2 = temp << 8; 
  temp2 |= read(ACCYLSB); 
  temp2 = temp2 >> 2;   
      
  // Get rid of two non-value bits in LSB 
   
  return temp2; 
} 
 
signed short readaccz() 
{ 
  char ZLSB,ZMSB,temp; 
  signed short temp2; 
   
  ZLSB=read(ACCZLSB); 
  ZMSB=read(ACCZMSB); 
   
  temp = read(ACCZMSB); 
  temp2 = temp << 8; 
  temp2 |= read(ACCZLSB); 
  temp2 = temp2 >> 2;   
      
  // Get rid of two non-value bits in LSB 
   
  return temp2; 
} 
 
void write(uint8_t address, char data ) 
{ 
 address &= 0x7F;    
      
  //First bit is 0 for write operations 
 CS_LOW; 
  
 _delay_ms(1); 
 SPDR = address; 
 _delay_ms(1); 
 SPDR = data; 
 _delay_ms(1); 
  
 CS_HIGH; 
} 
 
char read(uint8_t address) 
{ 
 _delay_ms(1); 
 address |= 0x80;    
      
  //First bit is 1 for read operations 
 CS_LOW; 
  
 _delay_ms(1); 
 SPDR=address; 
 while(!(SPSR & (1<<SPIF))); 
 SPDR=0x55;     
      
   //dummybyte for initializing the read/write in 
ATMega16 
 while(!(SPSR & (1<<SPIF))); 
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 CS_HIGH; 
 
 return SPDR; 
} 
 
void light_led(int led) 
{ 
 if(led<=7) 
 { 
  PORTC=0xFF; 
  PORTD=~( 0x00 | (1<<led) ); 
 } 
 if(led==8) 
 { 
  PORTD=0xFF; 
  PORTC=~0x01; 
 } 
} 
 
 
// This function initiates the SPI in the ATMega16 
void init_SPI(void) 
{ 
 SPI_PORT = 0xB0;    
      
  // SCK & MOSI & SS outputs 
 SPCR = (1<<SPE) | (1<<MSTR) | (1<<CPOL) | (1<<CPHA); 
  // SPI Enable, Master, Clock polarity, Sample on rising edge 
} 
 
void init_LEDS(void) 
{ 
 DDRD = 0xff;     
      
  // PORTD outputs 
 PORTD = 0xff;    
      
   // Lights out 
 DDRC = 0xff;     
      
  // PORTA outputs 
 PORTC = 0xff;    
      
   // Lights out 
} 
 
 
// This function initiates the BMA180 accelerometer, setting the read range and 
bandwidth  
int init_BMA180(uint8_t range, uint8_t bw) 
{ 
 char temp, temp1; 
  
 if(read(ID) != 3)    
      
  // if BMA180 is connected correctly ID register should be 3, 
  return -1;    
      
   // otherwise function returns -1 
   
 //------------------------------------------------------------------------
------------ 
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 //checks if the ee_w bit is 1, otherwise writes it to 1 in order to be 
able to write directly to status registers 
  
 temp = read(CTRLREG0); 
 if (temp != temp|0x10); 
 { 
  temp|0x10; 
  write(CTRLREG0, temp); 
 } 
  
 //------------------------------------------------------------------------
------------- 
 //checks the bandwidth, if not set to bw then sets it to bw. Masks out the 
BW bits, so not to change the TCS(3:0) bits. 
  
 temp = read(BWTCS); 
 temp1 = bw; 
 temp1 = temp1<<4; 
 temp &= (~BWMASK); 
 temp |= temp1; 
 write(BWTCS, temp); 
  
 //------------------------------------------------------------------------
------------- 
 // Set Range, using mask to not affect other bits in register 
 temp = read(OLSB1); 
 temp1 = range; 
 temp1 = (temp1<<RANGESHIFT); 
 temp &= (~RANGEMASK); 
 temp |= temp1; 
 write(OLSB1, temp); 
 //------------------------------------------------------------------------
------------- 
 
 return 0; 
} 
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Bilaga 3 – BMA180.h 
/* 
 *  bma180.h 
 * 
 * Created on: Mar 8, 2012 
 * author: skande 
 */ 
 
#ifndef BMA180_H_ 
#define BMA180_H_ 
 
//SPI stuff// 
#define SPI_PORT DDRB 
#define CS_LOW PORTB&=~(1<<PB4); 
#define CS_HIGH PORTB|=(1<<PB4); 
 
 
//Registers 
#define ID 0x00 
#define Version 0x01 
#define ACCXLSB 0x02 
#define ACCXMSB 0x03 
#define ACCYLSB 0x04 
#define ACCYMSB 0x05 
#define ACCZLSB 0x06 
#define ACCZMSB 0x07 
#define TEMPERATURE 0x08 
#define STATREG1 0x09 
#define STATREG2 0x0A 
#define STATREG3 0x0B 
#define STATREG4 0x0C 
#define CTRLREG0 0x0D 
#define CTRLREG1 0x0E 
#define CTRLREG2 0x0F 
 
#define BWTCS 0x20 
#define CTRLREG3 0x21 
 
#define HILOWNFO 0x25 
#define LOWDUR 0x26 
 
#define LOWTH 0x29 
 
#define tco_y 0x2F 
#define tco_z 0x30 
#define GYSHDIS 0x33 
 
#define OLSB1 0x35 
 
#define BWTCSW 0x40 
 
//Range setting 
#define RANGESHIFT 1 
#define RANGEMASK 0x0E 
#define BWMASK 0xF0 
#define BWSHIFT 4 
#define GYSHDISMASK 0x01 
#endif /* BMA180_H_ */ 
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Bilaga 4 – Kopplingsschema BMA180 
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Bilaga 5 – Kopplingsschema balansbräda Multsim 
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Bilaga 6 – Kretskortlayout Ultiboard 

 

  



32 

 

 

Bilaga 7 – Kravspecifikation 

 

Jag ställer här upp några huvudsakliga mål som önskas av kretsen: 

 Kortet ska med hjälp av SPI kunna avläsa accelerationsdata i alla tre riktningar 

 Med hjälp av dioder ska användaren kunna se hur kortet är lutat i båda riktningar i 

förhållande mot tyngdkraften. 

 Kortet ska kunna indikera att SPI kommunikationen fungerar 

 Kortet ska avläsa accelerationsdata minst 5ggr i sekunden 

 Kortet ska kunna känna av om man knackar på det, och kunna indikera detta. 
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Abstract 
This project is a study in the area of infrared communication. It is a part of the Bachelors of Science 

thesis and shows individual commitment in doing relevant research and in-depth studies in order to 

produce a working prototype and obtaining an expert knowledge in the field. 

This in-depth study covers infrared communication which is mainly used in remote controlling a 

variety of different electronic devices such as TVs, stereos and radios. The main focus is on infra red 

receivers and transmitters as well as the usage of different protocols during communication. 

A prototype of a reprogrammable remote control is made which has the ability to receive and 

transmit signals to different remote controlled devices. At the heart of the project lies an ATmega16 

microprocessor programmed in the computer language C using Atmels own program AVR studio 5.1 

  



ii 
 

Sammanfattning 
 

Det här projektet är en fördjupningsstudie inom området infraröd kommunikation. Det är en del av 

kandidatexamensarbetet och projektet ska visa att man på egen hand klara av att göra relevanta 

förstudier och faktafördjupningar för att senare klara av att ta fram en egen fungerande prototyp och 

känna sig som expert inom området.  

Fördjupningen här innefattar infraröd kommunikation som mestadels används i fjärkontroller till 

olika elektroniska produkter såsom TV och stereo/radio apparater. Fokus ligger på i infraröda 

mottagare och sändare samt protokollens uppbyggnad och hantering vid kommunikation.  

En prototyp av en programmerbar fjärkontroll tas fram som kan läsa och skicka signaler till olika 

fjärrstyrda produkter. Centralt för projektet är en ATmega16 processor som programmeras i språket 

C via Atmels egna program AVR studio 5.1.   
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1. Inledning 
Infrarött (IR) ljus används i dagsläget inom en mängd olika tekniska områden, men den mest använda 

inom hushållet är fjärkontrollen till en Tv eller stereo. Rapporten kommer innehålla grundläggande 

fakta om infrarött ljus och dess användnings områden, samt en fördjupning inom infraröda sändare 

och mottagare. Olika protokoll för att skicka sådana signaler kommer att tas upp, tillsammans med 

deras för och nackdelar.   

Alla komponenter som användes i projektet utreds och deras funktioner beskrivs i detalj. Sedan 

också deras slutliga sammankoppling först som en prototyp på en breadboard och senare även på ett 

etsat kretskort. Fokus i rapporten ligger på uppbygganden av en programmerbar infraröd 

fjärrkontroll och vilka programmeringsfunktioner som krävs för detta. 

2. Uppgiftsformulering 
För det här projektet används en IR mottagare för att tolka och läsa in IR signaler, och sedan också en 

IR sändare för att skicka dessa. Allt detta kommer att styras av en ATmega16 processor som drivs 

med 5 volt. Ett helt fristående system kommer att tas fram på en breadboard, och sedan överföras 

till ett etsat kretskort. Fjärrkontrollen styrs med ett tangentbord med en programmerings knapp. 

Denna kommer tillåta användaren att välja en knapp som sedan ska programmeras och invänta en IR 

signal in på mottagaren. Kontrollen ska programmeras med ett protokoll och ska kunna skicka två. 

Den inlästa signalen ska sedan kunna sparas ner permanent så att vid nästa påslaging av spänningen 

sparade kommando finns kvar.  

3. Infrarött ljus 
Infrarött ljus, är ljus med kort våglängd mellan ca 750nm och 1mm (Figur 1). Alltså är det inte synligt 

för det mänskliga ögat. Men det går ofta att se med en enkel mobilkamera. Alla objekt utstrålar också 

någon form av infraröd strålning på grund av sin temperatur. Denna egenskap ger upphov till en 

massa användningsområden av det osynliga ljuset. Värmestrålning är dock mestadels av de längre 

våglängderna inom IR spektrumet (1100nm-1mm) och är inte av samma våglängd som den infraröd 

fjärrkontroll använder. Infraröd kommunikation använder sig av de kortare IR våglängderna, mellan 

830 - 1100nm alltså nära det synliga ljuset. [1] 
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Figur 1 Ljus spektrum [2]  

3.1 Historia 

William Herschel astronom från 1800 talet upptäckte IR strålningen genom att uppmäta 

temperaturökningar utanför det synliga ljusspektrumet efter att solljuset delats upp med en 

glasprisma. Den största utvecklingen inom IR teknologin kom dock inte förrän under och efter första 

världskriget, 1917 då den Brittiska militären började använde IR för att upptäcka tyska flygplan och 

senare styra militära vapen. Den första IR fjärrkontrollen utvecklades inte förrän på 1950 talet även 

om teven funnits sedan mitten av 30talet. [1] 

3.2 Användningsområden för IR 

IR ljus har en mängd olika användningsområden. Strålningen som alla objekt utstrålar går att mäta 

från objekt utan vidröring och ger upphov till IR termometrar. Detta används ofta av astronomer för 

att mäta stjärnors temperatur.  Mörkerkikare fungerar på liknande sätt genom att belysa med IR ljus 

som sedan kan ses med en kamera.  Andra militära användningsområden finns också, såsom för att 

styra missiler till olika mål. Inom industrin och jordbruket används IR ljus för uppvärmning i olika 

tillverkningsprocesser. I USA använder bussar i kollektivtrafiken och utryckningsfordon IR sändare för 

att ställa om lyset i korsningar till deras fördel.  

Det användningsområde som kommer att fokuseras på här är kommunikation och fjärkontroller. Hur 

den infraröda ljusstrålen kan användas för att skicka information och vad det finns för begränsningar 

till detta. 
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4. IR signaler och mottagare 
En IR signal består av pulser av IR ljus med en förbestämd frekvens. Hur dessa tolkas bestäms av ett 

protokoll. Varje signal och puls moduleras också fram med en viss mycket högre frekvens, signalens 

bärfrekvens. Denna gör signalen mindre störningskänslig. Se Figur 2 nedan. Signalen är modulerad till 

en hög frekvens, och representerar en puls och paus för ett RC5 protokoll. 

 

 

Figur 2 Bärfrekvens för RC5 [3] 

IR mottagare är sedan en komplex liten krets i sig själv som bara reagerar på specifika IR signaler. 

Första delen är en fotosensor som är inställd via olika filter att bara detektera IR ljus. Blockschemat i 

Figur 3 visar hur IR signaler detekteras av sensorn och sedan behandlas för att ge en stabil utsignal. 

 

Figur 3 IR mottagare [4] 

Nästa stege är att förstärka signalen, oftast väldigt mycket. Detta för att kunna få en längre räckvidd 

på fjärrkontrollen. Limitern i steget efter fungerar som en återkopplad begränsare för att alltid ge en 

jämnstark signal oavsett hur stark insignalen är när den kommer in. Sedan passerar signalen genom 

ett bandpassfilter inställt på bärfrekvensen, ofta med en felmarginal på ett par kHz beroende på 

modell. Demodulatorn, integratorn och komparatorn detekterar sedan bara de signaler med 

bärfrekvensen och ifall en sådan upptäcks görs det om till en stabil signal och utsignalen från 

mottagaren sätts då till 0. 

För att kunna skicka och ta emot en signal med IR ljus måste alltså signalen vara modulerad till en 

specifik bärfrekvens, och samtidigt skickas på ett förutbestämt vis enligt något protokoll. För 

fjärkontrollsprotokollen som beskrivs här används en bärfrekvens på 36-38kHz.  

5. Protokoll 
För att kunna använda IR för överföring av information från en fjärkontroll till en TV eller 

stereoanläggning krävs alltså ett speciellt protokoll, ett förbestämt sätt att tyda de ljuspulser som 

skickas från sändaren till mottagaren. Det krävs också en specifik statsignal, en adress och en 

slutsignal så att fjärkontroller inte stör eller styr fel mottagare. De två mest använda protokollen på 
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marknaden just nu är NEC, ett Japanskt protokoll och RC5-6, ett Amerikanskt och Europeiskt 

protokoll. 

5.1 NEC  

NEC protokollet är det mest använda protokollet och använder sig av en bärfrekvens på 38kHz. 

Protokollet fungerar på så vis att pulslängden för en informationsbit alltid är lika lång, och det är 

pausen fram till nästa puls som bestämmer om den mottagna signalen är en logisk etta eller nolla. 

Pulsens längd för NEC protokollet är på 562.5µs, och en paus på samma tid ger en logisk 0a. En längre 

paus på 1,6875ms alltså tre gånger så lång, ger en logisk 1a. Se Figur 4. 

 

Figur 4 NEC protokollet [5] 

För att mottagaren ska inse att en signal ska börja tolkas och stata från rätt position av signalen krävs 

en startsignalen. Denna signal består av en längre puls på 9ms, 16 gånger original pulslängd. Följt 

utav en paus på 4,5ms, 8 gånger normal pulslängd. 

En smart funktion av NEC protokollet är att både adressen och det önskade kommandet skickas först 

vanligt, följt av sin egen invers. Detta gör det enkelt för mottagarsystemet att kontrollerar att en 

korrekt signal har tagits emot. Protokollet består alltså av startsignal, 8-bitar adress följt av sin invers, 

sen ett 8-bitars kommando följt av sin invers. 

NEC protokollet har också en extended version där hela adressen inklusive den inverterade delen 

används som adress, detta möjliggör för ca 65000 olika adresser istället för 255 och minskar då 

markant risken för att av misstag styra fel apparat.[6] 

Protokollet har även en upprepnings signal som skickas iväg efter ca 40ms om knappen hålls inne. 

Denna består av en 9ms puls, följt av en 2,25ms paus sen en standard puls. Med detta kommando 

kan mottagaren då förstå att det är samma signal igen utan att behöva behandla all data igen. 

5.2 Philips RC5 

RC-5 protokollet används mycket på den Amerikanska marknaden samt den europeiska, och är 

framtagen av tillverkaren Philips. Detta protokoll har en bärfrekvens på 36kHz och består av en puls 

och en paus båda på 889µs. Logiska ettor och nollor bestäms beroende på om pausen är före eller 

efter pulsen. Startbitarna består alltid av två stycken logiska ettor, följt av en toggle bit som ändras 

mellan varje knapptryck så att man kan urskilja enskilda knapptryck och en nerhållen knapp. Efter 

startsignalen kommer sen en fem bitars adress, följt av ett sex bitars kommando, se Figur 5. RC5 

protokollet är mycket mindre än NEC protokollet, men ingen invers av signalen ges så den går inte 
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testa så att den är rättmottagen, mer än att det inte fungerar. Det är också limiterat till färre antal 

adresser.  

 

Figur 5 RC-5 Protokoll [7] 

Philips RC5 protokoll utvecklades på sent 1980 tal som senare har uppgraderats till RC6 protokollet 

som fungerar på exakt samma sätt fast med en 8-bitars adress och en 8-bitars kommando längd, 

vilket ger det nästan samma funktionalitet som NEC protokollet.  

6. Komponenter 
Alla komponenter som användes i projektet beskrivs nedan och deras primära funktioner och hur det 

kopplas in beskrivs.  

6.1 Spänningsmatning  

Spänningsmatning till hela kontrollen sker via ett 9 volts batteri som sedan reduceras via en TS7805 

spänningsregulator[8] ner till 5 volt. Detta sker genom att överflödig spänning försvinner över en 

resistans som värme. 5 volt är den spänning ATmega16 processorn använder. En kapacitans på 0,1µf 

kopplades in parallellt in i denna krets för att ge en stabilare matarspänning. En strömbrytare sattes 

också in här för att kunna stänga av och sätta på kontrollen vid behov.  

6.2 IR mottagaren 

Mottagaren består av en Everlight elektronics IR mottagare[9]. Den är inställd att vara känsligast för 

infrarött ljus med våglängden 940nm, men klarar också av våglängder mellan 880 – 1100nm. Den 

kräver också bärfrekvens på 38kHz +-ca 6kHz. Mottagaren har tre pinnar en VCC som matas med 5 

volt, en GND och en utsignal. Den fungerar så att utsignalen alltid är ett ställd och vid en mottagen 

signal går den ner och nollar. Detta är användbart då en interrupt funktion på mikroprocessorn 

enkelt kan användas för att uppmärksamma dessa nollställningar av utsignalen vid mottagna pulser. 

Mellan GND och VCC kopplas en kapacitans in i parallell för att reducerar brus och svängningar från 

mottagaren enligt komponentens datablad. 

6.3 IR diod 

Sändaren består av en IR diod[10] som spänningsdelas med en resistans i serie för att få en 

acceptabel framspänning över dioden. Dioden matas sedan med 5 volt. För att tända dioden 
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nollställs portpinnen på processorn och ett spänningsfall fås då över dioden. För att släcka den ett 

ställs samma pinne. För att fungera optimalt med IR mottagaren bör denna diod också arbeta med 

våglängden 940nm, och ha en bärfrekvens på 38kHz. 

6.4 Knappsats 

 Ett 12 knappars 4x3 telefontangentbord[11] uppbyggt på matris xy form användes för att kontrollera 

fjärkontrollens olika funktioner. Detta kopplades in till resten av komponenterna med enbart 7 pinar 

och medförde därför ett litet programmerings problem som kommer tas upp i programkoden senare.  

6.5 Mikroprocessor 

En ATmega16 mikrokontroller[12] används för att tolka inlästa signaler och spara ner i minnet 

beroende på knapptryck. Den läser också från minnet och skickar sparade signaler vid knapptryck. 

Processorns EEPROM minnesstorlek på 512byte är lagom för det här projektet då en del minne krävs 

för att spara ner signalerna som med ett NEC protokoll är 32 bitar långt. Funktionerna på processorn 

som timers och interrupts krävs för att hålla koll på paustider för både skickade och mottagna 

signaler. Vid behov av fler signaler eller längre protokoll skulle eventuellt en processor med mer 

minne behövas.   

6.6 Motstånd och lysdiod 

Motstånd sattes in i kretsen för att reducera spänningsfallet över känsliga komponenter såsom 

dioder och IR mottagare.  IR dioden drevs i serie med ett motstånd på 39Ω. Lysdioden sattes in i en 

krets med ett motstånd på 1kΩ. Till IR mottagaren kopplades ett motstånd på 43Ω.  

För att användaren ska ha en förståelse av vad som händer med fjärrkontrollen används en lysdiod 

för att blinka och lysa på olika vis vid olika händelser. Tillexempel las en blinkning med en sekunds 

mellanrum till vid felinläsning av en NEC signal. Lysdioden har också som standardläge att alltid vara 

på då huvudströmbrytaren för kontrollen är på. 

7. Andra verktyg   
Scopemeter användes vid test av olika komponenter samt vid felsökning av det färdigetsade 

kretskortet. Den användes också för kontroll av IR mottagaren och den signal som den tog emot.  

STK500 kortet som används för att programmera mikroprocessorerna användes tillsammans med 

breadboard för att testa olika kretsar och komponenter innan en komplett prototyp kunde tas fram. 

STK500 kortet används även för att programmera den färdiga prototypen. En JTAG debugger 

användes för att läsa in olika IR signaler. 

8. Programkod  
All programkod för Atmega16 processorn skrevs i AVR studio 5.0, och senare i 5.1, koden i sig 

kommer inte att diskuteras utan endast en kortare genomgång av mikroprocessorns olika funktioner 

och hur de användes. För komplett kod se bilaga.   

För att läsa in IR mottagarens utsignaler krävdes en interrupt funktion och begränsade därför 

användningen till portpinnarna PD2,3 och PB2. PD2 valdes här. För NEC protokollet ställdes 
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interrupten in på fallande flank för att förenkla tidsmätningen av pausen efter en puls. För att mäta 

denna tid användes en 16 bitars timer som via en timer interrupt funktion räknade längden.  

En annan timer krävdes för att ge IR dioden bärfrekvenserna på 38- respektive 36kHz. En 8-bitars 

timer användes för att toggla (ändra mellan hög och låg nivå) olika pinnar på processorn PB3, PD4,5, 

och 7. PD7 användes då delar av port Bs pinnarna används vid programmering via ISPn, och 

förväxling med PD2 ville minimeras.  Timern ligger och växlar porten PD7s värde mellan högt och lågt 

på IR diodens port med en frekvens av 38kHZ för NEC protokollet och 36kHz för RC5. Detta gör att en 

signal som sedan skickas på denna pinne automatiskt blir rätt modulerad till den önskade 

bärfrekvensen för protokollet.  

För ett NEC protokoll fungerade interrupten så att den reagerade på en signal från IR mottagaren 

från hög nivå till låg (fallande flank), då startas en timer som väntar på en specifik paus tid 

(startsignalen) sedan sparar den ner längden av pausen fram till nästa fallande flank. Denna tid ger 

sedan ifall den inkomna signalen var en logisk etta eller nolla. All denna information sparas i en lång 

vektor. En signal test funktion gjordes sedan på NEC signalen där signalen och dennas invers 

jämfördes. En helt rätt signals sparades sedan ner i minnet. 

För att kunna bibehålla olika inlästa kanaler och kommandon i fjärkontrollen även efter 

spänningsbortfall, användes det inbyggda EEPROM minnet på mikroprocessorn. Detta minne är inte 

snabbt nog för direkt inläsning och uppläsning vid skickande och sparande av signaler. En temporär 

signal sparas därför in och signalen lästes sedan in eller ur EEPROM minnet vid en mindre kritisk 

tidpunkt. EEMEM funktionen på EEPROM minnet användes för att allokera minnesadresser och 

slippa att själv behöva kontrollera alla individuella minnesadresser i EEPROM minnet.  

Tangentbordet avlästes på matrisform då 12 knappar kopplades in till bara 7 pinnar. Faktablad för 

tangentbordets funktion och programmering var svårt att hitta så en sökning av liknade tangentbord 

gjordes och en liknande kod[13] skrevs om tillsammans med Johan Malgerud som också skulle 

använda ett likadant tangentbord för sitt projekt. Tangentbordet kopplades in på C porten då denna 

var helt ledig och tangentbordet krävde 7 pinnar. Ett försök gjordes att använda tangentbordet på 

Port A, men det var något som inte fungerade riktigt och tangentbordet skickade konstant iväg olika 

knapptryckningar. 

9. Genomförande 
Innan bygget av fjärkontrollen börjades gjordes en undersökning av andra projekt där olika 

komponenter hade används för att skaffa en överblick av projektets potentiella komplexitet och 

kravet för att få en fungerande fjärrkontroll. [14] 

En breadboard användes sedan för uppbyggnad av de olika kretsarna som först kopplades 

tillsammans med ett STK500kort för att testa deras olika funktioner tillsammans med den 

programmerade koden och mikroprocessorn. Efterhand som alla komponenter hade utvärderats och 

programmeringen fungerade utvecklades det till ett standalone system på breadboarden matat med 

en variabel spänningsmatare inställt på 5 volt. För att få ett komplett standalone systemkopplades 

även senare en spänningsregulator in och hela enheten matades med ett 9 volt batteri. Se Figur 6. 
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Figur 6 Breadboard 

De gröna ledarna i figuren kopplades till ISP porten på STK500 kortet och processorn kunde därför 

programmeras direkt till breadboarden vilket underlättade ändringar i koden. För att läsa in protokoll 

och kontrollera egna utskickade signaler sattes en extra breadboard upp som kopplades ihop med 

STK500 kortet och debuggades med JTAG debuggern. P.g.a. tidsbrist gjordes aldrig en 

inläsningsfunktion för RC5 protokollet, utan istället lästes tre signaler in manuellt på scopemetern, se 

Figur 7. Dessa tolkades sedan som logiska ettor och nollor och hårdkodades in på de tre översta 

knapparna på tangentbordet. 

 

Figur 7,RC5 på scopemetern 

Ett kopplingsschema (se bilaga) ritades sedan upp i programmet Multisim[15], som sedan överfördes 

till Ultiboard[16]. Denna kompletta krets skrevs sedan ut och kontrollerades visuellt för funktionalitet 

och utseende. Ett försök gjordes att fräsa ut ett fungerande kretskort på NC-fräsmaskinen men svåra 

inställningar och problem med skeva kort gjorde processen onödigt svår och ett kretskort etsades 

istället ut. Efter kontroll av de olika ledningsbanorna löddes alla komponenter på. Då detta kort 

fortfarande är en prototyp utformades även detta med en ISP port så att programmering av enheten 
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gick att utföra direkt på kortet. Detta underlättar sista minuten uppgradering och bugg fixning av 

programkoden. Figur 8 visar den färdiga produkten. 

 

Figur 8 Programmerbar IR fjärrkontroll 

10. Funktion av kontrollen 
Fjärrkontrollen startas med en strömbrytare och en status diod tänds då så att användaren vet att 

kontrollen är på. Redan sparade knappar kan sedan skickas direkt genom ett knapptryck. Signalen 

läses då upp ur EEPROM minnet in i ett ram minne. Denna signal pulsas sedan fram med delay 

funktioner till IR dioden. 

 För att spara ner en ny signal trycker användaren på programmeringsknappen, dioden blinkar då till. 

Den knapp som ska programmeras till trycks sedan in och dioden släcks och processorn inväntar en 

IR signal. Kommer det en IR signal kontrolleras NEC signalen så att den läst in korrekt. Status dioden 

tänds igen. Se Figur 9 
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Figur 9 Fjärrkontrollens funktion 

11. Diskussion  
Den slutliga fjärrkontrollen presterade enligt önskemål. Den läser in NEC protokoll och sparar ner 

dess signal i EEPROM minne för senare användning. Den kan också läsa ur minnet och skicka NEC 

signaler samt förprogrammerade RC5 signaler. Inläsningen av RC5 register blev inte klart p.g.a. 

tidsbrist då kretskortet tog lång tid att få fungerande. Även om produkten är funktionell skulle 

förbättringar självklart kunna göras.  

För att få förbättrad funktionalitet av enheten skulle protokollinläsningen kunna förbättras eller 

iallafall programmeras till att läsa in flera protokoll. Ett annat alternativ skulle vara att köra helt utan 

protokoll och istället bara läsa in en längre signal, problemet med detta är att minnesåtgång blir stor 

och en större processor krävas då.  

Med nuvarande funktioner stannar kontrollen upp vid vissa moment som vid tryck av 

programmeringsknappen, och vid inväntning av IR signal för programmering. Enda sättet att komma 
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ur detta är alltså att fullfölja det man tryckt, eller bryta spänningen. En bättre lösning skulle vara att 

ha med en timer som räknar ett antal sekunder och om inte en ny knapp trycks eller en inläsningsbar 

signal inte kommer till mottagaren avbryts processen. På samma sätt skulle en timer på 

programmeringsknappen vara fördelaktigt så knappen måste hållas in ca 5 sekunder innan 

programmering börjar.   

Tangentbordets tolv användbara knappar ger lite begränsad funktionalitet och någon form av 

funktions knapp skulle kunna användas för att ge dubbelt eller till och med tre gånger så många 

programmerbara knappar. I så fall skulle kanske ett större minne också krävas.  

Tangentbordet kopplades också in på fel håll men en enkel ledningsdragning löste detta problemet, 

dock blev tangentbordet upplyft ovanför kretskortet ca 50mm och små ben fick sättas in för 

stabilitet. Detta skulle kunna förbättras i Ultiboard om fler kort ska göras.  

En annan bra funktion på processorn hade varit någon form av EEPROM initiering och sparning bara 

vid upp start och avslut då EEPROM minnet inte är ett arbetsminne. 

Några nackdelar med kommunikation med IR är att de kräver fri sikt mellan mottagare och sändare 

och avståndet de klarar av är ofta begränsat då ljuset sprids kraftigt. Överföringshastigheten för en IR 

signal är också lite begränsad jämfört med kortvågig radio signaler såsom Bluetooth. [17] 

  



13 
 

12. Referenser 
 

[1] Infrared, http://en.wikipedia.org/wiki/Infrared, 2012-03-20. 

[2] Infrared lightspectrum, www.chemistryland.com, 2012-03-18. 

[3] Infrared Remote Control RC-5, Ashisha Deshpande, 

http://ashishd.wordpress.com/2009/02/15/infrared-remote-control-rc-5/, 2012-03-22. 

[4] IR Remote control theory, San bergmans,  

http://www.sbprojects.com/knowledge/ir/index.php, 2012-03-23. 

[5] NEC Infrared Transmission protocol, Jason Howie, 

http://wiki.altium.com/display/ADOH/NEC+Infrared+Transmission+Protocol, 2012-03-23. 

[6] NEC protocol, San Bergman http://www.sbprojects.com/knowledge/ir/nec.php, 

2012,03,22. 

[7] Philips RC5 Infrared Transmission Protocol, Jason Howie, 

http://wiki.altium.com/display/ADOH/Philips+RC5+Infrared+Transmission+Protocol 

2012-03-24. 

[8] Elfa Disrelec, Spänningsregulator, https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=73-

000-16&toc=0, 2012-02-24. 

[9] Elfa Disrelec, IR mottagaren, https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=75-205-

96, 2012-02-25. 

[10] Elfa Disrelec, IR diod,  https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=75-281-58 

2012-02-28. 

[11] Elfa Disrelec, Tangentbord,  

https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/assets/datasheets/03567807.pdf, 2012-03-01. 

[12] Atmel, Mikrokontroller, http://www.atmel.com/Images/doc2466.pdf,2012-03-15. 

[13] 4x3 Matrix Keypad Interface – AVR tutorial, Avinash Gupta,  

http://extremeelectronics.co.in/avr-tutorials/4x3-matrix-keypad-interface-avr-tutorial/, 

2012-03-05 

[14] Programmable IR remote control , http://www.techdesign.be/projects/011/011.htm, 

2012-03-25. 

[15] Multisim, (Circuit design and teaching software), http://www.ni.com/multisim/ 

[16] Ultiboard,( Circuit design and teaching software), http://www.ni.com/ultiboard/ 

[17] IR vs Rf remotes, http://www.hometheatershack.com/forums/remotes-cables-

accessories-tweaks/13928-ir-vs-rf-remotes.html, 2012-03-20. 

 

 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Infrared
http://www.chemistryland.com/
http://ashishd.wordpress.com/2009/02/15/infrared-remote-control-rc-5/
http://www.sbprojects.com/knowledge/ir/index.php
http://wiki.altium.com/display/ADOH/NEC+Infrared+Transmission+Protocol
http://www.sbprojects.com/knowledge/ir/nec.php
http://wiki.altium.com/display/ADOH/Philips+RC5+Infrared+Transmission+Protocol
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=73-000-16&toc=0
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=73-000-16&toc=0
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=75-205-96
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=75-205-96
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=75-281-58
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/assets/datasheets/03567807.pdf
http://www.atmel.com/Images/doc2466.pdf
http://extremeelectronics.co.in/avr-tutorials/4x3-matrix-keypad-interface-avr-tutorial/
http://www.techdesign.be/projects/011/011.htm
http://www.ni.com/multisim/
http://www.ni.com/ultiboard/
http://www.hometheatershack.com/forums/remotes-cables-accessories-tweaks/13928-ir-vs-rf-remotes.html
http://www.hometheatershack.com/forums/remotes-cables-accessories-tweaks/13928-ir-vs-rf-remotes.html


14 
 

12. Bilagor 

12.1 Komponentlista 

Komponent Beteckning 

Mikrokontroller ATmega16 

IR mottagare IRM 3638N3 

IR lysdiod  

Lysdiod  

Motstånd 1kΩ, 43Ω, 39Ω 

Kondensator 0,1µf, 47 µf 

Telefontangentbord 4x3 AK-804 164-1-1 

Strömbrytare  

Spänningsregulator TS7805 

ISP kontakt 6pin  

Batteri kontakt 2 pin  

 

12.2 Kopplingsschema 
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12.3 Programkod 
/* 
 * IR_remotecontrol_NEC_RC5.c 
 * 
 *  Author: DANIEL SKARP 
 * 
 */  
 
#include <avr/io.h> 
#include <avr/interrupt.h> 
#include <util/delay.h> 
#include <avr/eeprom.h> 
 
#define veklangd 34 
#define NECpuls 562.5 
#define RC5puls 889 
 
//Globala variabler 
unsigned char i;  //räknar timer tick 
unsigned char start;  //inväntar NEC startsignal 9ms puls + 4,5ms paus 
unsigned char pos=0;      //positionen i vektorn 
unsigned char tempsignal[veklangd]; 
unsigned char knapp=0;    //knapp tryckningen 
//Krävs då de används inuti interrupten 
 
 
//-----EEPROM MINNE---------------------- 
unsigned char EEMEM IRsignal1[veklangd]; 
unsigned char EEMEM IRsignal2[veklangd];  
unsigned char EEMEM IRsignal3[veklangd]; 
unsigned char EEMEM IRsignal4[veklangd];  
unsigned char EEMEM IRsignal5[veklangd]; 
unsigned char EEMEM IRsignal6[veklangd];  
unsigned char EEMEM IRsignal7[veklangd]; 
unsigned char EEMEM IRsignal8[veklangd];  
unsigned char EEMEM IRsignal9[veklangd]; 
unsigned char EEMEM IRsignal10[veklangd];  
unsigned char EEMEM IRsignal11[veklangd]; 
//----------------------------------------- 
 
//Knappkod------ 
unsigned char r=0; //knappar rad OBS KRAV FÖR ATT FÖRSTA RADEN SKA FUNKA 
unsigned char c=0; // knappar kolumn 
//-------------- 
 
//#################################################################################### 
 
int main(void) 
{ 
 
 DDRC=0x00;   //Input knappar 
 DDRB =0xff;   //output 
 PORTB=0x00;   //tänd dioden 
   
 while (1) 
 { 
  knappkod(); 
 
  if (knapp==11) //prog 
  {  
  _delay_ms(750); 
  PORTB=0x00; 
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  knappkod();//välj knapp att programera 
  PORTB=0xff;    
   
  taemotNEC(); 
  } 
  if ((knapp<=2))  //Skicka RC5 
  { 
  skickaRC5(); 
  }   
   if ((knapp >=3) && (knapp<=10)) //Skicka 
  { 
  skickaNEC();  
  }    
 
 }//end while  
} 
 
int knappkod() 
// http://extremeelectronics.co.in/avr-tutorials/4x3-matrix-keypad-interface-avr-
tutorial/  
{ 
PORTC=0x00; 
PORTC|= 0X0F; 
knapp = 12; 
 
while(knapp==12) 
{ 
 for(c=0;c<3;c++) 
 { 
  DDRC&=~(0X7f); 
  DDRC|=(0X40>>c); 
  for(r=0;r<4;r++) 
  { 
  if(!(PINC & (0X08>>r))) 
  { 
   knapp = (r*3+c); 
   return(knapp);  
  } 
  } 
 } 
} 
} 
 
int taemotNEC() 
{ 
 DDRD&=~(1<<2); // D är input  
  
 //---Blinka diod----------------- 
 PORTB =0xfe;  
 _delay_ms(500);     
 PORTB = 0x01; 
 _delay_ms(500); 
 PORTB = 0xfe; 
 //--------------------- 
  
 //--16 bitars timer  
 TCCR1A|=(1<<COM1A0);   //Clear on compare match 
 TCCR1B|=(1<<WGM12)|(1<<CS10); //CTC, prescaler =1 
 OCR1A=99; 
 //-- 
 TIMSK=0x10;    //enable timer interrupt, 
 i=0; 
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 pos=0; 
 TCNT1=0x0000; 
 
 //Configure external interrupt 
 MCUCR |= (1<<ISC01);  //fallande flank 
 GICR  |= (1<<INT0);  //Enable interrupt (PD2) 
  
 sei(); //Enable global interrupt 
 
    while(1) 
    { 
  //Håller kvar tills alla bitar tagits emot. 
    } 
} 
 
ISR(TIMER1_COMPA_vect) 
 { 
  i++; // i=1 är 100µs 
 } 
 
ISR(INT0_vect) 
{   
 if (start==1) 
  { 
   tempsignal[pos]=i;  
   if (i>30)  //slutvilkor 
   { 
 
    cli();  // stoppa interrupts 
    PORTB=0xff; //släck dioden 
    _delay_ms(450); 
    start =0; 
    pos=0; 
    i=0; 
    signaltest(); //giltig signal 
    main(); 
   }   
   
   pos++; 
  } 
  if (i>125 && i<150) //inväntar startsignal till NECprotokoll 
   start=1; 
  i=0; 
  TCNT1=0x0000;       //nollar 16bitars timern 
  
 
} 
 
int signaltest() 
{ 
 unsigned char fel=0; 
 pos=0; 
 while (pos<8) 
 { 

if (((tempsignal[pos]+tempsignal[(pos+8)]) >=38) || 
((tempsignal[pos]+tempsignal[(pos+8)]) <=30) || 
((tempsignal[pos+16]+tempsignal[(pos+24)]) >=38) || 
((tempsignal[pos+16]+tempsignal[(pos+24)]) <=30)) 

  { 
  fel++; 
  } 
 pos++; 
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 } 
  
 if (fel>0) 
 { 
  //----Blinka Diod vid felinläsning 
  PORTB=0x00; 
  _delay_ms(1000);  
  PORTB=0xff; 
  _delay_ms(1000);  
  PORTB=0x00;   
  _delay_ms(1000);  
  PORTB=0xff; 
  //-----   
 }  
    
 else if (fel==0) 
 { 
  spara(); //sparar tempsignal i EEprom minnet 
 } 
 return (0);  
  
} 
 
 
int skickaRC5() 
{ 
  
 unsigned char RC5protokoll_power[14] = {1,1,1,1,0,0,0,1,0,0,1,1,0,0}; 
 unsigned char RC5protokoll_volupp[14] = {1,1,0,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0}; 
 unsigned char RC5protokoll_volner[14] = {1,1,0,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,1}; 
 unsigned char sandningar=0; 
 unsigned char temp[14]; 
 pos = 0; 
  
 while(pos<14) 
 { 
    
 if (knapp==0) 
  temp[pos]=RC5protokoll_power[pos]; 
 else if (knapp==1) 
  temp[pos]=RC5protokoll_volupp[pos]; 
 else if (knapp==2) 
  temp[pos]=RC5protokoll_volner[pos]; 
 pos++; 
 }   
 
   

TCCR2=(1<<WGM21)|(1<<COM20)|(1<<CS20); //CTC, Toggel PD7,prescaler 1 
 OCR2=14; // ger en 36khz timer. 
 pos=0; 
  
 while(sandningar<3) //skickar 3 gånger 
   
  { 
     
  if (pos<14) 
  { 
      
     
   if (temp[pos]==1) //Logisk etta paus puls 
    { 
    PORTD|=(1<<7); 
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    DDRD&=~(1<<7); 
 //släck 
    _delay_us(RC5puls); //889 paus  
    DDRD|=(1<<7); //puls 
    _delay_us(RC5puls); // puls 889
      } 
    
   else if (temp[pos]==0) //Logisk nolla puls paus 
    { 
    DDRD|=(1<<7); //tänd 
    _delay_us(RC5puls); // puls 889
     
 PORTD|=(1<<7); 
    DDRD&=~(1<<7); 
 //släck 
    _delay_us(RC5puls); // paus 
    } 
  pos++; 
  }    
    
    if (pos==14) 
  { 
  PORTD|=(1<<7); //släcker IRdioden 
  DDRD&=~(1<<7); 
  _delay_us(NECpuls*72); //slutsignal paus 
  pos=0; //börja om från början 
  sandningar ++; 
  }  
   
 } 
 TCCR2=0x00;  //nolla timern 
 DDRD|=(1<<7); //output 
 PORTD|=(1<<7);  
 main(); 
} 
 
int skickaNEC() 
{ 
 unsigned char sandningar=0; 
 ladda(); //läser in EEprom i tempsignal 
  
 pos=0; 
 cli(); // stopp interrupts 
 DDRD&=~(1<<7); //input  
  
 //--Starta 8bitars timern--- 
 TCCR2=(1<<WGM21)|(1<<COM20)|(1<<CS20); //CTC, Toggel PD7,prescaler 1 
 OCR2=12; // ger en 38khz timer. 
 //------------------------- 
  
 i=0; //nollar timer räknaren 
 
  while(sandningar<3) //skickar 3 gånger 
  { 
   DDRD|=(1<<7); //pulsar innan varje signal 
   _delay_us(NECpuls); 
    
  if (pos==0) //Startsignalen 
   { 
  DDRD|=(1<<7); //puls 
  _delay_us(15*NECpuls); // Plus pulsen innan => 9ms puls 
  PORTD|=(1<<7); 
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  DDRD&=~(1<<7); 
  _delay_us(NECpuls*8); //paus 4,5ms 
  DDRD|=(1<<7); 
  _delay_us(NECpuls); //puls 
  }  
       
  
 if (tempsignal[pos]<13) //Logisk nolla 
  { 
  PORTD|=(1<<7); 
  DDRD&=~(1<<7); 
  _delay_us(NECpuls); //0,5625ms paus  
  } 
   
 else if (tempsignal[pos] >20) //Logisk etta 
  { 
  PORTD|=(1<<7); 
  DDRD&=~(1<<7);  
  _delay_us(NECpuls*3); //1,675ms paus 
  } 
 pos++; 
   
 if (pos==33) 
 { 
 PORTD|=(1<<7); //släcker IRdioden 
 DDRD&=~(1<<7); 
 _delay_us(NECpuls*72); //slutsignal paus 
 pos=0; //börja om från början 
 sandningar ++; 
 }  
  
} 

TCCR2=0x00;  //nolla timern 
DDRD|=(1<<7); //output 

  PORTD|=(1<<7);  
  pos=0; 
  main(); 
 
  
} 
 
int spara() 
{ 
if (knapp == 0) 
eeprom_write_block ((const void*) &tempsignal, (void*) &IRsignal1, veklangd);  
else if (knapp == 1) 
eeprom_write_block ((const void*) &tempsignal, (void*) &IRsignal2, veklangd); 
else if (knapp == 2) 
eeprom_write_block ((const void*) &tempsignal, (void*) &IRsignal3, veklangd); 
else if (knapp == 3) 
eeprom_write_block ((const void*) &tempsignal, (void*) &IRsignal4, veklangd); 
else if (knapp == 4) 
eeprom_write_block ((const void*) &tempsignal, (void*) &IRsignal5, veklangd);  
else if (knapp == 5) 
eeprom_write_block ((const void*) &tempsignal, (void*) &IRsignal6, veklangd);  
else if (knapp == 6) 
eeprom_write_block ((const void*) &tempsignal, (void*) &IRsignal7, veklangd);  
else if (knapp == 7) 
eeprom_write_block ((const void*) &tempsignal, (void*) &IRsignal8, veklangd);  
else if (knapp == 8) 
eeprom_write_block ((const void*) &tempsignal, (void*) &IRsignal9, veklangd); 
else if (knapp == 9) 
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eeprom_write_block ((const void*) &tempsignal, (void*) &IRsignal10, veklangd);  
else if (knapp == 10) 
eeprom_write_block ((const void*) &tempsignal, (void*) &IRsignal11, veklangd); 
return(0); 
} 
 
int ladda() 
{ 
  
if (knapp==0) 
eeprom_read_block ((void*) &tempsignal, (const void*) &IRsignal1, veklangd); 
else if (knapp==1) 
eeprom_read_block ((void*) &tempsignal, (const void*) &IRsignal2, veklangd); 
else if (knapp==2)  
eeprom_read_block ((void*) &tempsignal, (const void*) &IRsignal3, veklangd); 
else if (knapp==3) 
eeprom_read_block ((void*) &tempsignal, (const void*) &IRsignal4, veklangd); 
else if (knapp==4)  
eeprom_read_block ((void*) &tempsignal, (const void*) &IRsignal5, veklangd); 
else if (knapp==5) 
eeprom_read_block ((void*) &tempsignal, (const void*) &IRsignal6, veklangd); 
else if (knapp==6)  
eeprom_read_block ((void*) &tempsignal, (const void*) &IRsignal7, veklangd); 
else if (knapp==7) 
eeprom_read_block ((void*) &tempsignal, (const void*) &IRsignal8, veklangd); 
else if (knapp==8)  
eeprom_read_block ((void*) &tempsignal, (const void*) &IRsignal9, veklangd); 
else if (knapp==9) 
eeprom_read_block ((void*) &tempsignal, (const void*) &IRsignal10, veklangd); 
else if (knapp==10) 
eeprom_read_block ((void*) &tempsignal, (const void*) &IRsignal11, veklangd); 
return(0); 
} 
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