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Sammanfattning

Denna rapport behandlar framtagandet av ett autonomt system som kan färdas en sträcka på
minst 30 meter på två hjul. Systemet, roboten, upptäcker svarta linjer på vägen och stannar ifall
en sådan upptäcks. En fjärrkontroll kan användas för att starta och stanna roboten. Roboten är
konstruerat i huvudsakligen stål med en del detaljer i plast. En stor del av projektet har använts
till att få till en fungerande balansering. Balanseringen fungerar med hjälp av ett gyroskop och
tyngdpunktsreglering.

Mjukvaran till roboten är utvecklad i programmeringsspråket C och är programmerat på en
mikrokontroller av typ ATMega16. Utvecklingen av mjukvaran har skett i AVR Studio 5.1.
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Abstract

This report discusses the development of an autonomous system that can travel a distance of at
least 30 meters on two wheels. The system, the robot, detects black lines and stops if one is
detected. A remote control can be used to start and stop the robot. The robot is constructed of
mainly steel with smaller, more detailed, parts in plastic. A significant amout of time has been
used to enable the robot to balance on its own. Balancing works with the aid of a gyroscope and
regulation of center of mass.

The software for the robot is written in the programming language C and is programmed on a
microcontroller, an ATMega16, and developed using AVR Studio 5.1.
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Förord  

Denna rapport beskriver grupparbetet för kandidatexamen i mekatronik. Vi som har gjort 

detta arbete läser alla sista terminen av grundstudier vid Kungliga Tekniska Högskolan. 

Projektet genomförs som en del av kursen fördjupningsarbete inom mekatronik MF106X (för 

Maskin), MF107X (Design och produktframtagning), MF108X (Industriell ekonomi) och 

MF109X (Farkostteknik). 

Vi vill tacka Martin Grimheden, Daniel Malmquist, Staffan Qvarnström, Tomas Östberg och 

Björn Möller för deras hjälp under projektets utvecklande. Bifogat finns även individuella 

projekt gjorde av respektive gruppmedlem. 



 

 

Sammanfattning 

Denna rapport behandlar framtagandet av ett autonomt system som kan färdas en sträcka på 

minst 30 meter på två hjul. Systemet, roboten, upptäcker svarta linjer på vägen och stannar 

ifall en sådan upptäcks. En fjärrkontroll kan användas för att starta och stanna roboten. 

Roboten är konstruerat i huvudsakligen stål med en del detaljer i plast. En stor del av 

projektet har använts till att få till en fungerande balansering. Balanseringen fungerar med 

hjälp av ett gyroskop och tyngdpunktsreglering. 

Mjukvaran till roboten är utvecklad i programmeringsspråket C och är programmerat på en 

mikrokontroller av typ ATMega16. Utvecklingen av mjukvaran har skett i AVR Studio 5.1. 

 

  



 

 

Abstract   
This report discusses the development of an autonomous system that can travel a distance of 

at least 30 meters on two wheels. The system, the robot, detects black lines and stops if one is 

detected. A remote control can be used to start and stop the robot. The robot is constructed of 

mainly steel with smaller, more detailed, parts in plastic. A significant amout of time has been 

used to enable the robot to balance on its own. Balancing works with the aid of a gyroscope 

and regulation of center of mass. 

The software for the robot is written in the programming language C and is programmed on a 

microcontroller, an ATMega16, and developed using AVR Studio 5.1. 
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1 Inledning 

Automatiserade system blir allt vanligare i dagens samhälle. Alla typer av fordon höjer 

ständigt sin automatiseringsgrad och robotar i alla dess former blir allt vanligare. Tvåhjuliga 

fordon finns på de flesta vägar i form av motorcyklar, cyklar samt mopeder och är en del i vår 

vardag. Vad skulle då kunna skapas genom att implementera dagens högteknologiska 

automatiserade system med dessa tvåhjuliga fordon?  

Detta projekt består av fem studenter som ska utveckla en balanserande robot som ska kunna 

förflytta sig autonomt från en punkt till en annan. Projektet avslutas med en tävling mot andra 

grupper. Roboten ska kunna startas fjärrstyrd från en startlinje och kunna stanna autonomt vid 

en mållinje en okänd sträcka därifrån.  

Rapporten beskriver hur arbetet har gått tillväga vid utvecklandet av denna robot. 

1.1 Bakgrund 

Projektet är en del av fördjupningsarbetet för kandidatexamen i mekatronik vid Kungliga 

Tekniska Högskolan i Stockholm. Projektgruppen utgörs av fem studenter från olika program 

på KTH men inom samma fördjupningsinriktning. I första delen av kandidatarbetet har varje 

student fördjupat sig individuellt inom olika tekniska områden och skapat sig en 

expertkunskap. Tanken är att studenterna tillsammans ska integrera sina tekniska kunskaper 

och konstruera en mekatronisk konstruktion inom årets tema ”Balancing Robot Challenge”.  

1.2 Syfte 

Rapporten beskriver hur arbetet har gått tillväga vid utveckling av konstruktionen, från idé till 

färdig robot. Tanken är att projektet ska gå att upprepa med hjälp av de kunskaper som 

läsaren insamlar från rapporten. Projektet avslutas med en tävling där robotarna ställs mot 

varandra i ett lopp. 
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1.3 Avgränsningar 

Roboten får enligt instruktioner maximalt ha två hjul och ska balansera aktivt. Vilket innebär 

att någon form av tekniskt reglersystem måste implementeras, då roboten bara ska kunna 

balansera i påslaget läge.   

Projektet har givits en budget om 1500 kr som ska täcka kostnader för byggandet av roboten 

samt nödvändiga kringkostnader. De moduler som respektive gruppmedlem har med sig från 

sina individuella projekt och mindre komponenter som exempelvis. resistorer, kondensatorer 

etc. får användas fritt. 

Det material som finns att tillgå för konstruktionen är 0,5 m2 stålplåt med en tjocklek på en 

millimeter.  
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2 Genomförande 

Projektet genomfördes under sex veckor och utvecklingsprocessen presenteras ingående 

nedan. 

2.1 Problemdefinition 

Projektet går ut på att konstruera en robot på maximalt två hjul som autonomt kan åka från en 

punkt A till B och stanna efter en utsatt mållinje. Genom att göra sträckan okänd för 

projektgruppen är roboten tvungen att identifiera mållinjen och stanna bakom den.  

Vidare ska roboten ha aktiv balansering, vilket innebär att den ska kunna balansera i påslaget 

läge men inte då den stängs av. Att låta roboten balansera genom att ge den extremt breda hjul 

är alltså inte tillåtet. 

Vid startlinjen ska den få en signal från en fjärrkontroll och ge sig iväg. Fjärrkontrollen ska 

minst ha två knappar där den ena är nödstopp.  

För att bestämma tillvägagångssätt måste det tas i anseende att projektet avslutas med en 

utslagningstävling mot övriga projektgrupper, där snabbast robot över mållinjen kvalificerar 

sig vidare i tävlingen. Det ställer alltså höga krav på snabbhet, även om det är en 

ingenjörstävling där en innovativ och spännande lösning är det viktigaste.  

2.2 Problemlösning 

Vid konstruktion av en tvåhjulig balanserande robot finns det två uppenbara lösningar. Det 

ena är att placera hjulen parallellt enligt “Segway-modell” och det andra att placera de längs 

färdriktningen enligt “sparkcykelmodell”. För att välja en utav de två metoderna måste 

hänsyn tas till de olika fördelar och nackdelar varje metod för med sig. Där en “Segway-

modell” överlag kan uppnå bättre balans medan en “sparkcykelmodell” kan uppnå högre 

hastigheter.  

Roboten tillverkades med hjulen i linje med färdriktningen. Till aktiv balansering används ett 

mekaniskt gyroskop samt en servomotor med en vikt monterad på en förlängningsarm. Det 

mekaniska gyroskopet skapar en tröghet i roboten vilket gör den mindre känslig för yttre 

krafter, framförallt stötar. Servomotorn används då gyroskopet på egen hand inte orkar stå 
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emot dessa krafter. En vikt placeras på en hävarm för att reglera robotens tyngdpunkt och på 

så sätt räta upp roboten. 

Servomotorns utslag beräknas med hjälp av ultraljudet som mäter avståndet från roboten ner 

till marken. Då roboten är på väg att välta ökas respektive minskas avståndet från marken till 

ultraljudet och servomotorn regleras i proportion mot detta.  

Roboten drivs framåt av en likstömsmotor som via en kuggrem överför kraften till framhjulet. 

För att sedan identifiera när roboten hade passerat mållinjen använd en reflexdetektor.  

2.3 Utvecklingshjälpmedel 

Mjukvaran i projektet utvecklades i AVR Studio 5.1™ från Atmel som sedan användes för att 

programmera mikrokontrollern tillsammans med utvecklingskortet STK-500. Multisim™ och 

Ultiboard™ från National Instruments användes för att konstruera kopplingsscheman samt 

designa kretskort.  

De mer avancerade beräkningar som gjorts har tagits fram i MATLAB™. Konstruktionen 

innefattande lager, axlar och chassi har designats i Solid Edge och konstruerats med hjälp av 

svarvning, fräsning, borrning och utskrift i en 3D-printer.  
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3 Konstruktion  

En grundtanke med konstruktionen var att tillverka så mycket som möjligt på egen hand. 

Utgångsmaterialet för de flesta konstruktionsdetaljer var en mm tjock stålplåt.  

Planen var från början att konstruera en väldigt lätt konstruktion som i princip skulle kunna 

hållas stående endast med hjälp av ett snabbt snurrande gyroskop. Se mer i kapitel 5.1 

Gyroskop om hur det fungerar. En prototyp utan framdrivning byggdes ihop och där kunde 

det konstateras att idén med att endast ett gyroskop som reglerande system fungerade. Denna 

prototyp kunde balanseras vilket tyvärr inte den slutgiltiga konstruktionen kunde. I den 

slutgiltiga versionen av roboten, se Figur 1, krävdes även ett system med tyngpunktsreglering 

för att hålla roboten uppe. Idén med att hålla konstruktionen lätt behölls dock hela vägen. 

Detta krävde lite modifikationer i designen vilka framgångrikt implementerades.  

 

Figur 1. Roboten med dess olika komponenter 

Höjden på fordonet begränsas främst av att gyroskopet med motorn ska kunna rotera fritt, den 

och linjesensorn bestämmer den markfria gången. Detaljerade mått återfinns i bilaga 2. Det 

finns en viss fjädrande förmåga i roboten som  
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Gör så att den kan ta upp stötar på ett tillfredställande sätt. Detta ger även att punkten på 

roboten som är närmast marken kan variera något. En låg markfrigång valdes då 

tävlingsbanan antogs vara anpassad till detta (inga stora hinder på banan). 

Nästan samtliga komponenter är fastsätta i varandra med skruvförband som har dragits till 

lämpliga moment. Distanser har fästs på lämpliga placeringar och isolerande material finns 

där det finns risk för olämpliga kontakter. Längd och höjd på roboten sattes främst med 

gyroskopet i åtanke men även så försökte fordonets storlek hållas ner för att minimera vikten. 

Konstruktionens kärna är två balkar vilka är bockade till L-profil för att öka styvheten. 

Balkarna är framtagna med hjälp av vattenskärning och bockning. Ett flertal hål har borrats i 

dessa för att fästa andra komponenter. Linjesensorn är fastsatt på en bockad U-balk för att 

komma närmare marken och fastsatt långt fram på fordonet för att stoplinjen ska upptäckas så 

snabbt som möjligt. En infästning för ultraljudet har även konstruerats med hjälp av 

vattenskärning, bockning och borrning. 

3.1 Hjul och nav 

Axlarna konstruerades i stål och är nio mm i diameter. Dessa är placerade i glidlager, se Figur 

2, gjorda i plast och roterar där fritt. Axlarnas diameter är vald med hänsyn fälgarnas 

dimensioner. Lagerna för hjulaxeln är gjorda i en 3D-skrivare och är i hårdplast. Lagerna har 

utformats för att kunna lagra hjulaxlarna axiellt och radiellt. Friktionen som uppstår plast-

metall bedömdes godtagbar med tanke på robotens applikation. 

 

 

Figur 2. Glidlager monterade på konstruktionen 

 

De hjul som används valdes då de ansågs vara tillräckligt lätta och passade storleksmässigt till 

den tänkta designen. Hjulen, se är gjorda i hårdplast och har ett gummidäck. För att optimera 
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infästningen mot axeln tillverkades även nav som fästes i hjulets fälg och hjulaxeln. Naven är 

gjorda i nylon och har framtagits med hjälp av fräsning, svarvning och borrning. 

 

Figur 3. Hjul tillsammans med navet 

3.2 Framdrivning 

Roboten drivs framåt av en likströmsmotor, se Figur 4, via en H-brygga. Motorn är nedväxlad 

från 5000 varv/min vid 12V och ger nu istället 286 varv/min vid 9,6 V.  

 

Figur 4. Likströmsmotorn som driver roboten 

Den är placerad parallellt med framhjulet och driver roboten via en kuggremstransmission, se 

Figur 5, som är fäst mellan motorn och ett kugghjul på framaxeln. Utväxlingen mellan 

kugghjulen är 1:1 vilket ger roboten en toppfart på 0,9 m/s. 

 

Figur 5. Kuggremmen som användes vid drivning mellan motor och framaxel 
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4 Moduler 

En stor del av roboten är uppbyggd av färdiga moduler som används för specifika funktioner 

som avståndsmätning och fjärrkommunikation. 

4.1 Ultraljud 

Som återkoppling till regleringen för balanseringen används ultraljudsmodulen PING)))™ 

Ultrasonic Distance Sensor från Parallax, se Figur 6. 

 

Figur 6. Ultraljudsmodulen används för avståndsmätning 

Modulen mäter avstånd till objekt genom att skicka ut en ultraljudspuls och mäta tiden det tar 

för pulsen att reflekteras tillbaka till modulen, se Figur 7. Med hjälp av tiden och ljudets 

hastighet kan avståndet till marken beräknas och användas som återkoppling vid regleringen.  

 

 

Figur 7. Hur ultraljudspulserna reflekteras 
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4.2 Linjesensor 

För att detektera mållinjen används en reflexdetektor av typen SG-2BC. En principiell bild 

över detektorns funktion visas i Figur 8. 

 

Figur 8. En funktionsskiss över reflexdetektorns funktion 

 

 På ena delen av detektorn sitter en IR-diod som kontinuerligt skickar ut ljus. Isolerad från 

denna sitter en fototransistor som varierar i motstånd beroende på mängden ljus som 

reflekteras. Genom att spänningsdela med en anpassad resistans ger olika underlag olika 

spänningsnivåer vid utgången. Stor reflektion, ingen svart linje, ger en hög spänningsnivå, 

medan liten reflektion, svart linje, ger låg spänningsnivå. I Figur 9 visas hela linjesensorn där 

reflexdetektorn är isolerad från omgivande ljus.  

 

Figur 9. Linjesensor med infästning 
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4.3 RF-modul 

Ett av kraven på projektet var att roboten ska kunna starta och stoppas med hjälp av en 

fjärrkontroll, se bilaga 1 för fullständig kravspecifikation. För att tillmötesgå detta krav 

används en sändare och mottagare med RF-teknik (Radio Frequency). Modulerna använder 

sig av frekvensen 433,92 MHz för att sända och ta emot information.  

Sändaren har beteckningen TX433N och har fyra pinnar, se Figur 10. Pinnarna från vänster 

till höger används till jord (GND), mottagning av data från mikrokontroller (DIN), 

spänningsmatning (VCC) och antennanslutning (ANT).  

 

Figur 10. Radiosändare TX433N 

Mottagaren har beteckningen RX433N och har åtta pinnar, se Figur 11. Tre pinnar är för jord 

(GND), två för spänningsmatning (VCC), en för antenn (ANT), en för analog output (RSSI) 

och en för digital output (DATA OUT).   

 

Figur 11. Radiomottagare RX433N 
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Antenner fästes på ANT-pin hos sändar- och mottagarmodul. Ideal antennlängd för en rak 

antenn är en halv våglängd och beräknas med 

  143l
f

=   (1) 

Där 𝑙 är antennlängden i meter och frekvensen, 𝑓, uttrycks i MHz [1]. Ur ekvation (1) 

bestäms ideal antennlängd till ca 33 cm. Antennen fästs vertikalt från chassit, vinkelrätt mot 

marken.  

4.4 Musik 

Prototypen har utrutads med en mp3-spelare samt högtalare. MP3-spelaren är en MPS-205C 

4GB, se Figur 12. 

 

Figur 12. MP3-spelare med ansluten ljudkabel 

 

Musikutgången är kopplad till en portabel förstärkare som är en Creative Travelsound 200 i 

grunden som plockats isär för att anpassas till roboten. Den har två stycken tvåwattshögtalare, 

se Figur 13, placerade under chassit för att minimera tyngdpunkten. 
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Figur 13. Högtalarna monterade under roboten 

Mp3-spelaren kontrolleras via radiosändaren för att användaren ska kunna byta låt vid önskat 

tillfälle. Mp3-spelaren är isärplockad och signalerna styrs via optokopplare som är fastlödda 

till “play/pause” samt “byta låt” knapparna. Optokopplarna får en hög signal och dess 

lysdiod lyser på en fototransistor i optokopplaren som MP3-spelaren känner av och utför 

önskat kommando.  
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5 Balansering 

Den aktiva balanseringen av roboten uppnås med två system, vilka är tyngdpunktsreglering 

och ett mekaniskt gyroskop. Teoretiskt sett kan båda systemen balansera roboten oberoende 

av varandra, men de tillämpade systemen är inte dimensionerade för att fungera oberoende av 

varandra. Den ursprungliga idén var att balansera roboten med endast gyroskopet, men det 

fallerade då gyroskopet som inköpts hade för små dimensioner för att kunna balansera 

roboten. Därför implementerades även tyngdpunktsregleringen som ett komplement. 

5.1 Gyroskop 

Förenklat kan funktionen hos gyroskopet beskrivas som en skiva som roterar med ett konstant 

varvtal kring sin axel vilket ger ett rörelsemängdsmoment. Om koordinatsystemet, som är fixt 

skivan, vrids skapas ett reaktionsmoment som vill vrida tillbaka skivan till dess ursprungliga 

läge [4, 5]. 

Ekvationerna som beskriver reaktionsmomenten som skapas när roboten faller är (2), (3) och 

(4). 𝑀𝑥,𝑀𝑦 och 𝑀𝑧 är momenten kring x-, y- och z-axlarna. 𝜑, �̇� och �̈� är lutningen, 

vinkelhastighet och vinkelaccelerationen kring x-axeln som går längs med roboten. �̇� är 

gyroskopsmonteringens vinkelhastighet kring y-axeln och �̇� är gyroskopets varvtal. 

Härledningen till ekvationerna finns i bilaga 6 

  (2) 

  (3) 

  (4) 

Momentet som vill resa upp roboten skapas i två steg. När roboten välter (se Figur 14a) 

skapas ett moment kring gyroskopsmonteringens y-axel (se Figur 14b) beroende av 

vinkelhastigheten roboten välter i och varvtalet på gyroskopet. Det momentet ger upphov till 

en acceleration och rörelse kring y-axeln på gyroskopsmonteringen som i sin tur ger upphov 

till reaktionsmomentet kring x-axeln (se Figur 14c) som vill resa roboten upp.  
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Figur 14. Gyroskopets reaktionsmoment som uppkommer p.g.a. hastigheter 

Eftersom gyroskopet som används har ett konstant varvtal gäller ekvationerna (5) och (6).  

  (5) 

  (6) 

Momentekvationerna blir då förenklade till ekvationerna (7), (8) och (9). 

  (7) 

  (8) 

  (9) 

Gyroskopet som används i roboten heter ”Super Precision Gyroscope” och är tillverkat av det 

brittiska företaget Brightfusion Ltd. Inklusive likströmsmotor till drift är gyroskopets massa 

345 g och har en yttre diameter på 62,5 mm, vilket innebär att den relativt till roboten är liten. 

Den roterande skivans massa är 111,2 g och diametern är endast 53 mm. Varvtalet vid en 

matningsspänning på 6 V är 12 000 varv/min. När gyroskopet accelereras upp krävs det en 

ström på ungefär 2,5 A, men vid konstant hastighet behövs inte lika stor ström. Då robotens 

massa är för stor och varvtalet på gyroskopet begränsas av den maximala spänningen motorn 

klarar kan gyroskopet ej ensamt balansera roboten.  
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Figur 15. Gyroskopet med motor 

5.2 Tyngdpunktsreglering 

Genom att med en servomotor förflytta en massa monterad på en hävarm kan systemets totala 

tyngdpunkt flyttas och balansera roboten. Massan på avståndet R från robotens centrum, se 

Figur 16.  

 

Figur 16. Tyngdens påverkan beror på vinkelläget hos stegmotorn 

Servomotorn styrs med hjälp av PWM-signal, där ett givet PWM-värde ger en given 

vinkelposition, 𝜃. Vinkeländringen per PWM-signal är dock inte helt linjär. Exempel på 

PWM-värden och motsvarande vinklar visas i Tabell 1. Exempeldata som visar att 

servomotorerna inte ställer vinklarna helt linjärt.  
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Tabell 1. Exempeldata som visar att servomotorerna inte ställer vinklarna helt linjärt. 

Vinkel PWM 

-90 92 

0 181 

90 279 

 

Eftersom stegmotorn roterar tyngden i en cirkelbåge runt sin egen axel kommer en 

vinkeländring nära vinkeln 0 att ge större påverkan på tyngdpunktens placering än 

motsvarande vinkeländring vid större vinklar. För en önskad position i x-led beräknas 

motsvarande PWM-värde till servomotorn som 

 
arcsin xPWM pwmScale pwmMiddle

xMax
 = + 
   (10) 

där x är önskad position, pwmScale är maximalt utslag (olika för respektive håll) och 

pwmMiddle är läget för vinkeln noll. 

5.3 Modell för reglering 

För att få en uppfattning om hur systemet ska regleras tas en approximativ modell fram 

genom att alla krafter som påverkar roboten. I Figur 17 visas en förenklad bild över hela 

systemet. Syftet med regleringen är att hålla roboten i ett läge där vinkeln 𝜑 är noll, men det 

som kan regleras är momentet kring hjulens kontaktpunkter mot marken, O, genom att 

förflytta tyngden.  
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Figur 17. Modulering av roboten 

Från robotens tyngdpunkt uppkommer momentet  

 R R RM m gy=  (11) 

där mR är robotens massa (bortsett från reglertyngden), g tyngdaccelerationen och yR är 

tyngdpunktens förskjutning i x-led som kan beräknas som 

 ( )sinR Ry h ϕ=   (12) 

Gyroskopet ger ett moment, MGYRO som reaktion på hastigheter kring punkten O, vilket 

behandlats i tidigare avsnitt. Positionen för tyngden som regleras ger ett moment  

 T T TM m gy=  (13) 

där mT är tyngdens massa och avstånden yT kan beräknas som 

 ( ) ( )sin cosTy R θ ϕ=   (14) 
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Vid justeringen av tyngden kommer ytterligare ett bidrag från att accelerationen ger upphov 

till en reaktionskraft på servomotorn som ger momentet, se Figur 18. 

 

Figur 18. Reaktionskraften som uppstår pga. förflyttning av tyngden 

Reaktionskraften kan beräknas till  

 
2

T
T T

m rIF m r
r r

θθ θ= = =


   (15) 

och kraften FTY som ger upp hov till moment blir 

 cos cosTY TF F m rθ θ θ= =   (16) 

Momentet pga. acceleration från tyngden blir 

 TA TY TM F h=  (17) 

Det totala momentet kring punkten O blir 

 0 cosGYRO R R T T TM M m y g m y g m rθ θ= + + +   (18) 
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6 Mjukvara 

För att allting skulle fungera krävds en smart mjukvara som kan hantera olika situationer som 

kan uppstå. Mjukvaran till roboten togs fram med hjälp av AVRStudio och 

programmeringsspråket C.  

6.1 Programstruktur 

Programmen som hanterar hårdvaran utvecklades separat och skrevs samman till en fil som 

flashades på en ATmega16, se Figur 19. De flesta programmen aktiveras via interrupts.  

 

Figur 19. Flödesschema över huvudprogrammet 

6.1.1 Linjesensor 

Linjesensorn fungerar genom att ljusreflexdetektorn ger en signal som omvandlas med AD-

omvandlare till ett visst värde. Om värdet understiger ett visst gränsvärde tillräckligt många 

gånger i rad tolkas det som att roboten har passerat en svart linje. När detta har skett stoppas 

motorn vilket leder till att hela roboten stannar. 
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6.1.2 Ultraljudsmätning 

En ultraljudsmätning startas kontinuerligt i main-programmet. Detta innebär att PD2 som är 

kopplad till ultraljudsmätaren sätts hög i fem mikrosekunder. När detta skett skickas en extern 

interrupt (INT0 på PD2) från ultraljudsmätaren till processorn samtidigt som ett antal pulser 

skickas ut från högtalaren. En timer och mätningen startas samtidigt. När ultraljudsmätarens 

mikrofon registrerar signalerna skickas en ny interrupt ut och registreras på processorn som 

då stoppas timern och tiden avläses och avståndet beräknas då ljudets hastighet är känd. 

6.1.3 Fjärrkontroll 

För att sända meddelanden mellan fjärrkontroll och robot valdes protokollet USART [2] som 

kan köras i antingen ett synkroniserat läge med extern klocka eller i osynkroniserat läge vilket 

möjliggör enheter med olika klockfrekvenser att kommunicera. Kommunikationen sker här 

utan synkronisering av extern klockpuls. Mottagna meddelanden läses via den digitala 

utgången som kommunicerar med robotens processor på pin PD0 (RXD). Sändarmodulen är 

kopplad till fjärrkontrollens processor (även här används en ATMega16) på pin PD1 (TXD). 

Se bilaga 3 för fullständiga kopplingsscheman av fjärrkontroll och robot.  

Kommunikationen mellan sändare och mottagare använder en överföringshastighet (baud 

rate) på 2400 bitar/sekund för att kunna säkra en lägsta möjliga felprocent (0,2%). Då 

robotens processor körs vid en klockfrekvens av 8 MHz och fjärrkontrollens processor vid 1 

MHz sattes olika UBRR-värden (USART Baud Rate Registers) för att få en matchande baud 

rate vilket krävs för fungerande USART-kommunikation.  

På grund av att radiomottagaren är känslig för störningar krävdes vissa åtgärder för att vara 

säkra på att de meddelanden som skickats mottages okorrupterade [3]. Då ett meddelande tas 

emot sker ett interrupt och byten data som tagits emot kontrolleras jämfört med en startbyte. 

Om startbyten, här vald till bokstaven A, är korrekt tillåts tre ytterliga byte av data att tas 

emot. Efter att dessa tre byte tagits emot utförs ytterligare en kontroll av nästkommande byte, 

stopbyten vilken här är vald till bokstaven Z. Då fem byte tagits emot med utformningen “A” 

följt av tre tecken vilka i sin tur följts av “Z” utförs en kontroll av den mottagna datan för att 

fastställa om den matchar någon av de teckenkombinationer som motsvarar ett känt 

meddelande. I de fall där meddelandet är korrekt utförs motsvarande funktion hos roboten. 

Visualisering av interruptprocessen kan ses i Figur 20. 
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Figur 20. Flödesschema över interrupt-subrutinen vid mottaget meddelande 

Innan och efter meddelandena (inklusive start- och stopbyte) skickas stabiliseras 

mottagningen genom att skicka bytes innehållande enbart nollor. Hela denna process, d.v.s. 

sändningen av nollor följt av startbyte, meddelande och stopbyte, upprepas fem gånger för att 

ytterligare försäkra att meddelandena kommer fram utan att påverkats av störningar. 

Meddelanden som kan skickas mellan enheterna är 

• Startsignal till drivmotor 

• Nödstopp         

• MP3-spelare på/av 

• MP3-spelare play/pause 

• MP3-spelare nästa spår 

Dessa meddelanden skickas med hjälp av tryckknappar på fjärrkontrollen. Efter varje 

knapptryck körs en delay på en sekund för att inte meddelandet skall fortsätta skickas tills det 

att knappen släppts upp. De specifika sekvenserna som motsvarar dessa meddelanden kan 

läsas ur koden till fjärrkontrollen i bilaga 8.  
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Figur 21. Fjärrkontrollen som används för att styra roboten 

6.1.4 Drivmotorn 

Den motor som driver roboten framåt är kopplad till en H-brygga. Hur stor spänning som H-

bryggan ger beror på vilken spänning H-bryggan får från en PWM-signal. PWM-signalen 

styrs från mikrokontrollerns pinne PD7. Pinnen kontrolleras genom att olika register först 

sätts när mikrokontrollern startas och när den körs uppdateras OCR2 vid de tillfällen då 

motorhastigheten ska ändras. 

6.2 Reglering 

Då moduleringen av systemet innehåller en hel del okända faktorer, såsom accelerationen hos 

servomotor och gyroskopets exakta hastighet, användes denna inte som grund för att reglera 

systemet. Istället används en enkel PD-reglering för felet tillsammans med en extra 

kompensation för accelerationen.  

6.2.1 Beräkning av lägesfelet 

Kontinuerlig ultraljudsmätning ger information om avståndet, d, från ultraljudsmodulen till 

marken. Utifrån ett uppmätt referensvärde 𝑑𝑟𝑒𝑓 då vinkeln 𝜑 är noll beräknas felet  

  refe d d= − . (19) 

Mätningarna från ultraljudet varierar en aning vid konstant avstånd. För att få jämnare signal 

filtrerades denna genom att bortse från orimliga mätvärden och medelvärdesbilda de senaste 

tio mätningarna. 
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6.2.2 Uppskattning av hastigheten 

För att motverka självsvängning används en derivatadel i regleringen. Eftersom tiden mellan 

två mätningar är konstant approximeras derivatan till skillnaden mellan två medelvärden som 

ligger 10 lägesmätningar från varandra. 

För att förhindra att små ryck (som ska fångas upp av gyroskopets tröghet) ska ge upphov till 

stora värden på hastigheten beräknas ett medelvärde även av hastigheten. Genom detta fås en 

approximation på trenden i robotens rörelse istället för vibrationer.  

6.2.3 Uppskattning av accelerationen 

Det visade sig att självsvängningar i systemet inte dämpades som önskades enbart med en 

deriverande del. Därför implementeras en extra kompensation utifrån accelerationen för att 

fullt ut dämpa svängningar. En funktion implementeras där accelerationsfaktorn varierar 

beroende på om roboten accelererar bort från, eller in mot centrumlinjen. 

6.2.4 Servostyrning och beräkning av viktens läge 

Direkt när mikrokontrollern startas initieras servostyrningen genom att olika register sätts så 

att en PWM-signal aktiveras på en av mikrokontrollerns pinnar (PD5). Hur PWM signalen ser 

ut ges av hur man sätter ett register, OCR1A. Detta register sätts med hjälp av data från 

ultraljudet som via reglersystemet omvandlas till det PWM-värde som ger den vinkel på 

hävarmen som är optimal för regleringen. För exakta beräkningar se programkoden, bilaga 8. 
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7 Reflektioner 

Detta projekt har inneburit flera med- och motgångar, dock har gruppen tillsammans alltid 

genom ett bra samarbete kunnat ta sig igenom dessa. De höga ambitionerna för projektet har 

lett till mycket jobb under kort tid, framförallt under projektets sista veckor. De största 

anledningarna till detta har varit att nyckelkomponenter, som gyroskop och drivrem, till 

konstruktionen haft långa leveranstider. Detta hade kunnat lösas om ett tidigare beslut om den 

slutgiltiga konstruktionen med gyroskop tagits tidigare. En lösning för framdrivningen 

bestämdes också tidigt men testades inte förrän sent i projektet och då visade det sig att 

konstruktionen blivit tyngre än den först uppskattats till vilket ledde till att ny 

framdrivningslösning behövdes. Denna bestämdes och tog fram relativt snabbt men försenade 

ändå projektet ytterligare.  

För att få balanseringen att fungera tillfredställande har mycket testande krävts och 

kontinuerligt har förbättringar implementerats. En tidig idé var att endast använda gyroskopet 

för att få roboten att balansera. Detta fungerade utmärkt på de lättare prototyper som först 

utvecklades men då slutkonstruktionen blev tyngre än prototyperna och alltför tung jämfört 

med gyroskopets massa och möjliga varvtal krävdes ytterligare balanserande system. Det 

beslutades att denna extra reglering skulle vara tyngdpunktsreglering. Till detta användes 

ultraljudsmätning för att mäta vinkeln som roboten lutade med och en servomotor med en vikt 

på en hävarm för att reglera tyngdpunkten. Regleringen krävde tillräknelig data från 

ultraljudsmodulen, vilken ibland skickade ut extrema variationer på mätvärdena. För att 

hantera dessa skapades en filtrering som begränsade intervallet på möjliga mätvärden. Dessa 

mätvärden användes till att beräkna medelvärden för att minska inverkan av felaktiga 

mätningar ytterligare och få en insignal med bättre kvalité till reglersystemet. 

När det första reglersystemet testades upptäcktes även att servomotorn införde en 

tidsfördröjning till reglersystemet vilket gjorde att roboten alltför lätt hamnade i 

självsvängning. För att hantera denna tidsfördröjning och eliminera självsvängningarna togs 

en modell togs fram av kraftsystemet, se kapitel 5.3. Denna användes till att förutse de olika 

situationer som kunde uppstå och motverka självsvängningar. För att underlätta utvecklingen 

av reglersystemet skulle en display kunnat användas för att lättare kontrollera olika 

parametrars värde och inverkan på balanseringen. 
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Dimensioneringen av transmissionen och drivsystemet krävde flera avvägningar då den 

tillgängliga drivspänningen till motorn var begränsad till batterispänningen. Resultatet blev en 

kompromiss mellan hastighet och vridmoment på drivhjulet. Hastigheten blev lägre än önskat 

för att momentet, vid vald utväxling och motor, ej var tillräckligt för framdrift. En lösning 

som diskuterades var att höja batterispänningen, men spänningsregulatorerna och H-bryggans 

temperatur blev oönskat hög och därför behölls batterispänningen på 9,6 V. 

Topphastigheten skulle också kunna ökas med hjälp av större hjul. Ökad symmetri hos hjulen 

skulle ge en jämnare gång vilket skulle underlätta balanseringen. Ökad styvhet i chassit skulle 

ge en robust konstruktion som är mindre benägen att svänga åt oförutsedda riktningar. 

 

Ett komplett paket med batteri och batteriladdare borde införskaffats för att underlätta 

laddningen av batterierna vilket har varit ett kritiskt problem som äventyrat hela 

funktionaliteten hos roboten. Både framdrivningen och gyroskopets acceleration är starkt 

beroende av ett batteri som tillräckligt med ström. 

Ett Segway-koncept med hjulen monterade parallellt istället för i linje, men en lösning med 

hjulen i linje valdes för att möjligöra separering av systemen för framdrift och balansering. 

Roboten kan då accelerera och balansera samtidigt, vilket inte är möjligt med ett segway-

koncept. 
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8 Slutsats 

Det framtagna autonoma systemet uppfyller kraven ställda i kravspecifikationen. Roboten 

använder sig av två hjul för att balansera och ta sig framåt. Den har en aktiv balansering 

bestående av gyroskop och tyngdpunktsreglering. En fjärrkontroll är framtagen som inte bara 

kontrollerar start och nödstopp utan även musiksystemet. Ljussensorn detekterar effektivt 

svarta linjer för få mikrokontrollern att stänga av driftmotorn och fortsätta balanseringen. 

Roboten kan ta sig fram mellan 10 och 30 meter. 

Reglersystemet borde förbättras genom att komplettera ultraljudsmätningen med en 

accelerometer och gyrometer för en insignal med mindre störningar och mätfel. Ytterligare en 

metod för att förbättra insignalen är att använda mer avancerade signalbehandlingstekniker, 

exempelvis Kalman filter. 

System för framdrivningen har förbättringspotential. En starkare motor kombinerad med 

anpassad utväxling för hjuldiametern skulle ge både bättre acceleration och högre 

topphastighet. Implementering av kullager till lagring av hjulaxlarna skulle ge mindre friktion 

och leda till högre verkningsgrad i drivsystemet. 

Övergripande fungerar idén med aktiv balansering med gyroskop och tyngdpunktsreglering. 

Det finns förbättringsmöjligheter som skulle leda till en ännu bättre fungerande robot. 
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10 Bilagor 

Bilaga 1. Kravspecifikation 

Roboten skall: 

• Använda högst två hjul. 

• Använda någon form av aktiv balansering. 

• Ha fjärrkontroll för funktionerna start och nödstopp. 

• Utan styrning köra i en rak linje längs en bana (10-30 m). 

• Detektera mållinjeuppmärkt av en svart linje längs marken och stanna vid denna 

automatiskt.  



 

 

Bilaga 2. Måttsättning av grundkonstruktionen 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3. Kopplingsschema  

Bilaga 3.1 Kopplingsschema Huvudkort  



 

 

 

Bilaga 3.2 Kopplingsschema Fjärrkontroll 

 



 

 

Bilaga 3.3 Kopplingsschema Ljussensor 

 



 

 

Bilaga 3.4 Kopplingsschema Matningskort 

 



 

 

Bilaga 4. Ekonomi 

Bilaga 4.1 Kostnadsredovisning  

Komponent 

 

Artikel Pris 

Varav 

moms Antal Summa 

Fotointerruptor RPR-220 fotointerruptor 6mm 800nm 35,9 8,975 1 35,9 

Fjärrkontroll - Mottagare RX433N mottagarmodul 433,9 MHz 89 22,25 1 89 

Fjärrkontroll - Sändare TX433N sändarmodul 433,9 MHz 79 19,75 1 79 

Batteri BAT-01 batteripack Ni-MH 12V 1600mAH 249 62,25 1 249 

Gyro Super Precision Gyroscope 764,836 191,2 1 765 

Ultraljudsmodul Ultraljudsmodul 199 49,75 1 199 

Drivrem FingerTech 210-S3W 79 19,75 1 79 

Totalt inkl. moms         1496 

Varav moms         374 

 

Bilaga 4.2 Fiktiva kostnader 

Komponent 

 

Artikel Pris 

Varav 

moms Antal Summa 

Fotointerruptor RPR-220 fotointerruptor 6mm 800nm 35,9 8,975 1 35,9 

Fjärrkontroll - Mottagare RX433N mottagarmodul 433,9 MHz 89 22,25 1 89 

Fjärrkontroll - Sändare TX433N sändarmodul 433,9 MHz 79 19,75 1 79 

Batteri 

BAT-01 batteripack Ni-MH 12V 

1600mAH 249 62,25 1 249 

Gyro Super Precision Gyroscope 764,836 191,2 1 765 

Ultraljudsmodul Ultraljudsmodul 199 49,75 1 199 

Mp3-spelare MPS-205C 4GB 99 24,75 1 99 

Högtalare och förstärkare Creative Travelsound 200 250 62,5 1 250 



 

 

Drivrem FingerTech 210-S3W 79 19,75 1 79 

Spänningsregulatorer TS7805 11 2,75 3 33 

Likströmsmotor med växellåda Faulhaber Schönaich 2842S006C 700 175 1 700 

H-brygga A3951SW  20 5 1 20 

Servomotor HS-300 200 50 1 200 

Atmega16 ATmega16 100 25 2 200 

Hjul 

 

40 10 2 80 

Stål till konstruktion 1 mm 50 12,5 1 50 

3D-printer 

     

 

Hjullager 

 

20 5 5 100 

 

Drivlager 

 

20 5 2 40 

Kablage 

 

20 5 1 20 

Kontakter 

     

 

Kabelkontakt hona 

 

0,1 0,025 16 1,6 

 

Kabelkontakt hane 

 

0,1 0,025 18 1,8 

 

SPI-kontakt 

 

0,1 0,025 2 0,2 

Kretskort 

 

15 3,75 4 60 

Motstånd 

  

0,025 5 0,5 

 

1,2 Ω 

 

0,1 1,25 1 5 

 

0,39 Ω 

 

5 1,25 1 5 

 

100 Ω 

 

0,1 0,025 1 0,1 

 

412 kΩ 

 

0,1 0,025 1 0,1 

 

10 kJ 

 

0,1 0,025 1 0,1 

Kondensatorer 

     

 

0,1µF 

 

0,5 0,125 5 1,25 

 

820 pF 

 

0,5 0,125 1 0,5 



 

 

 

4,7mF 

 

15 3,75 1 15 

Switch 

 

1 0,25 3 3 

Tryckknapp 

 

0,5 0,125 6 3 

       
       
       Totalt inkl. moms         3385 

Varav moms         846 

 

  



 

 

Bilaga 5. Använda portpinnar 

ATmega16 
 Port Namn Funktion 

6 PB5/MOSI MOSI för programemringen av ATMega16 
7 PB6/MISO MISO för programemringen av ATMega16 
8 PB7/SCK Klockfrekvens för programemringen av ATMega16 
9 ~RESET Kopplas till VCC. Vid 0V nollställs programmet 

10 VCC VCC 
11 GND GND 
14 PD0 Mottagande av USART-kommunikation 

16 PD2 
External interrupt 0, används för 
ultraljudsmätningar 

19 PD5 PWM, används för styrning av servomotorn 
21 PA0 AD-omvandling, används för reflektionsdetektion 
22 PA1 Används för att styra mp3spelaren 
23 PA2 Används för att styra mp3spelaren 
37 PC2 LED 
38 PC1 LED 
40 PD7 PWM, används för styrning av drivmotorn 

         

    

  



 

 

Bilaga 6. Beräkningar av gyroskopskrafter 

Dynamiska gyroskopskrafter: 

Gyroskopets kraftekvationer härleds från rörelsemängdsmomentet som verkar på gyroskopet 

(20) och momentekvationen (21). 

 

  (20) 

  

  (21) 

Derivering av (20) ger ett uttryck för moment (22) kring origo i det koordinatsystem som 

betraktas. 

  (22) 

Om varje en skild punkt massas bidrag till rörelsemängden (23) och hastigheten beskriven av 

den roterande kroppens vinkelhastighet (24) kombineras och integreras (25) fås en ekvation 

som beskriver rörelsemängdsmoment i integralform. 

  (23) 

  (24) 

  (25) 

Rörelsemängdsmomentet, rumsvektorn och vinkelhastigheten kring det roterande 

koordinatsystemet (se Figur 22) skrivna i parameterform i (26), (27) och (28). 



 

 

 

Figur 22. Roterande och fixt koordinatsystem 

 

  (26) 

  (27) 

  (28) 

Kombineras (25) och (26) fås då ytterligare en ekvation (29) som beskriver 

rörelsemängdsmoment parametervis. 

  (29) 

Ekvationerna (27), (28) och (29) kombinerade ger parametrarna för rörelsemängdsmomenten 

i ekvationerna (30), (31) och (32). 

  (30) 

  (31) 

  (32) 

Tröghetsmomenten kring axlarna för det roterande koordinatsystemet kan skrivas som (33), 

(34), (35), (36), (37) och (38) 



 

 

  (33) 

  (34) 

  (35) 

  (36) 

  (37) 

  (38) 

Parametrarna för rörelsemängdsmomentet (30), (31) och (32) tillsammans med de 

ovanstående tröghetsmomenten ger enklare uttryck för rörelsemängdsmomenten ((39), (40) 

och (41)) med endast tröghetsmoment och vinkelhastigheter. 

  (39) 

  (40) 

  (41) 

 

Om det roterande koordinatsystemets axlar är symmetriaxlar för gyroskopet blir 

tröghetsmomenten som är produkter (42) noll och uttrycken för rörelsemängdsmomentens 

parametrar förenklas ytterligare till (43), (44) och (45). 

  (42) 

  (43) 

  (44) 

  (45) 

Kraftmomenten som verkar på gyroskopet (46) är enligt ekvation (21) 



 

 

  (46) 

Vinkelhastigheten det roterande koordinatsystemet har beskrivs med (47)  

  (47) 

Derivatorna av det roterande koordinatsystemet blir (48), (50) och derivatorna av 

parametrarna blir (51), (52) och (53). 

  (48) 

  (49) 

  (50) 

  (51) 

  (52) 

  (53) 

Kraftmomenten kan med ovanstående derivator skrivas som ekvationerna (54), (55) och (56) 

  (54) 

  (55) 

  (56) 

Om 𝜑 är robotens lutning kring x-led, �̇� är vinkelhastigheten gyroskopet faller kring x-led, �̇� 

är vinkelhastigheten gyroskopet vrider upp sig kring y-axeln och �̇� gyroskopskivans varvtal 

blir vinkelhastigheterna i (47) och (28) till (57) och (58) 

  (57) 

  (58) 



 

 

Ekvationerna för parametrarna i 𝑈� och 𝑤�  samt derivatan av 𝑤�  är blir enligt ekvation (59), (60)

, (61) och (62). 

  (59) 

  (60) 

  (61) 

  (62) 

När parametrarna ovan bestämts blir kraftmomentekvationerna (54), (55) och (56) till (63), 

(64) och (65). 

  (63) 

  (64) 

  (65) 

Beräknade tröghetsmoment för roboten i 𝐼𝑥𝑥(66), gyroskopsmonteringens i  𝐼𝑦𝑦  (67) och 

gyroskopsskivans i 𝐼𝑧𝑧 (68).  

  (66) 

  (67) 

  (68) 

Med de beräknade tröghetsmomenten insatta i (63), (64) och (65) blir uttrycket för 

kraftmomentet (69), (70) och (71). 

  (69) 

  (70) 

  (71) 



 

 

Eftersom varvtalet på gyroskopsskivan under drift är konstant enligt (72) och (73) kan 

ekvationerna för kraftmomentet orsakat av att roboten faller skrivas som (74), (74) och (76). 

  (72) 

  (73) 

  (74) 

  (75) 

  (76) 

  

 

 

  



 

 

Bilaga 7. Datablad 

Komponent  Datablad 

Microkontroller Atmega16 www.atmel.com/Images/doc2466.pdf 

H-brygga A3951SW http://www.datasheetarchive.com/dl/Datasheets-

4/DSA-61439.pdf 

Spänningsregulator TS7850 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-

pdf/view/202403/TSC/TS7800A.html 

Ultraljudsmätare  PING))) Ultrasonic 

Distance Sensor 

http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-

pdf/view/202403/TSC/TS7800A.html 

Reflexdetektor SG-2BC https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/assets/datasheets/

07534043.pdf 

RF-sändare TX433N http://www.electrokit.com/productFile/download/1783 

RF-mottagare RX433N http://www.electrokit.com/productFile/download/1784 

Gyroskop  http://gyroscope.com/images/super/SuperManual4.pdf 

 

  

http://gyroscope.com/images/super/SuperManual4.pdf


 

 

Bilaga 8. Programkod 
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/*
 * underconstruction1.c
 *
 * Latest update: 2012-05-13 
 *  
 */
#include "robot.h" //Inkluderar viktiga paramerar för roboten
#include "USART_RX.h" // För USART-kommunikationen
//
//=========================================================================
// Interruptrutiner

// Timer0 overflow
ISR(TIMER0_OVF_vect){

overflowed++;
}
ISR(INT0_vect){

if(interrupts==1){ //Fallande brant från modulen
GICR = 0x00; //Stänger av INT0
TCCR0 = 0x00; //Stoppar timern
correction(); //Anropar regleringingen
interrupts=0;
calculating=0;

}else if (interrupts==0){ //Stigande brant från modulen
TCNT0=0x00;
TCCR0 = 0x02; //Sätter prescaler till 8
MCUCR=0x02; //Sätter till fallande brant
interrupts=1;

}
}

// USART Recieve complete 
ISR(USART_RXC_vect)
{

char data = read_last_byte; //UDR;
if (place>(-1) && place<dataLength)
{

RXdata[place]=data;
place++;

}

if (data==startbyte)
{

place++;
}

if ((place==dataLength+1) && (data==stopbyte)) //korrekt meddelande
{

int todo = evaluate();
action(todo);
place=(-1);

}
if ((place==dataLength+1) && (data!=stopbyte)) //ej ett korrekt meddelande
{

place=(-1);
}
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if(place==dataLength)
{

place++;
}
if(place>dataLength+1) //ska aldrig hända, säkerhetsåtgärd
{

place=(-1);
}

}

// INTERUPT FÖR AD-omvandling
ISR(ADC_vect)
{

ADvalue=ADCH;
if (ADvalue<=switchValue) // Om låg reflektion (svart linje), addera 1 till ADcounter
{

ADcounter++;
}
else // Om hög reflektion, sätt ADcounter till noll
{

ADcounter=0;
}

startLightMeasurement(); // Starta ny AD-omvandling
}

int main(void)
{

turnOnDiod(powerDiod); // Tänder "Powerdioden"
initDriverEngine(); // Motordrivning

startMp3(); // Starta mp3-spelaren
playPauseMp3(); // Pausar mp3-spelaren från början

init_RX(); // Initierar motagardelen för fjärrkontrollen
initDiods(); // Initierar LEDs

initLightSensor(); // Initerar linjesensorn
initServo(); // Initerar servomotorn
sei(); // Aktiverar globala interrupts

int delayIteration=0;
while(1){

delayIteration++;
if (delayIteration>delayInterationValue)

{
startUltrasonic(); // Startar en ny ultraljudsmätning
delayIteration=0;

}

// Om svart linje
if(ADcounter>nrOfBlackMeasurmentsToStopEngine){

stopEngine(); // Stäng av motorn
ADcounter=0;
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}
}

}

void startUltrasonic() {
interrupts = -1;
DDRD |= 0x04;
PORTD |= 0x04; //Set PD2 to HIGH for 5 micros to initiate distance measuring
_delay_us(5);

DDRD &= ~(0x04);
PORTD &= ~(0x04);

TIMSK |= 0x01; //Timer/Counter0 Overflow Interrupt Enable
GICR = 0x40; //activate INT0
MCUCR = 0x03; //rising edge

calculating = 1;
overflowed = 0;
interrupts = 0;

}

void correction(void) {
int ticks = TCNT0;
ticks += 255 * overflowed;
int distance = ticks * distance_factor;

error=distance-refDistance;

if (minError<error && error<maxError)
{

errorArray[arrayIndex]=error; // Lägger till 
senaste mätning i vektorn
midError = calcMid(errorArray, sizeOfArray); // Räknar ut 
medelvärdet på felet

if (midError<0)
{

turnOffDiod(levelDiod);
}
else
{

turnOnDiod(levelDiod);
}
if(arrayIndex==(sizeOfArray-1)){ // Räknar upp i 
tills sizeOfArray 

arrayIndex=0;
prevDerivate=derivate; // Sparar undan 
föregående värde på derivatan för att använda vid acc-approximation
derivate=midError-prevMidError; // Beräknad 
derivatan som skillnaden mellan två medlevärden av felet som ligger 
"sizeOfArray" mätningar från varandra
prevMidError=midError;

accArray[accArrayIndex]=derivate-prevDerivate; // Lägger till 
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senaste approximationen av accellerationen. Accellerationen beräknas som 
skillnaden mellan två medlevärden av hastigheten som ligger "sizeOfAccArray" 
mätningar från varandra
if(accArrayIndex==(sizeOfAccArray-1)){ // Räknar upp i 
tills sizeOfAccArray 

accArrayIndex=0;
}else{

accArrayIndex++;
}

midAcc=calcMid(accArray, sizeOfAccArray); // Beräknar 
medelvärde av accellerationen

if(midAcc<0 && derivate<fallingEdge) // Bromsar in 
från att falla bort från centrum, höger till vänster
{

accMult=accMultValue; // Sätter 
acc-termen till accMultValue (större)

}
else if(midAcc>0 && derivate>-fallingEdge) // Bromsar in 
från att falla bort från centrum, vänster till höger
{

accMult=accMultValue; // Sätter 
acc-termen till accMultValue (större)

}
else{

accMult=accMultReducedValue; // I annat fall, 
sätter acc-termen till accMultReducedValue (mindre)

}

}else{
arrayIndex++;

}

// Beräknar pwm-värdet
PWM=(midError*PErrorMult)/PErrorDiv-(derivate*DErrorMult)/DErrorDiv+(midAcc*accMult*
midError)/accDiv;
//-(integrator*IErrorMult)/IErrorDiv-falling*(fallingValue)/fallingValueDiv

// Om PWM-värdet är utanför gränsvärderna, sätt PWM till ändläget.
if(PWM<pwmLow){

PWM=pwmLow;
}else if(PWM>pwmHigh){

PWM=pwmHigh;
}

// Skalar om PWM så att utslaget blir approximativt linjärt
int pwmScale;
if(PWM>=0)
{

pwmScale=nrOfPWMstepsRight;
}
else
{
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pwmScale=nrOfPWMstepsLeft;
}

// Beräknar verkligt pwm till servomotorna för att ta hänsyn till cirkelbågen. 
// Insignalen är önskad förflyttning av tyngden i sidled och utsignalen blir 
vinkelläge.
float PWMValue = pwmMiddle-(asin((float)PWM/pwmHigh)*180*pwmScale)/(pi*90);

// Sätter pwm-värdet till servomotorn
OCR1A=(int)PWMValue;

}
}

// Initierar motordrivningnen, PWM på "driverPWMPort"
void initDriverEngine(void){

DDRD|=(1<<driverPWMPort);
TCCR2|=(1<<WGM20)|(1<<WGM21)|(1<<COM21)|(1<<CS20);
stopEngine();

}

// Evaulerar mottaget meddelande från RF-sändaren
int evaluate()
{

char start[dataLength];

start[0] = 'B';
start[1] = 'S';
start[2] = 'Y';

char stop[dataLength];

stop[0] = 'B';
stop[1] = 'X';
stop[2] = 'Y';

char mp3_play[dataLength];

mp3_play[0] = 'M';
mp3_play[1] = 'P';
mp3_play[2] = 'L';

char mp3_pause [dataLength];

mp3_pause[0] = 'M';
mp3_pause[1] = 'S';
mp3_pause[2] = 'E';

char mp3_nexttrack[dataLength];

mp3_nexttrack[0] = 'M';
mp3_nexttrack[1] = 'N';
mp3_nexttrack[2] = 'T';

unsigned char startsignal,stopsignal,mp3pl,mp3pa,mp3nt,i;
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startsignal=stopsignal = mp3pl = mp3pa = mp3nt = 1;

// Jämför inläst vektor mot referensvektorerna
for(i=0;i<dataLength;i++){

if(RXdata[i] != start[i])
{

startsignal = 0;
}
if(RXdata[i] != stop[i])
{

stopsignal = 0;
}
if(RXdata[i] != mp3_play[i])
{

mp3pl = 0;
}
if(RXdata[i] != mp3_pause[i])
{

mp3pa = 0;
}
if(RXdata[i] != mp3_nexttrack[i])
{

mp3nt = 0;
}

}

// Returnerar meddelande, eller 0 då ingen meddelande mottagits.  
if(startsignal == 1)
{

return 1;
}
if(stopsignal == 1)
{

return 2;
}
if(mp3pl == 1)
{

return 3;
}
if(mp3pa == 1)
{

return 4;
}
if(mp3nt == 1)
{

return 5;
}

return 0;
}

// Utför det som ska göras för respektive meddelande
void action(int todo)
{

if (todo == 1)
{
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//skicka "aktivera motor-signal"
startEngine();

}
if (todo == 2)

{
//skicka "stäng av motor-signal"
stopEngine();

}
if (todo == 3)

{
//skicka "mp3 play-signal"
startMp3();

}
if (todo == 4)

{
//skicka "mp3 paus-signal"
playPauseMp3();

}
if (todo == 5)

{
//skicka "mp3 nästa låt-signal"
nextMp3();

}
}

// Startar motordrivningen
void startEngine(void){

OCR2=255;
}

// Stannar motordrivningen
void stopEngine(void){

OCR2=127;
}

// Startar MP3-spelaren
void startMp3(void){

DDRA|=(1<<mp3PlayPort);
PORTA|=(1<<mp3PlayPort);
for(int i=0; i<=300; i++)
{

_delay_ms(100);
}
PORTA&=~(1<<mp3PlayPort);

}

// Pausar MP3-spelaren
void playPauseMp3(void){

DDRA |=(1<<mp3PlayPort);
PORTA|=(1<<mp3PlayPort);
_delay_ms(500);
PORTA&=~(1<<mp3PlayPort);

}

// Nästa låt på Mp3-spelaren
void nextMp3(void){
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DDRA |=(1<<mp3NextPort);
PORTA|=(1<<mp3NextPort);
_delay_ms(500);
PORTA&=~(1<<mp3NextPort);

}

// Medelvärdesberäkning
int calcMid(int * array, int size){

int tempmidError=0;
for(int b=0; b<(size); b++){

tempmidError=tempmidError+array[b];
}
tempmidError=tempmidError/size;
return tempmidError;

}

// Initerar dioder
void initDiods()
{

DDRC|=0xff;
PORTC=0x0;

}

// Tänder LED, tar in diodnummer som inparameter
void turnOnDiod(int diodnr)
{

PORTC&=~(1<<diodnr);
}

// Släcker LED, tar in diodnummer som inparameter
void turnOffDiod(int diodnr)
{

PORTC|=(1<<diodnr);
}

// Initierar servomotorn
void initServo(void)
{

TCCR1A|=(1<<COM1A1)|(1<<COM1B1)|(1<<WGM11); //NON Inverted PWM
TCCR1B|=(1<<WGM13)|(1<<WGM12)|(1<<CS11)|(1<<CS10); //PRESCALER=64 MODE 14(FAST PWM)

ICR1=4999; //fPWM=50Hz (Period = 20ms Standard).

DDRD|=(1<<PD5); //PWM Pins as Out (1<<PD4)|
}

//Initierar linjesensorn
void initLightSensor(void)
{

ADMUX = 0x20;
ADCSRA |= (1<<ADEN) | (1<<ADIE);
startLightMeasurement(); // Startar AD-omvandligen 

}

// Starta AD-mätning från linjesensorn
void startLightMeasurement(void)
{
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ADCSRA |= (1<<ADSC);
}
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//
//=========================================================================
// Includes

#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <math.h> // För att beräkna cos()

//
//=========================================================================
// Definition av portar

#define driverPWMPort PD7
#define ultraSoundPort PD2
#define mp3PlayPort PA1
#define mp3NextPort PA2
#define powerDiod 2
#define levelDiod 1
//
//=========================================================================
// Fysikaliska och matematiska konstanter
#define soundSpeed 343.4 // Ljudets hastighet i m/s
#define pi 3.141

//
//=========================================================================
// Parametrar för reglering

#define delayInterationValue 20 // Delay för kontinuerlig ultraljudsmätning.

#define refDistance 520 // Avståndet från ultraljudsmodulen till marken vid upprätt 
läge [100 micrometer]
#define maxError 250 // Maximala felet vid maximal lutning åt vänster
#define minError -250 // Maximala felet vid maximal lutning åt höger

#define sizeOfArray 10 // Antalet elemenent i medelvärdesbildningen av avståndsfelet
#define sizeOfAccArray 10 // Antalet elemenent i medelvärdesbildningen av 
accellerationsfelet

#define pwmLow -95 // Maximalt PWM-utslag till höger
#define pwmHigh 95 // Maximalt PWM-utslag till vänster
#define pwmMiddle 181 // PWM-värde vid vinkeln 0
#define nrOfPWMstepsRight 98 // Antal pwm-steg åt höger
#define nrOfPWMstepsLeft 89 // Antal pwm-steg åt vänster

#define PErrorMult 60 // Konstanten för P-reglering
#define PErrorDiv 120

#define DErrorMult -40 // Konstanten för D-reglering
#define DErrorDiv 120

#define IErrorMult 0
#define IErrorDiv 10000
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#define fallingValue 0
#define fallingValueDiv 500
#define fallingEdge 20
#define fallingEdgeOff 0

#define accMultValue -7 // Konstanten för accellerationsdelen av regleringen
#define accMultReducedValue -4
#define accDiv 200

//
//=========================================================================
// Parametrar för linjesensor

#define switchValue 100 // AD-värde där lägre värden indikerer svart linje
#define nrOfBlackMeasurmentsToStopEngine 10 // Antalet "svarta"-mätningar för att stanna 
roboten

//
//=========================================================================
// Deklaration av globala variabler

int ADvalue=255, ADcounter=0;
int errorArray[sizeOfArray], midError, accArray[sizeOfAccArray], midAcc;
int interrupts=-1, error=0, prevMidError=0, PWM=pwmMiddle, derivate, acc=0, prevDerivate=0,
accMult=accMultValue;
float distance_factor = 0.1717*8;
char calculating = 0;
char overflowed = 0;
int arrayIndex=0, accArrayIndex=0, pwmArrayIndex=0;

//
//=========================================================================
// Deklaration av funktioner
void correction(void);
void startUltrasonic();
int get_distance();
void initDriverEngine(void);
int evaluate(void);
void action(int);
void startEngine(void);
void stopEngine(void);
void startMp3(void);
void playPauseMp3(void);
void nextMp3(void);
int calcMid(int *, int);
void initDiods(void);
void turnOnDiod(int);
void turnOffDiod(int);
void initServo(void);
void initLightSensor(void);
void startLightMeasurement(void);
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/*
 *
 * Transmitter - main program
 *
 */

#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include "TXusart.h"
#include "TXfunc.c"

int main(void)
{

USARTinitTX();

IOinitTX();

while(1)
{

if (START) // Button PA0
{

for(unsigned char i=0; i<5; i++)
{

Junk();
Start();
Junk();

}

_delay_ms(1000);

}

if (STOP) // Button PA1
{

for(unsigned char i=0; i<5; i++)
{

Junk();
Stop();
Junk();

}

_delay_ms(1000);

}

if (MP3NEXT) // Button PA2
{

for(unsigned char i=0; i<5; i++)
{

Junk();
MP3next();
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Junk();
}

_delay_ms(1000);

}

if (MP3PLAYPAUSE) // Button PA3
{

for(unsigned char i=0; i<5; i++)
{

Junk();
MP3playpause();
Junk();

}

_delay_ms(1000);

}

if (MP3START) // Button PA4
{

for(unsigned char i=0; i<5; i++)
{

Junk();
MP3start();
Junk();

}

_delay_ms(1000);

}

}
}
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/////defines///// ska till h-fil

#define dataLength 3
#define stopbyte 90
#define startbyte 65
#define read_last_byte UDR

///include/////// ska till h fil

#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>

/////////global var/////// ska till hfil

char RXdata[dataLength];
signed char place=(-1);

////func-def///////// ska till h-fil

void initRX(void);
//char read_last_byte(void);
void action(int);
int evaluate(void);

void init_RX()
{

UBRRH= 207>>8;
UBRRL = 207; // fOSC = 1MHz, Baudrate 2400bps, UBBR 
value 25

UCSRB = (1<<RXCIE | 1<<RXEN); // RX Complete Interrupt Enable, Reciever 
Enable

UCSRC = (1<<URSEL | 1<<UCSZ1 | 1<<UCSZ0); // 8 bit character size
sei(); // global interrupt enable
DDRD&=~1; //PD0 usart rxd

}
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Abstract(
!
The!subject!of!this!report!is!stepper!motors!and!the!control!of!stepper!motors.!
The!report!describes!how!stepper!motors!work!and!how!to!control!them.!To!
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Inledning'

En!stegmotor!är!en!elektrisk!motor!som!ger!en!rörelse!som!sker!stegvis!i!

bestämda!steglängder.!Det!möjliggör!att!läget!på!den!utgående!axeln!på!motorn!

kan!kontrolleras!utan!någon!återkoppling!då!motorn!kommer!rotera!på!ett!

förbestämt!sätt.!!En!bra!egenskap!hos!stegmotorer!är!att!de!i!ett!stillastående!

läge!hålla!ett!hög!moment!relativt!andra!elektriska!motorer.!!Stegmotorer!

används!främst!när!kontroll!över!läget!på!motoraxeln!och!förmågan!att!hålla!ett!

moment!när!inga!rörelser!sker!är!kritiska.!Typiska!applikationer!av!stegmotorer!

är!i!skrivare,!CNCXmaskiner,!klockor!och!industrirobotar!där!precision!är!mycket!

viktigt.!

Teoretisk'fördjupning'
!
Anledningen!till!att!en!stegmotor!stegvis!kan!ändra!motoraxelns!läge!istället!för!

kontinuerlig!förflyttning!är!att!motoraxeln!är!tandad!likt!ett!kugghjul.!När!den!

tandade!axeln!påverkas!av!ett!magnetfält!kommer!tänderna!rikta!in!sig!efter!

magnetfältet.!När!magnetfältets!riktning!ändras!till!ett!läge!där!de!magnetiska!

polerna!ligger!mellan!två!tänder!kommer!axeln!att!vrida!sig!tills!att!de!

magnetiska!polerna!ligger!vid!två!tänder.!Motorn!har!då!rört!sig!ett!steg.!

Typer'av'stegmotorer'

!

Det!finns!olika!typer!av!stegmotorer.!De!fyra!vanligaste!är!variabel!reluktansX,!

permanentX,!hybridXoch!lavetXmotorer.!!

!
Figur&1&–&Principskiss&över&variabel&reluktansmotor&
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Variabel!reluktansmotorer!(VRXmotor)har!en!axel!gjord!av!ett!ferromagnetiskt!

material!och!magnetfältet!alstras!av!lindningar!i!statorn.!Se!figur!1.!Relativt!till!

andra!stegmotortyper!klarar!VRXmotorer!att!ändra!steg!snabbt!och!kan!därför!

hålla!höga!varvtal.!!

!
Figur&2&–&Principskiss&över&en&permanentmagnetmotor&

Permanentmagnetmotorer!använder!permanentmagneter!i!rotorn,!vilket!kan!ses!

i!figur!2,!för!att!vrida!rotorn!efter!den!riktning!magnetfältet!har.!

Permanentmotorer!kan!hålla!högre!moment!än!VRXmotorer!då!kraften!mellan!

magneterna!och!spolen!blir!större!än!vad!som!kan!åstadkommas!med!en!

ferromagnetisk!rotor.!!

!

En!kombination!mellan!permanentX!och!VRXmotor!är!hybridmotorn.!Rotorn!en!

magnet!delad!i!två!tandade!hjul!där!det!ena!är!nordpolen!och!den!andra!

sydpolen.!Statorn!består!av!elektromagneter!som!är!tandade!i!polen!som!är!

riktade!mot!rotorn.!Då!de!tandade!hjulen!är!vridna!så!att!tänderna!på!ena!hjulet!

matchar!hålrummen!mellan!tänderna!på!det!andra!hjulet!kan!rotorn!riktas!mot!

det!genererade!magnetfältet!så!att!tänderna!på!rotorn!och!den!aktiverade!

tandade!statorlindningen!riktas!mot!varandra.!Hybridmotorer!har!många!steg!

per!varv.!Dessutom!är!de!snabbare!än!permanentmotorer!och!kan!hålla!högre!

moment!än!VRXmotorer.!

!

Lavetmotorer!är!enkla!i!konstruktionen!med!endast!en!spole!och!en!rotor!som!är!

magnetiserad.!De!kan!endast!rotera!i!en!riktning!och!används!främst!i!klockor.!

!



! 4!

Kopplingar'av'spole'

!

Det!finns!två!olika!sätt!att!koppla!spolarna!i!stegmotorer.!Det!finns!unipolära!

motorer,!som!aktiverar!en!spole!per!ingående!anslutning,!och!bipolära!motorer!

som!aktiverar!två!spolar!per!ingång.!

!

!
Figur&3&–&Unipolärt&kopplad&stegmotor&

I!unipolära!stegmotorer!(figur!3)!är!lindningarna!på!motstående!sida!av!rotorn!

kopplade!med!varandra!och!drivs!med!gemensam!spänningsmatning,!men!kan!

aktiveras!enskilt.!Unipolära!motorer!brukar!ha!fem!eller!sex!anslutningar.!

!

!
Figur&4&–&Bipolärt&kopplad&stegmotor&

Bipolära!motorer!(figur!4)!kan!ses!som!en!förenkling!av!unipolärt!kopplade!

stegmotorer.!!Lindningarna!är!med!den!på!motstående!sida!seriekopplade!med!

varandra!och!aktiveras!där!för!samtidigt.!För!att!kunna!byta!riktning!på!det!

alstrade!magnetfältet!behövs!då!en!HXbrygga!per!lindningspar.!Det!går!att!driva!
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unipolära!stegmotorer!bipolärt!då!spolarna!är!ihopkopplade!med!varandra!även!

i!unipolära!motorer.!Fördelen!med!att!driva!en!stegmotor!bipolärt!är!att!

lindningarna!som!ligger!som!är!motstående!varandra!kan!rikta!sina!magnetfält!

åt!samma!håll!och!motorn!klarar!då!att!hålla!högre!moment.!

Drivning'av'stegmotorer'

Stegmotorer!kan!drivas!på!flera!olika!där!de!vanligaste!är!wavedrive,!helsteg,!

halvsteg!och!microstep.!

!
Figur&5&–&Principskiss&av&wavedrive&(bipolär&koppling)&

Wavedrive!är!den!enklaste!drivmetoden!där!man!endast!aktiverar!en!fas!i!taget.!

Det!ger!bra!noggrannhet!men!ger!inte!lika!högt!vridmoment!som!andra!

drivmetoder.!Figur!5!visar!en!principskiss!av!de!fyra!olika!stegen!i!wavedrive.!!I!

verkligheten!har!motorn!fler!lindningar!och!rotorn!är!tandad!vilket!ger!fler!än!

fyra!steg!per!varv.!

!
Figur&6&–&Principskiss&av&helsteg&(bipolär&koppling)&

Helsteg!är!den!drivmetod!som!ger!störst!vridmoment.!Skillnaden!från!wavedrive!

är!två!faser!aktiveras!samtidigt,!istället!för!en,!för!att!få!ett!kraftigare!magnetfält.!

Figur!6!visar!de!fyra!stegen!som!ingår!Helstegcykeln.!Helsteg!har!inte!samma!

noggrannhet!som!wavedrive.!
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!
Figur&7&–&Principskiss&av&halvsteg&med&bipolär&koppling.&

För!att!dubbla!stegantalet!på!ett!varv!kan!stegmotorer!drivas!med!halvsteg.!

Antalet!steg!i!cykeln!är!åtta!och!halvsteg!kan!ses!en!kombination!av!wavedrive!

och!helsteg.!Mellan!varje!steg!växlas!antalet!aktiverade!faser!mellan!ett!och!två.!

Nackdelen!med!halvsteg!är!att!momentet!blir!olika!stort!beroende!på!antalet!

aktiverade!faser.!Figur!7!visar!cykeln!för!halvsteg.!De!ojämna!stegen!kan!ses!

wavedrive!och!jämna!som!helsteg.!

!

Microstep!är!en!metod!att!köra!stegmotorer!nästintill!steglöst.!Man!varierar!då!

strömstorleken!i!faserna!enligt!sinusvågor.!!Teoretiskt!sett!kan!man!då!få!

konstant!moment!genom!hela!rotationen!istället!för!stegvis.!

Problemdefinition'och'lösning'

!

Den!valda!tillämpningen!av!stegmotortekniken!är!en!styrning!av!gasreglage!till!

förgasare.!En!stegmotor!är!mycket!lämpad!åt!detta!ändamål!då!den!klarar!hålla!

moment!vid!stillastående!och!ger!en!bra!precision!för!gasläget.!!

Kortfattat!är!funktionen!på!min!prototyp!att!ändra!gasreglageläget!utifrån!

gasvärdet!givet!i!procent!av!full!gas!och!den!tid!som!det!ska!ta!att!vrida!

gasreglaget.!!!

!

Då!principen!bakom!funktionaliteten!är!att!bestämma!vridningsläget!på!

motoraxel!som!procent!av!maximal!vridningsvinkel!och!ändringstider!mellan!
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lägen!i!millisekunder!kan!prototypen!tillämpas!för!andra!ändamål!än!

gasreglagestyrning.!Tänkbara!tillämpningar!skulle!kunna!vara!öppning!av!

dörrlås!eller!andra!saker!där!man!behöver!kunna!variera!rotationshastigheten!

och!har!en!maximal!tillåten!rotation.!!

!

Utvecklingshjälpmedel'

Under!utvecklingen!av!prototypen!användes!flera!hjälpmedel.!För!

programmeringen!användes!Atmel!AVR!Studio!5.0.!Kopplingsschemat!

utvecklades!med!ett!breadboard!och!National!Instruments!Circuit!Design!Suite!

11.0!där!Multisim!11.0!och!Ultiboard!11.0!ingår.!

!

Hårdvara'

Den!motor!som!användes!i!prototypen!är!tillverkad!av!Sonceboz!och!har!

modellbeteckningen!6540.!Det!är!en!bipolär!hybridstegmotor!som!kan!hålla!ett!

moment!på130!mNm!och!antalet!steg!per!varv!är!200.!!För!inte!behöva!använda!

två!HXbryggor!för!att!styra!stegmotorn!användes!en!stegmotordrivkrets!

(UDN2916B)!från!Allegro!Microsystems!som!styrdes!med!en!Atmel!ATmega16.!

!

Logiken!på!drivkretsen!styr!med!sex!pinnar!som!är!kopplade!till!

mikrokontrollen.!!Varje!spole!styrs!av!tre!pinnar.!En!pinne!styr!vilken!fas!spolen!

har!och!de!två!andra!reglerar!vilken!strömstorlek!som!går!igenom!spolen.!Då!

spänningen!för!att!driva!motorn!är!12!V!och!logiken!på!drivkretsen!och!

ATmega16!kräver!5!V!användes!en!spänningsregulator!av!typen!TS7805CZ!från!

Taiwan!Semiconductor!som!ger!5!V.!

!
Figur&8&–&Kretskortets&ovansida&respektive&kopparsida.&
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För!att!förenkla!lödningen!valdes!en!enkelsidig!kretskortslayout!(figur!8).!

Nackdelen!blev!att!det!krävdes!åtta!jumpers!för!att!kretsen!skulle!gå!att!göra!

enkelsidig.!Kretsen!har!en!sexXpinnars!ISPXprogrammeringsport,!knapp!för!att!

starta!en!cykel,!en!strömmatningskontakt!och!en!fyraXpinnars!anslutningsport!

för!den!bipolära!stegmotorn.!

Mjukvara'

Då!målet!med!prototypen!var!att!kunna!köra!förinställda!cykler!behövdes!en!

matematisk!modell!för!att!beskriva!vridningsvinkeln!med!avseende!på!tiden.!

!
Figur&9&–&Graf&över&gasvärde&beroende&av&tiden.&

Indatan!som!behövs!styra!motorn!är!en!vektor!med!gasvärden!och!vektor!med!

ändringstider!som!ställs!enligt!figur!9.!Ett!antal!inställningar!som!maximal!

vridningsvinkel,!antalet!steg!per!varv!och!om!motorn!ska!använda!helsteg!eller!

halvsteg!behövs!ställas!in!beroende!på!önskemål.!Cykeln!startas!när!knappen!

trycks!ned.!När!cykeln!körs!räknar!programmet!ut!stegändringen!och!

intervalltiden!mellan!varje!steg.!

!
Figur&10&–&Skiss&över&funktion&över&huvudprogramet&
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Figur!10!visar!hur!programmet!ändrar!gasvärdet.!Skissen!är!dock!väldigt!

förenklad.!

!
Figur&11&–&Skiss&över&funktioen&för&att&ändra&gasvärdet&

För!att!ändra!gasvärdet!används!ett!flertal!funktioner.!I!skissen!figur!11!ingår!de!

viktigase!funktionerna.!!

!

Förbättringar'

!Om!det!hade!funnits!mer!tid!skulle!en!funktion!för!att!räkna!ut!polynom!för!att!

inte!alla!lägesändringar!ska!behöva!var!linjäranpassade.!Ett!interface!för!att!

kunna!välja!lägen!och!tidpunkter!på!datorn!skulle!också!var!mycket!bra!då!

prototypen!skulle!bli!mer!användbar.!

!

Erfarenheter'
!
Den!mesta!av!tiden!går!ut!på!att!felsöka.!Oavsett!om!man!håller!på!med!mjukvara!

eller!hårdvaran!kommer!man!behöva!felsöka.!!

Behovet!av!felsökning!minskar!dock!avsevärt!om!förbereder!sig!bättre!och!

tänker!igenom!det!man!ska!göra.!
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När!man!utformar!kretskort!i!National!Instrument!Circuit!Design!Suite!11.0!

underlättar!det!att!kolla!footprints!i!Ultiboard!när!ritar!kopplingsschemat!i!

Multisim.!

Enkelsidiga!kort!blir!mycket!enklare!att!tillverka!och!löda!på!än!dubbelsidiga.!

Det!är!oftast!inte!värt!besväret!att!göra!dubbelsidiga.!

Diskussion'

Stegmotorer!är!mycket!användbara!och!har!många!tillämpningar.!Där!man!

behöver!precision!och!förmåga!att!hålla!moment!är!stegmotorer!väldigt!

konkurrenskraftiga.!Servo!kan!ofta!göra!samma!som!stegmotorer,!men!de!

behöver!återkoppling!vilket!stegmotorer!inte!behöver.!Om!man!behöver!något!

som!främst!ska!rotera!är!oftast!likströmsmotorer!att!föredra,!då!dem!är!relativt!

billiga!och!enklare!att!driva.!Dock!behöver!de!återkoppling!för!att!styra!varvtalet.!!

!

Referenser:'
!
Alla!fungerade!den!25!mars!2012!kl.!23:35!
!
http://www.solarbotics.net/library/.../motorbas.pdf!
!
http://www.stepperworld.com!
!
http://en.wikipedia.org/wiki/Stepper_motor!
!
http://www.allaboutcircuits.com/vol_2/chpt_13/5.html!
!
http://www.piclist.com/techref/piclist/jal/DrivingBipolarStepperMotors.htm!
!

!
!

!

!

!

!

!

!
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Bilaga&1&–&Programlista&
De!program!som!använts!under!detta!arbete!är:!
!
National!Instruments!Circuits!Design!Suite!11.0!

= Multisim!11.0!
= Ultiboard!11.0!

!
Ateml!AVR!Studio!5.0!
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Bilaga&2&(&Komponentlista&
!
1x!Microprocessor!Atmega16!
1x!Socket!DIP740!
1x!Stegmotordrivkrets!UDN2916!BT!
2x!Effektmotstånd!1!ohm!
2x!Kondensator!1!nF!
2x!Kondensator!0,1!uF!
2x!Metallfilmsmotstånd!33!kohm!
1x!Metallfilmsmotstånd!10!kohm!
1x!Spänningsregulator!TS7805!CZ!
1x!Tantalkondensator!0,33!uF!
1x!Tantalkondensator!0,1!uF!
1x!Strömbrytare!27pin!
1x!Stiftkontakt!2x67pin!
1x!Stiftkontakt!1x27pin!
1x!Stiftkontakt!1x47pin!
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Bilaga&3&Gränssnitt&mot&AVR&
!
PA0!–!Knapp!för!att!starta!testcykel.!
PC0!–!Kopplad!stegmotordrivkretsen!för!logik!åt!lindning!1!på!stegmotorn!
PC1!–!Kopplad!stegmotordrivkretsen!för!logik!åt!lindning!1!på!stegmotorn!
PC2!–!Styr!fasen!hos!lindning!1!på!stegmotorn!genom!stegmotordrivkretsen!
PC3!B!Styr!fasen!hos!lindning!2!på!stegmotorn!genom!stegmotordrivkretsen!
PC4!–!Kopplad!stegmotordrivkretsen!för!logik!åt!lindning!2!på!stegmotorn!
PC5!–!Kopplad!stegmotordrivkretsen!för!logik!åt!lindning!2!på!stegmotorn!
!
!



! 1!

Bilaga&4&–&Kopplingschema&
!

!
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Bilaga&5&–&Länkar&till&datablad&
!
Alla!länkar!fungerade!den!25!mars!2012!kl!21:48!
!
Microprocessor!Atmel!Atmega16:!
http://www.atmel.com/Images/doc2466.pdf!
!
Stegmotordrivkrets!Allegro!UDN2916BT:!
http://datasheet.octopart.com/UDN2916BKTKAllegroKdatasheetK32224.pdf!
!
Spänningregulator!Taiwan!Semiconductor!TS7805!CZ:!
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/5/0wafpka4dj10gxj8ja0loz0qftyy
.pdf!
!
Bipolär!hybrid!stegmotor!Sonceboz!6540!9!ohm:!
http://www.sonceboz.com/medias/produits/fichesKtechniques/6540K18K
v08.pdf!
!
!
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huvudprogram.c 2012-03-25 23:01

/*
 * prototyp1.c
 *
 * Created: 2012-03-05 14:04:54
 *  Author: Erik Flogvall
 */ 

#include <avr/io.h>
#include "motorstyrning.h"
#include <util/delay.h>
#include "installningar.h"
#include "tidfunktioner.h"
#include "motorlogik.h"
#include <string.h>
int main(void)
{

portar(); //Ställer in portar
TCCR1B = (1<<CS10); //Startar timer
int position = 1; //Position är en varibabel för att beskriva vart 

driftcykel man ligger.

int run = 0; //Run används för att starta cykeln
int maxvinkel = 180; //Ställer in maximal vridningsvinkel
int stegpervarv = 200; //Ställer in antalet steg per varv
int helsteg = 1; //Kör helsteg
int gas[10] = {0,100,100,75,65,90,10,0}; //Vektor med gasvärdena som 

ska köras
int tid[10] = {0,10,10,100,10,40,10,10}; //Vektor med ändringstiderna 

mellan gasv‰rdena. Det första värdet används inte.
int langd = sizeof(tid)/sizeof(int);  //Beräknar längden på vektorerna
int i;

    while(1)
    {

if(knapp(0)) //Starta cykeln
{

run = ~run;
millisekunder(500);

} 

if(run)
{

for(i=1;i<langd;i++) // Kör cykeln
{

position = andra_gas(gas[i],gas[i-1],tid[i],position,
maxvinkel,stegpervarv,helsteg); //Ändrar stegvärdet pÂ 
motorn.

}
PORTC = motorsteg(position,0); //Stänger av momentet på motorn
run = 0;

}
}

   
}

Bilaga 6 - Kod
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installningar.h 2012-03-25 23:01

void portar() //Ställer in portarna pÂ atmega16
{

DDRB = 0x00;
DDRA = 0x00;
DDRC = 0x3F;
DDRD = 0x00;

PORTB = 0xFF;
PORTC = 0xFF;
PORTD = 0xFF;
PORTA = 0xFF;

}

int knapp(int pinne) //Läser av knappar pÂ portA
{

return((1<<pinne) != (PINA&(1<<pinne)));
}
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motorlogik.h 2012-03-25 23:03

unsigned int gas2steg(unsigned int gasvarde,int maxvinkel,int stegpervarv,
int helsteg) //Beräknar stegvärde frÄn gasvärde.

{

if(~helsteg)
{

stegpervarv *= 2;
}
int stegmax = (10*stegpervarv)/((360*10)/maxvinkel);

unsigned int stegvarde = (gasvarde*stegmax)/100;

return(stegvarde);
}

int skillnadsstorlek(int nyttsteg, int nuvarandesteg) //Beräknar 
skillnaden mellan olika stegvärden

{
unsigned int skillnad = nyttsteg-nuvarandesteg;
if(skillnad<0)
{

skillnad = -skillnad;
}
return(skillnad);

}

int andra_position(int nyttsteg, int nuvarandesteg,int helsteg,int 
position,unsigned long intervall) // Motorns position med avseende pÄ 
stegvärden.

{
int minska;
int skillnad = nyttsteg-nuvarandesteg;
if(skillnad>=0)
{

minska=0;
}
else
{

minska = 1;
skillnad = -skillnad;

}

int antalsteg = 0;

while(antalsteg<=skillnad)
{

antalsteg++;
PORTC = motorsteg(position,1);

vanta(intervall);

position = nasta(position,minska,~helsteg);
}

return(position);
}

int andra_gas(int nyttgasvarde, int nuvarandegas,long andringstid, int 
position,int maxvinkel,int stegpervarv, int helsteg) //Ändrar positon 



Page 2 of 2

motorlogik.h 2012-03-25 23:03

med avseende pÄ gasvärden
{

unsigned int nyttsteg = gas2steg(nyttgasvarde,maxvinkel,
stegpervarv,helsteg);

unsigned int nuvarandesteg = gas2steg(nuvarandegas,maxvinkel,
stegpervarv,helsteg);

long intervall = intervallTid(andringstid,skillnadsstorlek
(nyttsteg,nuvarandesteg));

position = andra_position(nyttsteg,nuvarandesteg,helsteg,
position,intervall);

return(position);
}
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motorstyrning.h 2012-03-25 23:07

int motorstrom(int invariabel) //Sätter utvärdet 1 om invärdet inte är 1
{

int utvariabel;

if(invariabel)
{

utvariabel = 0;
}
else
{

utvariabel = 1;
}

return(utvariabel);

}

int motorstyr(int spole1,int fas1,int spole2,int fas2) //Aktiverar 
spolarna

{
int ut = 0xC0;
int strom1 = motorstrom(spole1);
int strom2 = motorstrom(spole2);

ut |= (strom1 << 0) | (strom1 << 1)  | (fas1 << 2) | (fas2 << 3) | 
(strom2 << 4) | (strom2 << 5);

return ut;
}

int motorsteg(int varde,int s1) //Byter steg i driftscykeln
{

int utport;

switch(varde)
{

case 0:
utport = motorstyr(0,1,0,1);
break;

case 1:
utport = motorstyr(s1,1,0,1);
break;

case 2:
utport = motorstyr(s1,1,s1,1);
break;

case 3:
utport = motorstyr(0,1,s1,1);
break;

case 4:
utport = motorstyr(s1,0,s1,1);
break;

case 5:
utport = motorstyr(s1,0,0,1);
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break;

case 6:
utport = motorstyr(s1,0,s1,0);
break;

case 7:
utport = motorstyr(0,0,s1,0);
break;

case 8:
utport = motorstyr(s1,1,s1,0);
break;

}
return(utport);

}

int nasta(int nuvarande, int bak, int halv) //Beräknar nästa position i 
driftscykeln.

{
int steget;

if(halv)
{

steget = 1;
}
else
{

steget = 2;
}

int riktningen;

if(bak)
{

riktningen = -1;
}
else
{

riktningen = 1;
}

int next = nuvarande + riktningen * steget;
if(next>8)
{

next = 1;
}
else if(next == -1)
{

next = 7;
}
else if(next == 0)
{

next = 8;
}
return(next);

}
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void mikrosekunder(int mikro) //Funktion för att vänta mikrosekunder
{

int stopp = TCNT1+mikro;
while(TCNT1<stopp)
{

}
}

void millisekunder(int milli) //Funktion för att vänta i millisekunder
{

int i;
for(i=0;i<milli;i++)
{

mikrosekunder(1000);
}

}

void vanta(unsigned long tid) // Funktioner för att vänta i mikrosekunder 
(används av programmet för att klara av stora värden pÂ 
tidsintervallets)

{
int ms = 0;
if(tid>999)
{

ms=tid/1000;

}
int us = tid - ms*1000;
if(ms!=0)
{

millisekunder(ms);
}
if(us!=0)
{

mikrosekunder(us);
}

}

unsigned long intervallTid(unsigned long deltatid,int deltasteg) //Berä
knar intervalltiden mellan varje stegändring beroende pÂ ändringstid 
och antalet steg som ska ändras.

{

unsigned long tidsintervall;
if(deltasteg>0)
{

tidsintervall = (1000*deltatid)/deltasteg;
}
else if(deltasteg == 0)
{

tidsintervall = 1000*deltatid;
}
else
{

tidsintervall = (1000*deltatid)/(-deltasteg);
}
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return(tidsintervall);
}
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Sammanfattning 

Denna rapport beskriver arbetet att utveckla en vinkelmätare med hjälp av ultraljud.  
Projektet, som är en individuell fördjupning, är en del av ett examensarbete där olika 
personers fördjupningar sedan ska appliceras i ett grupprojekt.  

Vinkelmätning kan behövas i flera olika sammanhang. Den specifika frågeställningen för 
detta projekt är huruvida det är möjligt att automatiskt justera ett motordrivet TV-stativ så att 
det riktas mot den som håller i fjärrkontrollen. För att kunna göra detta måste en vinkel 
mellan fjärrkontrollen och TV:n mätas. Målet är att ta fram en prototyp som visar huruvida 
detta är möjlighet eller inte. 

Förutom att beskriva ultraljud som teknik behandlas även andra centrala delar som filtrering, 
förstärkning och programmering. Under arbetets gång har ett system tagits fram som visar att 
det är möjligt att använda ultraljud för att mäta vinkeln. Räckvidden och precisionen är dock 
inte tillräckligt bra utan alternativa filter och förstärkare behöver utredas för lösa problemet på 
ett tillfredsställande sätt. 
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Abstract 

This report describes the work of developing an angle measurer using ultrasonic. The project 
is individual and a part of a thesis.  

Angle measurement may be used in several different contexts. The specific question for this 
project was to investigate whether it is possible to automatically adjust a motorized TV stand. 
To do this, an angle between the transmitter (remote control) and the TV must be measured. 
The goal is to produce a prototype to show whether this is possible or not. 

Besides description of ultrasound as a technology, this report deals with other key elements 
such as filtering, amplification, and programming. During the process, a system has been 
developed which shows that it is possible to use ultrasonic to measure an angle. The range 
and accuracy is not good enough to meet the requirements. To achieve this, alternative filter 
and amplifier must be investigated. 



 3 

Inledning  

Detta individuella fördjupningsprojekt är en del av kursen MF107X Examensarbete inom 
design och produktframtagning, grundnivå. Projektet syftar till att bli expert på en teknik 
och/eller modul. Målsättningen är att kunskaperna efter projektet ska kunna tillämpas 
tillsammans med andra teknologers fördjupningar i ett grupprojekt. 

Denna rapport beskriver ett fördjupningsprojekt om ultraljudssensorer och möjligheten att 
mäta vinklar med hjälp av ultraljud. Den stora utmaningen vid användandet av 
ultraljudsmätning är att behandla och tolka signalerna. Därför har stort fokus lagts på dessa 
delar. 

Målet är att tillverka en prototyp under projektets gång som visar hur denna teknik kan 
tillämpas. På så sätt innebär projektet också en hel del träning på allmänna 
mekatronikkunskaper såsom programmering, elektronikkoppling och prototypbygge.  
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1. Teoretisk fördjupning 

1.1. Ljud som fysikaliskt fenomen 

Ljudvågor är mekaniska vågor som uppstår då densiteten i ett medium varierar. Variationerna 
uppstår pga. vibrationer hos en yta som är i kontakt med mediet, t.ex. membranet hos en 
högtalare. När membranet rör sig framåt kommer luften framför högtalaren att tryckas samma 
och densiteten bli högre än normalt. När membranen rör sig bakåt bildas ett undertryck vilket 
ger lägre densitet än normalt, se Figur 1.  

 
Figur 1. Illustration över hur ljudtrycksvariationerna hör samma med ljudvågens sinusformade utseendei 

Ljudvågorna gestaltas som sinusvågor där vågens topp indikerar maximal densitet och vågens 
botten indikerar minimal densitet. Amplituden, A, definieras som skillnaden mellan dessa 
ändlägen och är ett mått på ljudets styrka. Tiden det tar för vågen att göra en hel svängning 
kallas periodtid, T, vilket ger definitionen av frekvensen (svängningshastigheten)  

  . ( 1 ) 

1.2. Ultraljud 

Människans öron kan i bästa fall uppfatta ljud mellan frekvenserna 20 Hz och 20 kHz. Ljud 
med frekvenser under 20 Hz kallar infraljud och ljud över 20 kHz kallas ultraljud, se Figur 2. 
Någon övre frekvensgräns för vilka ljud som kallas ultraljud finns inte. 

 
Figur 2. Ljudets frekvensskala och dess olika indelningar 

Även om vi människor inte kan uppfatta ultraljud kan öronen ändå skadas. I en 
rekommendation från Storbritanniens Health Protection Agency bör människan inte utsättas 
för ljudtryck över 70 dB vid 20 kHz och 100 dB vid 25 kHzii. 
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1.3. Alstring av ultraljud 

Ultraljud alstras vanligtvis med hjälp av piezoelektriska kristaller. Det finns ungefär 20 
mineraler som har dessa egenskaper. Piezo betyder trycka eller pressa och beskriver 
mineralers egenskaper. Kristallen deformeras nämligen när spänning läggs över den. Genom 
att lägga på en växelspänning, som är unik för varje mineral, kommer kristallen i 
självsvängning och alstrar ljudvågor. På motsvarande sätt uppstår en spänning över kristallen 
då den utsätts för tryckvariationerna från ljudvågor, se Figur 3. På så sätt kan kristallerna 
användas både som högtalare och mikrofon.iii 

 
Figur 3. Piezoelektricitet uppstår då kristallen utsätts för tryck. 

1.4. Användningsområden 

Ultraljud används i en mängd olika tekniska tillämpningar inom många olika områden. De 
primära anledningarna till att ultraljud är så användbart är: 

1. Att utbredningshastigheten är ca 100 000 gånger långsammare hos ljudvågor än hos 
elektromagnetiska vågor. Detta gör att precisionen i mätutrustningen, vid t.ex. 
avståndsmätning, inte behöver vara så avancerad och dyr som vid användning av t.ex. 
laser. 

2. Ultraljud kan tränga igenom ogenomskinligt material utan att förstöra materialet. 
Detta är centralt vid t.ex. undersökning av foster i människokroppen. 

Ultraljud används inte bara av oss människor, utan har sedan lång tid använts även av djur för 
att bland annat navigera och kommunicera. 

1.4.1. Avståndsmätning 

En vanlig tillämpning av ultraljud är att mäta avstånd till objekt. Backsensorerna som bilar 
ofta är utrustade med använder denna teknik. Grundprincipen för all typ av avståndsmätning 
är att mäter tiden, t, det tar för ljudet att transportera från sändare, via reflektion hos objektet, 
tillbaka till mottagaren, se Figur 4.  
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Figur 4. Principskiss för avståndsmätning med hjälp av ultraljudiv 

Avståndet, r, kan sen beräknas med hjälp av den uppmätta tiden tillsammans med ljudets 
hastighet, c, beräknas till 

 

! 

r =
ct
2

 ( 2 ) 

Tack vare att ultraljud kan tränga igenom material, kan avstånd även mätas till objekt som är 
helt inneslutna, t.ex. oljenivå i ett hydrauliskt system. 

1.4.2. Sonografiv 

Vid sonografi använder man ultraljud för att undersöka inre organ i kroppen utan att behöva 
göra några kirurgiska ingrepp. Den absolut mest kända tillämpningen är undersökningen av 
foster under en graviditet, som i dagligt tal just kallas ”ultraljud”. Beroende på hur långt in i 
kroppen och vilket organ man vill undersöka varieras frekvensen mellan 2 MHz och 15 MHz. 
Genom att läsa av reflektionen av ljudet kan man med hjälp av avancerad signalbehandling ta 
fram visuella bilder av de inre organen. 

1.4.3. Flödesmätarevi 

Det är även möjligt att mäta flöden med hjälp av ultraljud. Genom att mäta tidskillnaden det 
tar för ljudet att transportera med- och motströms kan man avgöra med vilken hastighet 
mediet flödar och på så sätt räkna ut det totala flödet med hjälp av tvärsnittsarean, se Figur 5. 

 
Figur 5. Flödesmätning med hjälp av ultraljud 
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1.4.4. Ultraljudsrengöring 

Vid ultraljudsrengöring används ultraljud för att skapa små kavitationsbubblor, ca 0,1 
millimeter, på ytan av ett föremål. När dessa bubblor spricker frigörs energi som sliter bort 
smutsen från föremålets yta. Ultraljudsrengöring är ett miljövänligt sätt att rengöra 
svåråtkomliga ytor t.ex. smycken. vii 
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2. Problemdefinition 

På marknaden finns idag en mängd olika TV-apparater med motordrivna stativ, ett exempel är 
Bang & Olufsens flaggskepp BeoVision 4, Figur 6. Med hjälp av en fjärkontroll kan man 
rotera TV:n till önskad vinkel. En önskad funktionalitet är att TV:n automatiskt roteras mot 
den position där fjärkontrollen är när man trycker på en speciell knapp.  

 
Figur 6. Bild på TV med motordrivet stativviii 

Detta projekt syftar till att undersöka möjligheten att med hjälp av ultraljud automatiskt mäta 
vinkeln mellan en sändare och mottagare. På så sätt skulle man kunna lösa ovanstående 
beskrivna problem. För att mäta vinkeln behövs, förutom en högtalare som skickar ut pulser 
från sändaren, två mikrofoner på mottagaren som sitter på ett känt avstånd, l, från varandra, se 
Figur 7.  

 
Figur 7. Geometrisk figur för bestämning av vinkel 

Om avståndet mellan sändaren och mottagaren är mycket större än avståndet mellan 
mikrofonerna, b, kan ljudet som når respektive mikrofon antas infalla parallellt. Genom att 
mäta tiden, t, från att ljudet når första mikrofonen till att ljudet når den andra mikrofonen, kan 
sträckan, x, beräknas enligt ekvation (2). Med hjälp av trigonometri beräknas vinkeln till  

 

! 

" = arcsin x
l

# 

$ 
% 
& 

' 
(  ( 3 ) 
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3. Genomförande 

I Figur 8 återfinns en schematisk bild över hur lösningen på problemet är uppbyggt. Projektet 
kan delas upp i följande delar: 

• Återkommande pulståg av ultraljud skickas ut från sändaren.  
• Pulstågen registreras av mottagaredelen. 
• Signalen filtreras, förstärks och behandlas för att kunna tolkas av mikrokontrollern.  
• Mikrokontrollern mäter tidsskillnaden mellan insignalerna och beräknar vinkeln.  
• Resultatet presenteras med hjälp av lysdioder. 

 
Figur 8. Schematisk bild över projektets olika delar 

3.1. Förstudie 

Innan arbetet med det riktiga problemet påbörjades gjordes en förstudie för att få större 
förståelse för mätningar med hjälp av ultraljud. Förutom litteraturstudier användes också den 
färdiga modulen PING))) Ultrasonic Distance Sensorix och ATmega16 tillsammans med de 
utvecklingsverktyg som beskrivs i kapitel 3.4. PING))) innehåller både sändare, mottagare, 
signalbehandling och viss logik vilket underlättade implementering avsevärt. Denna del av 
projektet gav en bra grundförståelse för användandet av ultraljud inför arbetet med den 
verkliga frågeställningen. 

3.2. Sändare 

Målet med sändardelen är att skicka ut återkommande ultraljudspulståg i 40 kHz, se Figur 9. 
Som sändare väljs ultraljudssändaren UTT4010 som är anpassad för 40kHz. För att skapa 
pulstågen mikrokontrollern ATtiny13. Pulstågen skapas med hjälp TIMER0, satt till CTC-
läge, med Compare Match-interrupt. 
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Figur 9. Pulsvåg ut från sändarens mikrokontrollern  

I Bilaga 1 presenteras flödesschemat för sändarprogrammet och programkoden återfinns i 
Bilaga 2. Utsignalen från processon varierar mellan 0 och 5V. För att öka räckvidden mellan 
sändaren och mottagaren kopplas H-bryggan A3951SW in mellan mikrokontrollern och 
ultraljudssändaren. H-bryggan kan då matas med 9V, vilket resulterar i en signal som varierar 
mellan -9V och +9V. Spänningsmatningen till sändaren är ett 9V-batteri. För 
mikrokontrollern som kräver lägre spänning regleras den ner till 5V med spänningsregulatorn 
TS7805. 

3.3. Mottagare 

Mottagardelen är den mest omfattande delen i det här projektet. Utmaningen är att signalen 
från de två ultraljudsmikrofonerna, UTR4010, redan vid små avstånd är väldigt svara. 
Toppvärden är i storleksordningen millivolt. I signalen finns även störningar, framförallt 
kring 50 Hz pga. växelspänningsfrekvensen i elnätet, se Figur 10. Signal behöver därför både 
filtreras och förstärkas. 

 
Figur 10. Signalens utseende direkt efter ultraljudsmikrofonerna.  
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3.3.1. Filtrering 

Filter har till uppgift att selektivt dämpa signaler av vissa frekvenser. Generellt sett finns det 
fyra huvudtyper av filter: lågpassfiler, högpassfilter bandpassfilter och bandspärrfilter. I Figur 
11 visas den ideala dämpningen för de olika typerna.  

 
Figur 11. Fyra huvudtyper av filter och deras ideala utseende.  

Det primära syftet med filtret som används efter respektive mikrofon är att släcka ut 
störningarna i 50 Hz och väljs därför till ett enkelt passivt RC-högpassfilter vars 
kopplingsschema presenteras i Figur 12. 

 
Figur 12. Kopplingsschema för RC-högpassfilter.  

Den undre gränsfrekvensen FU är den frekvens som dämpas med 3dB. Med en kondensator 
C1=360 pF, och resistans R1=14,5 k!, blir  

 

! 

FU =
1

2"RC
= 30 kHz  ( 4 ) 

och den teoretiska styrkan på utsignalen vid 40 kHz blir då 

 

! 

U2 = R2"fC

1+ R2"fC( )2
U1 # 0,8U1 ( 5 ) 

Vid mätningar visar det sig att signalen sjunkit betydligt mer än de 80 % som teorin anger. 
Likt många andra delar i projektet visar sig verkligheten vara betydligt mer komplex än 
teorin. Bortsett från detta så fungerar filtret önskvärt då större delen av de lågfrekventa 
störningarna är borta efter filtret, se Figur 13. 
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Figur 13. Signalen efter RC-högpassfiltret.  

Under projektets gång har även ett aktivt bandpassfilter undersökts för att nå ännu bättre 
räckvidd. Filtret som testats, som visas i Figur 14, är ett MFT (Multiple Feedback Topology) 
bandpassfilter.x  

 
Figur 14. Kopplingsschema och diagram för MFT-bandpassfilter. 

Bandbredden, B, är det område som ligger mellan övre och undre gränsfrekvensen, dvs. det 
frekvensområde som dämpas mindre än 3 dB. Bandbredden definieras som  

 

! 

B = FÖ " FU  ( 6 ) 

I och med att det är ett aktivt filter ingår en OP-förstärkare. Detta gör att förstärkning kan ske 
samtidigt som signalen filtreras. Förstärkningsfaktorn kan bestämmas genom att välja R1 och 
R2 enligt 

 

! 

"AM =
R2
2R1

 ( 7 ) 

Det visade sig dock att filtret blev instabilt redan vid 

! 

AM " 3 och därför väljs AM = -1. Valet 
av komponenter i övrigt utgår från medelfrekvensen FM som är 40 kHz. Kondensatorerna 
väljs godtyckligt till C = 4,75 pF och därefter kan R1, R2 och R3 beräknas enligt 
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! 

R2 = Q
("fMC)

#16 k$

R1 = R2

-2AM

# 8 k$

R3 =
-AM R1

2 "fM R2C( )2
+ AM

# 42 $

 ( 8 ) 

Filtret testas med en kontinuerlig sinusvåg med toppvärdet 1,4 V. Frekvensen varieras från 
0,5 kHz till 10 kHz och läses kontinuerligt av med scoopmetern. I Figur 15 visas hur 
utsignalens varierar över hela frekvensspannet. Utsignalen blir som störst vid 40 kHz då 70 % 
bevaras, vilket är betydligt bättre än mätresultaten från det tidigare passiva RC-filtret. 

 
Figur 15. Mätning av utsignalen efter MFT-bandpassfilter med varierad frekvens, röd linje visar insignalens 
nivå. 

Trots bra testresultat så gav MFT-filtret sämre egenskaper tillsammans med övriga 
komponenter än det passiva RC-filtret. Därför valdes RC-filtret att användas fortsättningsvis 
under projektet. 

3.3.2. Förstärkning 

I förstärkardelen gäller det att förstärka signalen så att den är möjligt att läsa av för 
mikrokontrollern. De förstärkarsteg som använts bygger på operationsförstärkare (OP-
förstärkare) som har en väldigt stor råförstärkning som kan begränsas med hjälp av ett passivt 
återkopplingsnät. Det finns generellt sett tre grundkopplingar med OP-förstärkare; icke-
inverterad, inverterad och differenskoppling. I projektet valdes den inverterade kopplingen då 
den, enligt litteratur i ämnet (Hans Johansson 2011), är att fördra om det inte finns specifika 
skäl för att välja annan koppling. Kopplingen visas i Figur 16 och ger en negativ 
förstärkningsfaktor, enligt  

 

! 

FS = "
R
Å

RF
 ( 9 ) 

RÅ väljs till 2 k! och RF väljs till 2 M!, vilket ger en förstärkningsfaktor  

 

! 

FS = "1000  ( 10 ) 
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Figur 16. Kopplingsschema för den inverterade förstärkarkopplingen 

Att förstärkningen är negativ påverkar inte signalen annat än att den inverteras kring jord. 
Eftersom signalen från mikrofonerna är symmetriska så ger detta inge praktiska 
konsekvenser.  

Under projektets gång undersöktes möjligheten att använda två inverterade förstärkningssteg 
med vardera FS = -1000 för att öka räckvidden. Trots försök med aktivt filter blev signalen 
aldrig så ren så att denna stora förstärkning gick att använda. Därför används endast ett 
förstärkarsteg under resten av projektet.  

En mikrokontroller kan generellt sett bara läsa av logiska skillnader, dvs. antingen hög eller 
låg. Detta innebär att signalen från mikrofonerna måste göras om till en ren fyrkantsvåg. Detta 
kan åstadkommas med en komparator, en variant av OP-koppling, som ger oändlig 
förstärkning oavsett insignal. Det innebär att utsignalen enbart har två lägen, 
matningsspänningens ändlägen, ±UCN. En variant av komparator är Schmitt-triggern som har 
en hysteres, vilket gör att utsignalen endast ändras om insignalen går utanför hysteresen. 
Skillnaden mellan utsignalen hos en komparatorn och Schmitt-trigger vid samma insignal 
visas i Figur 17. Fördelen med att välja en Schmitt-trigger är att utsignalen inte blir lika 
känslig för små variationer kring referensspänningen vilket leder till bättre stabilitet.  

 
Figur 17. Utsignalerna hos komparator respektive Schmitt-trigger vid samma insignal.xi 

Kopplingsschemat för komparatorn respektive Schmitt-triggern visas i Figur 18. Resistorerna 
väljs till R1 = 2 k! och R2 = 40 k!, vilket ger en hysteres på 
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! 

"U =
2R1

R1 + R2

UCN # 0,5 V  ( 11 ) 

 
Figur 18. Kopplingsschema för en komparator respektive Schmitt-trigger 

Vid val av OP-förstärkare till Schmitt-triggern är det framförallt en egenskap, Slew rate, som 
visat sig vara av extra betydelse. Slew rate [V/"s] anger hur snabba förändringar av signalen 
som förstärkaren klarar. En allt för långsam OP-förstärkare kan resultera i en trekantsvåg 
istället för fyrkantsvåg, se Figur 19. I värsta fall hinner förstärkaren inte förstärka signalen 
över mikrokontrollern referensnivå för hög, vilket skulle innebära att mikrokontrollern missar 
pulsen. Till komparatorn valdes därför CA3130 som har en Slate rate på 30 V/"s, medans 
CA3140 (9 V/"s) valdes till första förstärkarsteget som inte har samma krav på snabbhet.  

 
Figur 19. Vid en för långsam OP-förstärkare kan trekantsvåg uppstå (TV) istället för önskad fyrkantsvåg (TH). 

Från filtreringen och förstärkardelen levereras två signaler som beroende på vinkeln ligger 
aningens förskjutna till varandra, se Figur 20. De skarpa kanterna och toppvärden på ca 5V 
gör det möjligt för mikrokontrollern att läsa av signalerna. 

 
Figur 20. Förskjutningen mellan de båda insignalerna, 
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3.3.3. Logikdel 

För att tolka de båda signalerna från mikrofonerna används Atmels 8-bitars processor 
ATmega16. De båda signalerna kopplas in på PD2 och PB3, vilket ger möjligheten att 
använda external interrupt (INT0 och INT1). I Bilaga 3 visas flödesschemat för 
mottagarprogrammet och programkoden återfinns i Bilaga 4. 

Målet är att mäta tidsskillnaden mellan de båda interrupten. På grund av att pulstågen ger 
återkommande interrupts som överlappar varandra blev det problematiskt att mäta den direkta 
skillnaden mellan två pulståg. Istället mäts tiden från att ett pulståg når ena högtalaren till 
nästa pulståg når den andra högtalaren, dvs. tiden T + !t i Figur 21. Genom att veta hur lång 
tid det är mellan två pulståg, T, kan den direkta tidsskillnaden, !t, beräknas och därifrån 
beräkna vinkeln enligt ekvation ( 3 ). 

 
Figur 21. Illustration över tidsmätningen mellan två olika pulståg 

På grund av olika felkällor varierar resultaten av mätningarna en aning, trots att den fysiska 
vinkeln inte förändras. För att stabilisera resultatet beräknas medelvärdet av de sex senaste 
genomförda mätningarna. Varje mätning tar ca 25 ms, vilket gör att den aktuella vinkeln är 
beräknad på mätningar från de senaste 150 ms. Denna fördröjning kan inte uppfattas av en 
människa medan mer avancerade reglersystem kan ställa högre krav. 

Presentationen kan ske på två olika sätt, vilket väljs med tryckknappen på prototypen. Totalt 
finns fem LED-lampor som sitter i rad. Det första visningsläget innebär att en lampa lyser en i 
taget beroende på vinkelutslaget. I programkoden finns en parameter #END som anger mellan 
vilka vinkelvärden lamporna ska indikera, se Figur 22. 

 
Figur 22. LED-lamporna visar vinkelutslaget relativt parametern "END 
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Det andra visningsalternativet påminner om den signalering som återfinns i bilars 
varningssystem vid backning. Lampan i mitten lyser när vinkeln ligger kring noll. Lamporna 
på respektive sida av mittenlampan blinkar med en hastighet som är omvänt proportionellt 
mot vinkeln, dvs., ju närmare vinkeln noll man är, desto snabbare blinkar lamporna. På så sätt 
visas vinkelvärdet helt steglöst. Blinkningen styrs med TIMER2 och Compare Match-
interrupt som för varje interrupt räknar upp till ett satt värde då lamporna växlar läge. 

3.4. Den färdiga prototypen 

Respektive del byggdes upp på var sitt breadboard under utvecklingsfasen. När funktionen 
verifierats gjordes ett kopplingsschema med hjälp av programvaran Multisim från National 
Instruments (NI). I programvaran Ultiboard (NT) skapades ritningarna för kretskorten som 
etsades fram. Därefter borrades korten manuellt och alla komponenter löddes fast.  
Kopplingsschema och ritningar återfinns i Bilaga 5-8. 
 
Prototypen för sändaren visas i Figur 23, och prototypen för mottagaren i Figur 24. 

 
Figur 23. Prototyp av sändaren  

 
Figur 24. Prototyp av mottagare  
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3.5. Utvecklingshjälpmedel 

Vid testning av den analoga signalbehandlingen har tongeneratorn Simpson 420 använts för 
att skapa signaler med önskad frekvens. En scoopmeter har löpande använts i projektet, bland 
annat för att få en visuell bild av signalerna. 

Programmeringen av mikrokontrollerna har skett i AVR Studio 5.1 via utvecklingskortet 
AVR STK-500. För att debugga programmet när det körs på direkt på hårdvaran har 
JTAGICE-MGII använts. 

Löpande under projektet har även Matlab använts för att göra beräkningar. 
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4. Erfarenheter 

Projekt har till stora delar varit väldigt roligt, utmanade och stimulerande, men samtidigt svårt 
och delvis frustrerande. Detta är mitt första mekatronikprojekt, vilket inneburit stora 
utmaningar och jag kan redan nu, se att projektet har gett mig många nyttiga erfarenheter 
inför framtida projekt.  

4.1. Problem under projektet 

Det flesta problemen som dykt upp under projektet har varit relaterat till signalbehandlingen i 
mottagardelen. Att filtrera och förstärka en given signal är relativt enkelt i teorin. Men 
verkligheten är inte alltid så enkelt som teorin. Känsligheten för störningar har gjort att 
resultaten har varierat väldigt mycket vid olika tillfällen. Ett av exemplen är valet av filter. 
När filtren kopplades in separat till en tongenerator uppnåddes betydligt bättre resultat med 
MFT-bandpassfiltret än med det passiva RC-filtret. Men tillsammans med övriga 
komponenter blev resultatet tvärt om, RC-filtret fungerade bäst. 

Vid programmeringen av sändarens PWM-signal uppstod ett märkligt problem som tog 
många timmar att felsöka. Med givna inställningar för processorn skulle en signal på 40 kHz 
genereras, men frekvensen översteg aldrig 8 kHz. Eftersökningar gjordes på internet, men 
oavsett val av konfigurering kvarstod problemet. Till sist, efter hjälp från labbassistent, 
upptäcktes att tiny13 har en inställning under Fuses som dividerar klockfrekvensen med 8. 
Med denna funktion avstängd fungerade programmeringen som tänkt. Detta är ett exempel på 
hur varje liten del i projektet kan blir ett stort potentiellt hinder. 

Maximal räckvidden som uppnåtts för vinkelmätning är 50 cm och vid denna korta sträcka 
gäller inte antagandet om parallellitet hos de infallande ljudvågorna som görs i teoridelen. 
Detta gör att beräkningarna för vinkeln inte helt stämmer. Eftersom prototypen inte visar det 
absoluta vinkelvärdet, innebär detta inga direkta problem. I fallet då ljudvågorna träffar båda 
högtalarna samtidigt, spelar infallsvinkeln inte någon roll, vilket innebär att vinkeln noll alltid 
är korrekt oavsett infallsvinkel. Att räckvidden som bäst är 50 cm är ett betydligt större 
problem. 

Det absolut tråkigaste problemet under projektet är att mottagardelen slutade att fungera, både 
på breadboard och det etsade kortet. I skrivandets stund fungerar mottagardelen delvis på 
breadboard, men med stora störningar. Förhoppningsvis kommer felen att hittas och kunna 
elimineras under de närmaste dagarna. 

4.2. Lärdomar under projektet 

Många olika komponenter har använts, vilket gett bra träning i att läsa och tolka datablad, 
samt att utvärdera lämpligheten i valda komponenter. Även om detta projekt just behandlat 
ultraljud, så kan denna erfarenhet appliceras på alla typer av mekatronikprojekt framöver. 

Vid skapandet av det etsade mottagarkortet valdes att använda de komponenter som tidigare 
använts på breadboarden. När det etsade kortet inte fungerade korrekt, försökte lösningen 
återskapas igen på breadboardet, utan framgång. Så den mest dyrköpta lärdomen under 
projektet är att aldrig förstöra en fungerande version av utvecklingsprototypen innan den 
färdiga prototypens funktion verifierats. 
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5. Slutsats och förslag på förbättringar 

Projektet visar att det, även om det är svårt, går att mäta en vinkel med hjälp av ultraljud. 
Tillämpningarna för denna princip är stora och kan användas i många produkter då tekniken 
är relativt billig, se Bilaga 9. Men för att detta ska vara möjligt behövs en del förbättringar. 

• Förbättra filtreringen för att minimera störningar ifrån brus. 
• Förstärka signalerna från mikrofonerna mer för att öka räckvidden. Detta är möjligt 

förutsatt att störningarna minimeras. 

Utöver dessa delar finns det möjlighet att utöka prototypen med följande funktioner. 

• Använda display för att ge den absoluta vinkeln 
• Möjlighet till egen kalibrering, dvs. möjlighet att ställa in egen nollvinkel. 

Med tanke på att projektet varit relativt litet så upplevs resultaten ändå som goda, trots att 
noggrannheten och räckvidden har mer att önska. Framförallt är det de nya kunskaperna och 
erfarenheterna av att arbeta med utveckling av mekatroniska system som gör det här till ett 
lyckat projekt. 
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Bilaga  1  -  Flödesschema  för  sändaren
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Bilaga  2  -  Programkod  för  sändaren
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Bilaga  3  -  Flödesschema  för  mottagaren
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Bilaga  4  -  Programkod  för  mottagaren

reciever.c



26



27



28

reciever.h



29

calculation.c



30

calculation.h



31

Bilaga  5  -  Kopplingsschema  sändare
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Bilaga  6  -  Kopplingsschema  mottagare
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Bilaga  7  -  Layout  för  sändarens  kretskort
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Bilaga  8  -  Layout  för  mottagarens  kretskort
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Bilaga 9 - Komponentlista och kostnadsredovisning 

Antal Namn Funktion Leverantör á pris Totalt pris 
1 ATtiny13 Mikrokontroller till sändare Elfa 24kr 24kr 
1 UTT4010  Ultraljudshögtalare Elfa 41kr 41kr 
1 A3951SW  H-brygga N/A 20kr 20kr 
1 6LR61 Batteri 9V till sändaren Elfa 31kr 31kr 
1 TS7805 Spänningsregulator Elfa 11kr 11kr 

      

1 ATmega16 
Mikrokontroller till 
mottagare Elfa 100kr 100kr 

2 UTR4010  Ultraljudsmikrofon Elfa 41kr 82kr 
2 CA3140E OP-förstärkare steg 1 Elfa 18kr 36kr 
2 CA3130E OP-förstärkare steg 2 Elfa 17kr 34kr 
5  Lysdiod Röd 5  Elfa 1kr 5kr 

      
  Övrigt utvecklingsmatierial  50kr 
      
          434kr 

Detta är en uppskattning av kostnaden med priset för 
komponenter vid köp av 1st. Vid större inköpsvolymer kan 
konstnaderna minskas avsevärt   
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Bilaga 10 - Använda portar på mikrokontrollerna 

ATmega16  
Port Namn Funktion 

3 PB2 Signal från tryckknapp, INT2 
9 ~RESET Kopplas till VCC via 10k!. Vid 0V nollställs programmet 

10 VCC VCC 
11 GND GND 
15 PD2 Signal från mikrofon 1, INT0 
16 PD3 Signal från mikrofon 2, INT1 
22 PC0 LED1 
23 PC1 LED2 
24 PC2 LED3 
25 PC3 LED4 
26 PC4 LED5 

   
   

ATtiny13  
Port Namn Funktion 

1 ~RESET Kopplas till VCC via 10k!. Vid 0V nollställs programmet 
3 PB0 PWM-signal 
4 GND GND 
8 VCC VCC 
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Bilaga 11 – Datablad 
Databladen bifogas inte i sin helhet i rapporten. Respektive komponents datablad kan finnas 
på nedanstående länkar. 

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

• Atmel ATtiny13 
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/assets/datasheets/ATtiny13A_eng_datasheet.pdf 

• Atmel ATmega16 
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/assets/datasheets/ggATMEGA_16-16L_e.pdf 

• Ultraljudssensor, UTR4010/UTT4010 
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/assets/datasheets/07302904.pdf 

• Spänningsregulator TS7805 
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/assets/datasheets/07300016.pdf 

• OP-förstärkare CA3140E 
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/assets/datasheets/da3140_Datasheet_EN.pdf 

• OP-förstärkare CA3130E 
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/assets/datasheets/mrCA_3130E_Datasheet_EN.p
df 
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Sammanfattning 

Accelerometrar är mätgivare som översätter acceleration till elektriska signaler. 

Accelerationen uttrycks i g (9,81 m/s2) och kan liknas vid med den acceleration en 

människa upplever. Detta används för att mäta vibrationer, shock och lutning med mera. 

Användningsområdet för accelerometrar är brett och de återfinns i ett mycket stort antal 

olika system idag, så som mobiltelefoner och bärbara datorer. 

Stegen för att koppla en accelerometer till mikrokontroller och utnyttja signalerna för att 

visa lutning i grader av systemet förklaras i rapporten. Diverse hjälpmedel och 

programvara har använts i processen för att åstadkomma detta. 

Tekniken bakom vanliga typer av accelerometrar presenteras dessutom, och vilka 

parametrar som definierar funktionaliteten hos en accelerometer. 

  



Abstract 

Accelerometers are measuring devices that translate acceleration into electrical signals. 

The acceleration output is expressed in g (9,81 m/s2) and can be compared with the 

acceleration a human being experiences. This is used to measure vibration, shock and 

tilting angle among others. The area in which they are used is broad and they are found 

in a very large number of different systems such as mobile phones and laptops. 

The steps to connect an accelerometer to a microcontroller and use these signals to show 

tilting angle of the system are explained in this report. Various aids and software was 

used in the process of accomplishing this. 

The technologies behind the most common types of devices are also presented as well as 

which parameters that define the functionality of an accelerometer. 

 

 
 

  



 
Sammanfattning ................................................................................................................. 1 

Abstract .............................................................................................................................. 2 

Inledning ............................................................................................................................. 1 

Accelerometer .................................................................................................................... 1 

Allmänt ........................................................................................................................... 1 

Användningsområden ..................................................................................................... 2 

Olika tekniker ................................................................................................................. 2 

Specifikationer ............................................................................................................... 4 

Problemdefinition och -lösning .......................................................................................... 5 

Utvecklingshjälpmedel ..................................................................................................... 10 

Atmel™ AVR STK500 ................................................................................................ 10 

AVR Studio 5™ ........................................................................................................... 11 

Breadboard ................................................................................................................... 11 

Eagle 6.1.0™ ................................................................................................................ 11 

Hårdvara ........................................................................................................................... 11 

ATMega16 ................................................................................................................... 12 

Memsic™ 2125 Dual-Axis Accelerometer .................................................................. 12 

Lysdioder ...................................................................................................................... 12 

Programvara ..................................................................................................................... 12 

Erfarenheter / Problem under gång .................................................................................. 14 

Slutsatser .......................................................................................................................... 15 

Referenser ......................................................................................................................... 16 

 

Bilagor 

Bilaga 1.  Kravspecifikation 

Bilaga 2.  Komponentlista 

Bilaga 3.  Elektroniska ritningar - kretsschema/ layout 

Bilaga 4.  Använda portpinnar 

Bilaga 5. Programkod 



1 
 

Inledning 

Accelerometern uppfanns sent 1920-tal och började direkt marknadsföras starkt i USA 

och Europa. Ingenjörer och forskare fann många tillämpningar för accelerometern vilket 

ledde till avancemang inom flertalet områden. 

Från att ha varit en stor och klumpig anordning blir accelerometrarna mindre och mindre 

vilket i sin tur gör att de används desto mer. Idag återfinns accelerometrar i alla möjliga 

typer av produkter, till exempel i bärbara datorer som känner av fritt fall och hinner vidta 

åtgärder för att inte delar som hårddisk skall gå sönder i fallet. 

De flesta känner till ordet accelerometer via sina mobiltelefoner som reagerar då dessa 

ofta använder accelerometerns signaler i spel och finesser i operativsystemen. 

 

Accelerometer 

Allmänt 

En accelerometer är en anordning som mäter acceleration i en, två eller tre dimensioner 

och omvandlar dessa till elektriska signaler. Accelerationen som uppmäts är inte 

nödvändigtvis densamma som en förändring utan tar hänsyn till jordens gravitation, till 

exempel skulle en accelerometer vid ett fritt fall inte ge något utslag som påvisar den 

ökande hastigheten mot marken utan istället inte ge något utslag.  

Utslag ges istället som acceleration upplevs av en människa som färdas fram och 

tillbaka, upp och ned, eller i sidled. Då accelerometern inte är i rörelse kan alltså dess 

värden berätta vilket vinkelläge i en, två eller tre dimensioner den befinner sig i. 

Signalen som lämnar accelerometern är uttryckt som acceleration i enheten g vilket 

motsvarar jordens gravitation vid havsnivå; 1 g = 9.82 m/s2.  

 

  



Användningsområden 

En accelerometer används när någon av dessa värden behöver kontrolleras: 

• Acceleration 

• Lutningsvinkel 

• Rotation 

• Vibration 

• Kollision 

• Gravitation 

 

Signalen som sänds ut kan vara analog i form av en spänning eller digital, då vanligtvis 

en PWM-signal. Dessa tolkas och används sedan i elektriska system för olika ändamål. 

Exempel på några få av användningsområdena för en accelerometer är 

• Tilt-funktioner i mobiltelefoner 

• Vibrationsmätning i strukturer och maskiner som utsätts för dynamisk last 

• Självbalanserande robotar 

• Signal för airbagutlösning vid krasch 

• Kartlägga rörelser, t. ex. stegmätare 

• Billarm 

 

Många olika typer används och vilken som väljs för ett visst system beror på många 

faktorer. Här följer de vanligaste typerna av accelerometrar. 

 

Olika tekniker 

Kapacitiva  

Känner av en förändring i kapacitans proportionell mot accelerationen och fungerar med 

hjälp av två parallella platta kondensatorer vars avstånd varierar med hjälp av en massa 

(se Figur 1) och förändrar utsignalen. 

 



 

Figur 1. Översiktligt bild av tekniken i en kapacitiv accelerometer 

 

Piezoelektriska  

Använder sig av egenskaperna i vissa material som genererar en spänningsförändring (se 

Figur 2) då den deformeras med hjälp av en massa. 

 

 

Figur 2.Översiktlig bild av tekniken i en piezoelektrisk accelerometer 

 

Piezoresistiva 

Använder sig av egenskaperna i vissa material som genomgår en förändring i resistans 

då den deformeras med hjälp av en massa. 

Halleffekt  

Mäter spänningsvariationer med ursprung från förändringar i ett magnetiskt fält kring 

accelerometern. 



Magnetresistiva 

Fungerar genom att mäta förändringar i resistans som uppkommer på grund av ett 

magnetiskt fält. Liknar Halleffekt med skillnaden att magnetresistiva accelerometrar 

mäter resistans. 

Värmeförflyttning 

En bubbla med gas värms upp (se Figur 3) och vill då stiga inuti accelerometern som är 

utrustad med två, fyra eller sex temperatursensorer som ger utslag beroende på 

värmebubblans avstånd till sensorerna. 

 

Figur 3. Accelerometer av värmeförflyttningstyp 

 

Specifikationer 

Analog eller digital 

Beroende på vilket system accelerometern skall kopplas till måste man ta hänsyn till 

vilken typ av signal den producerar. Ofta krävs det mindre jobb att tyda en analog signal 

om tillgång till A/D-ingångar finns. Vid en digital signal, då oftast PWM-signal, måste 

en timer/räknare användas. 

 

Dynamiskt omfång 

Den största amplitud accelerometern kan mäta med goda resultat. Ges i +/- g utsignalen 

uppgår till med pålitlighet. 



Känslighet 

Mäts i mV/g i utsignalen, en hög känslighet ger bättre resultat. Kan liknas vid 

upplösning. Ett visst utslag i g ger större utslag i mV vid en känsligare accelerometer. 

Frekvenssvar 

De frekveser accelerometer tillförlitligt kan arbeta i utan att avvika från det sanna värdet 

mer än en viss given procentsats, vanligtvis +/- 5%. Viktigt vid frakvens- eller 

vibrationsmätningar. 

Jordning 

Två typer av jordning förekommer i accelerometrar. Ena typen är jordad via sitt eget 

hölje och här får man se upp vid monteringen då den kan fästas i kontakt med ledande 

material vilket kan skapa störningar jordplanet. Den andra typen är jordisolerade har sina 

elektriska komponenter isolerade från höljet vilket gör dem mindre känsliga för 

jordrelaterade störningar. 

Resonansfrekens 

Frekvensen då resonans uppkommer i accelerometer. Vid frekvensmätningar måste 

denna parameter vara högt över de värden man kan tänkas behöva mäta.  

Storlek och massa 

Storleken och massan på accelerometern skall vara mycket mindre än systemet den skall 

användas på. 

Temperaturer 

Beroende på vilka temperaturer systemet skall arbeta i måste rätt accelerometer väljas. 

Gränserna på temperaturomfånget accelerometern fungerar korrekt i skall helst ligga 

med marginaler till gränserna i miljön där systemet skall monteras. 

 

Problemdefinition och -lösning 

Arbetet har förutom den teoretiska fördjupningen gått ut på att utveckla en prototyp som 

demonstrerar funktionen hos en accelerometer.  



Innan en klar idé om den precisa funktionen hos prototypen behövde accelerometern 

fungera som insignal. Detta testades på med hjälp av STK500-kortet med ATMega16, 

mikrokontrollern som senare även valdes till resterande arbete.  

Ett första beslut att ta var hur den skulle kopplas mot mikrokontrollern. Databladet 

visade att utsignalen från accelerometern var PWM-signaler, se Figur 4. 

 

 

Figur 4. Principskiss av PWM-signal 

 

Ingångarna som valdes var PD2 och PD3 på grund av dess sekundära funktion att kunna 

ta emot externa interrupt som INT0 och INT1. Interrupt behövdes då det var PWM-

signaler som skulle tolkas av mikrokontrollern och idén var att med hjälp av dess interna 

timer/räknare och interrupt på stigande och fallande signal kunna uppmäta durationen av 

denna.  

Från accelerometern kopplades Xout till INT1 och Yout till INT0 (se Figur 5). Vidare 

kopplades VDD till +5 V och GND (pin 3) till jord. Kontakterna Tout och GND (pin 4) 

användes inte. För komplett kopplingsschema, se Bilaga 3. 

 



 

Figur 5. MX2125 pinkonfiguration 

 

Registren GICR (General Interrupt Control Register) och MCUCR (MCU Control 

Register) behövde konfigureras för att aktivera interrupt-funktionen på PD2/INT0 och 

PD3/INT1 samt att göra dessa initiellt beredda på ett interrupt vid rising edge. 

Efter test med lysdioder på STK500-kortet som visade att interruptsubrutinerna 

fungerade togs beslutet att prototypen skulle visa lutning med hjälp av lysdioder med 10 

graders intervall. Är vinkeln under 0 grader är samtliga LEDs släckta, ligger vinkeln 

mellan 0 och 10 grader tänds en LED, ligger vinkeln mellan 10 och 20 grader tänds 2 

LEDs och så vidare.  

I databladet gick att utläsa en formel (1), för att översätta PWM-signalens duty cycle, 

förhållandet mellan T1 och T2, se figur 4, till acceleration mätt i g. Värdet på T2 är 

konstant 10 ms. 

 

                 𝑨(𝒈) =
�𝑻𝟏𝑻𝟐−𝟎,𝟓�

𝟏𝟐,𝟓%
  (1) 

 

Då T1 och T2 var lika stora, vilket innebär en duty cycle på 50% gav utsignalen 0g. 

Vidare gick att läsa en tabell över vilka g-värden som motsvarade lutningen på 

accelerometern. 

 

  



Tabell 1. Visar förhållanden mellan lutning i grader och x-signalen i g 

Axelns läge mot jordens 
yta (grader) 

X-axelns 
signal (g) 

Y-axelns 
signal (g) 

90 
85 
80 
70 
60 
45 
30 
20 
10 
5 
0 

1.000 
0.996 
0.985 
0.940 
0.866 
0.707 
0.500 
0.342 
0.174 
0.087 
0.000 

0.000 
0.087 
0.174 
0.342 
0.500 
0.707 
0.866 
0.940 
0.985 
0.996 
1.000 

 

 

Här syns även att x- och y-signalerna har ett olinjärt samband med antal graders lutning 

de motsvarar (se tabell 1). Mätningar blir alltså känsligare kring värdena 1g. Figur 6 

visar hur x- och y-axlar är orienterade i förhållande till accelerometerns hölje. 

 

 

Figur 6.Orientering av x- och y-axlar i accelerometer som använts i systemet 

 

Då signalen skulle översättas från duty cycle till ett värde uttryckt i g och vidare till ett 

utslag i grader behövdes först och främst ett sätt att översätta den uppmätta, höga 

insignalen, till millisekunder. 

Mikrokontrollerna interna timer/räknare TCNT1 (Timer/Counter1) valdes med hjälp av 

databladet till ATMega16 eftersom den kunde räkna upp till 16 bitar stora tal. Registret 



TCRR1B (Timer/Counter1 Control Register B) behövde konfigureras för att initiera 

Timer/Counter1. Ingen prescaler valdes för bästa möjliga upplösning.  

Den interna klockan vilken räknaren använder sig av har frekvensen 8 MHz medan 

accelerometern sänder ut signaler med 100 Hz, detta borde alltså ge en mycket god 

upplösning i avläsningen. En formel för att översätta räknaren till millisekunder 

behövdes nu för att kunna få ut duty cycle och i sin tur acceleration i g. 

Räknefrekvensen 8 MHz ger att 

 

1 s
8000000

= 0,000125 ms  (2) 

 

Vilket leder till översättningen (clk = värdet på räknaren) 

T1 =  clk ∗ 0,000125 ∗ 8  (3) 

 

Eller förenklat, och så som det är implementerat i programkoden 

T1 = clk ∗ 0,001  (4) 

 

Med detta värde fås enkelt duty cycle med T1/T2 och då i sin tur även accelerationen 

mätt i g.  

Portar för LED-lampor väljs till PORT B (y-avläsning) och PORT C (x-avläsning). 

Dessa konfigeras som utgångar.  

En prototyp sattes ihop på breadboard (se Figur 7) men pga. brist på lysdioder kunde 

enbart funktionen i utsignalen från x testas. Båda kan dock enkelt testas med STK500-

kortet. 



 

 

Figur 7. Prototyp på breadboard 

 

Utvecklingshjälpmedel 

Atmel™ AVR STK500 

Ett utvecklingssystem för Atmel AVR Flash vilken gör programmering av  

mikrokontroller mycket enklare då de har två utgångar vilket möjliggör programmering 

utan att de sitter på kortet kallat In-System Programming eller ISP. Till exempel kan en 



mikrokontroller programmeras direkt på breadboard eller färdigt kretskort. På kortet (se 

Figur 8) finns även inbyggda LEDs och knappar att använda. 

 

Figur 8. STK500 utvecklingskort från Atmel AVR™ 

AVR Studio 5™ 

Atmels program för att kommunicera med deras mikrokontroller. Programmeringen kan 

ske direkt i C för att sedan kompileras till maskinkod och överföras till mikrokontrollern, 

i detta fall via STK500-kortet. Programmet har även ”debug” eller simuleringsfunktioner 

vilket underlättar felsökning i programkod. 

 

Breadboard 

En breadboard är en platta i plats med hål i vilka ledningar är dragna, se Figur 7. På en 

breadboard kan kretsar snabbt sättas ihop utan att behöva lödningar av kretskort vilket 

gör att prototyper kan testas och korrigeringar snabbt kan göras för att hitta lösningar. 

  

Eagle 6.1.0™ 

Användes för att göra kopplingsschema. Har inbyggt bibliotek av komponenter. 

 

Hårdvara 



ATMega16 

Mikrokontrollern som användes är en ATMega16 tillverkad av Atmel. Totalt finns 40 

pinnar varav 32, fördelat över fyra portar, kan sättas som ut- och ingångar.  Med dess 

interna räknare på hela 16 bitar och interrupt-ingångar lämpade den sig väl för mätning 

av inkommande PWM-signaler och dess många portar gjorde kopplingen av LEDs 

smidig. 

 

Memsic™ 2125 Dual-Axis Accelerometer  

Accelerometern som användes var en Memsic 2125 två-axlig accelerometer tillverkad av 

Parallax Inc. Den använder sig av tekniken värmeförflyttning (se figur 3) som 

presenterats ovan och har ett mätområde på ±3g. Dess utgångar kan ses i figur 5 och mer 

information finns i databladet listat bland referenser. Kan drivas av 3,3 eller 5 V och 

kommunicerar via en 100Hz PWM-signal. Måtten på accelerometern är 10.7 ×  10.7 ×

 11.8 mm och den fungerar tillförlitligt i temperaturområdet 0-70 grader celsius. 

 

Lysdioder 

Åtta lysdioder för varje axel användes för att visa lutning av accelerometern. 

 

Programvara 

Programvaran är uppdelad i en huvudfil, en fil som gör alla hårdvarunära operationer 

samt en mjukvaru fil med funktionsanrop som används i huvudprogrammet. Detta gör 

det betydligt enklare att arbeta med och med överskådligt att följa då man läser koden. 

Huvudprogrammets funktion innehåller enbart ett fåtal funktionsanrop som först kör 

hårdvaru-filen, vilken laddar samtliga definitioner intitiala värden för register samt 

innehåller ett fåtal funktioner som behandlar konfigurering av register. Sedan laddas 

mjukvarufilen in med deklaration av variabler och alla funktioner är redo att användas. 

Samtliga variabeltyper valdes med storlek på register och värdena de skulle anta i 

åtanke. 



Efter detta går programmet in i en while-loop där värdena av acceleration i x- och y-led 

beräknas och motsvarande antal LED-lampor tänds (se Figur 9). 

 

 

Figur 9. Flödesschema för huvudprogrammet 

 

Interruptsubrutinerna för INT0 och INT1 anropas då ett interrupt sker, antingen vid 

falling edge eller rising edge beroende på vad den senast föregående interrupten var. I 

subrutinen åkallas en funktion som ”fångar” T1-värden som kan användas i 

huvudprogrammet för beräkning av lutningen. Figur 10 visar ett flödesschema för 

interruptsubrutinerna. 

 



 

Figur 10. Flödesschema för interruptsubrutinen 

 

Erfarenheter / Problem under gång 

Det var en bra övning att få en komponent man inte hade någon erfarenhet av och få den 

att fungera i ett system. Vissa problem uppstod då användningen av endast en räknare 

skulle användas till de två insignalerna. Fortfarande beter sig y-värdena lite konstigt 

ibland och det är det som en alldeles för stor del av tiden gått åt till att klura på.  

Fått mycket större erfarenheter av att läsa datablad och arbeta med register hos 

mikrokontroller. 

Även programmeringen och användandet av funktioner och definitioner har varit bra att 

repetera, att öva på att strukturera upp programfilerna så de är lätta att förstå 

underlättade även arbetet med att göra förändringar i koden då man testade sig fram mot 

lösningar. 

 

  



Slutsatser 

En accelerometer är en användbar komponent i många system, signalerna är relativt 

enkla att tolka och börja använda sig av.  

Förbättringar och utveckling av systemet går att göra på flera sätt. Enligt databladet kan 

PWM-signalens duty cycle för 0 g (50%) variera mellan 48,7% till 51,3% och det hade 

varit en bra idé att med hjälp av avancerat vattenpass eller liknande kalibrera 

accelerometern för mer exakta mätningar. 

Ett byte av ingångs-pin till PD6 med den sekundära funktionen ICP (Input Capture Pin) 

till istället för INT1 då dess funktion passar utmärkt för att läsa av PWM-signaler. Detta 

var tyvärr kunskap jag läste mig till lite för sent i projektet för att hinna implementera. 

Ett ytterliggare lågpass filter (MX2125 har ett inbyggt) kunde använts för att bli av med 

störningar som kan uppkomma. 
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Bilagor 

Bilaga 1.  Kravspecifikation 

Demonstrera funktionen hos accelerometrar 

Visa lutning i grader i två dimensioner med hjälp av LEDs 

Sätta ihop en prototyp för att demonstrera funktionen 

 

  



Bilaga 2.  Komponentlista 

1 st ATMega16 

1 st DIL40 

1 st Keramisk kondensator 0,1 μF 

1 st Resistor 10 KΩ 

1 st Resistor SIL9 470 Ω 

8 st Lysdioder 3mm 

 

  



Bilaga 3.  Elektroniska ritningar - kretsschema/ layout 

Accelerometern MX2125 som användes fanns ej i Eagle. Här används en tre-axlig 

accelerometer som fanns i komponentbiblioteket. 

 

  



Bilaga 4.  Använda portpinnar 

Utgångar: 

PORT B:  PB0, PB1, PB2, PB3, PB4, PB5, PB6, PB7 

PORT C: PC0, PC1, PC2, PC3, PC4, PC5, PC6, PC7 

Ingångar: 

PORT D: PD2, PD3 

 

  



Bilaga 5. Programkod 

Bilaga 5.1 Hardware.h 
// Hardware 
 
// PD4/INT0 and PD8/INT1 
#define XpinHigh (PIND & 0x04) 
#define XpinLow !(PIND & 0x04) 
#define YpinHigh (PIND & 0x08) 
#define YpinLow !(PIND & 0x08) 
 
// LEDs 
#define XLED0 PORTC = 0b11111111 
#define XLED1 PORTC = 0b11111110 
#define XLED2 PORTC = 0b11111100 
#define XLED3 PORTC = 0b11111000 
#define XLED4 PORTC = 0b11110000 
#define XLED5 PORTC = 0b11100000 
#define XLED6 PORTC = 0b11000000 
#define XLED7 PORTC = 0b10000000 
#define XLED8 PORTC = 0b00000000 
 
#define YLED0 PORTB = 0b11111111 
#define YLED1 PORTB = 0b11111110 
#define YLED2 PORTB = 0b11111100 
#define YLED3 PORTB = 0b11111000 
#define YLED4 PORTB = 0b11110000 
#define YLED5 PORTB = 0b11100000 
#define YLED6 PORTB = 0b11000000 
#define YLED7 PORTB = 0b10000000 
#define YLED8 PORTB = 0b00000000 
 
void initHardware(void) 
{ 
 // INPUT/OUTPUTS 
 DDRD &= ~((1<<DDD3) | (1<<DDD2)); // PORTD input PD3/INT1 PD2/INT0 
 DDRB = 0xFF; // PORTB output for Y-diodes 
 DDRC = 0xFF; // PORTC output for X-diodes 
 PORTB = 0xFF; // No Y-diodes lit at start 
 PORTC = 0xFF; // No X-diodes lit at start 
 
 // GICR 
 GICR |= ((1<<INT1) | (1<<INT0)); //INT1, INT0 enable 
 
 // MCUCR 
 MCUCR |= ((1<<ISC11) | (1<<ISC10) | (1<<ISC01) | (1<<ISC00)); // 
Rising edge generates an interrupt request, INT1 and INT0 
  
 // TCCR1B 
 TCCR1B |= (1<<CS10); // Timer/Counter1 enabled - No prescaling 
 
 sei(); // Enable all interrupts 
} 
 
void resetTimer1(void) 
{ 
 TCNT1 = 0; 
} 
 



unsigned short readTimer1(void) 
{ 
 return TCNT1; 
} 
 
void int0risingEdge(void) 
{ 
 MCUCR |= ((1<<ISC01) | (1<<ISC00)); // Rising edge interrupt 
} 
 
void int0fallingEdge(void) 
{ 
 MCUCR &= ~((1<<ISC01) | (1<<ISC00)); // Clear interrupt pins 
 MCUCR |= ((1<<ISC01) | (0<<ISC00)); // Falling edge interrupt 
} 
 
void int1risingEdge(void) 
{ 
 MCUCR |= ((1<<ISC11) | (1<<ISC10)); // Rising edge interrupt 
} 
 
void int1fallingEdge(void) 
{ 
 MCUCR &= ~((1<<ISC11) | (1<<ISC10)); // Clear interrupt pins 
 MCUCR |= ((1<<ISC11) | (0<<ISC10)); // Falling edge interrupt 
} 
  



Bilaga 5.2 Software.h 
// Software 
 
unsigned char T2=10; 
unsigned short Xrise, Xfall, Yrise, Yfall, YT1, XT1; 
float Xg, Yg; 
 
void Xout(void) 
{ 
 if(XpinHigh) 
  { 
    readTimerXrise(); // Get timer value 
for X T1 rising edge 
  } 
   
 if(XpinLow) 
  { 
   readTimerXfall(); // Get timer value 
for X T1 falling edge 
   calcXT1(); 
  } 
} 
 
 
void Yout(void) 
{ 
 if(YpinHigh) 
  { 
    readTimerYrise(); // Get timer value 
for Y T1 rising edge 
  } 
 
 if(YpinLow) 
  { 
   readTimerYfall(); // Get timer value 
for Y T1 falling edge 
   calcYT1(); 
  } 
 
} 
 
void readTimerXrise(void) 
{ 
 resetTimer1(); 
 Xrise = readTimer1(); 
 int1fallingEdge(); // Next interrupt on falling edge 
 int0fallingEdge(); 
 return Xrise; 
} 
 
 
void readTimerXfall(void) 
{ 
 Xfall = readTimer1(); 
 int1risingEdge(); // Next interrupt on rising edge 
 return Xfall; 
} 
 
void readTimerYrise(void) 
{ 



//  resetTimer1(); 
 Yrise = readTimer1(); 
 int0fallingEdge(); 
 return Yrise; 
} 
 
void readTimerYfall(void) 
{ 
 Yfall = readTimer1(); 
 int0risingEdge(); 
 return Yfall; 
} 
 
void calcXT1(void) // Calculates XT1 
{ 
 XT1 = Xfall - Xrise; 
 return XT1; 
} 
 
void calcYT1(void) // Calculates YT1 
{ 
 YT1 = Yfall -Yrise; 
 return YT1; 
} 
 
void calcXYg(void) // Calculates acceleration in g 
{ 
 // A(g) = (T1/T2 - 0.5) / 12.5% 
 Xg = ((XT1*0.001)/T2 - 0.5)/0.125; 
 Yg = ((YT1*0.001)/T2 - 0.5)/0.125; 
 return Xg, Yg; 
} 
 
void LEDs(void) 
{ 
  
 // X-LEDs 
  
  if(Xg<0) 
  { 
   XLED0; 
  } 
 
  if(Xg>0 && Xg<0.174) 
  { 
   XLED1; 
  } 
  
  if(Xg>0.174 && Xg<0.342) 
  { 
   XLED2; 
  } 
  
  if(Xg>0.342 && Xg<0.500) 
  { 
   XLED3; 
  } 
  
  if(Xg>0.500 && Xg<0.707) 
  { 



   XLED4; 
  } 
 
  if(Xg>0.707 && Xg<0.866) 
  { 
   XLED5; 
  } 
  
  if(Xg>0.866 && Xg<0.940) 
  { 
   XLED6; 
  } 
  
  if(Xg>0.940 && Xg<0.985) 
  { 
   XLED7; 
  } 
  
  if(Xg>0.985) 
  { 
   XLED8; 
  } 
  
   
 // Y-LEDs 
   
  if(Yg>1) 
  { 
   YLED0; 
  } 
 
  if(Yg>0.985 && Yg<1) 
  { 
   YLED1; 
  } 
  
  if(Yg>0.940 && Yg<0.985) 
  { 
   YLED2; 
  } 
  
  if(Yg>0.866 && Yg<0.940) 
  { 
   YLED3; 
  } 
  
  if(Yg>0.707 && Yg<0.866) 
  { 
   YLED4; 
  } 
 
  if(Yg>0.500 && Yg<0.707) 
  { 
   YLED5; 
  } 
  
  if(Yg>0.342 && Yg<0.500) 
  { 
   YLED6; 
  } 



  
  if(Yg>0.174 && Yg<0.342) 
  { 
   YLED7; 
  } 
  
  if(Yg<0.174) 
  { 
   YLED8; 
  } 
  
}  
  



Bilaga 5.3 Main.c 
#include <avr/io.h> 
#include <avr/interrupt.h> 
#include "hardware.c" 
#include "software.c" 
 
 
ISR(INT0_vect) // INT0 - Y-axis 
{ 
 
 Yout(); 
  
} 
 
ISR(INT1_vect) // INT1 - X-axis 
{ 
 
 Xout(); 
  
} 
 
 
int main(void) 
 
{  
 
 initHardware(); 
  
 while(1) 
  
 {   
   
  calcXYg(); 
   
  LEDs(); 
 
 } 
 
} 
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ABSTRACT 
This report discusses the RFID-technology and shows how it could be used by a key-reader. The RFID-

technology is a technology which could be useful in many applications and is already used frequently 

in many different areas. An RFID-system consists of a reader and a transmitter, the transmitter is 

often referred to as a tag. The tags are divided into two main categories, active tags, that have their 

own power supply and passive tags that do not have their own power supply. The system works by 

the reader creating an electromagnetic field which the tags and reader uses for communication. 

Some RFID-systems have some security issues especially the systems that do not use encrypted 

communication.  

As a part of this project a prototype for a key-reader was created which uses a Parallax RFID reader 

and an ATMega16 to communicate with passive tags and process the data. The key-readers main 

function is to deny or allow access, symbolized by turning on and off a green or a red LED. 
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SAMMANFATTNING 
RFID-system blir allt vanligare i samhället och de utnyttjas i många olika situationer. Denna rapport 

behandlar RFID och är uppdelad i två huvuddelar. Den första delen innehåller hur RFID-system 

fungerar och bakgrunden till RFID och den andra delen går igenom hur framtagandet av en prototyp 

för en nyckelläsare, till exempelvis en port, skulle kunna se ut. I samband med den första delen av 

rapporten så behandlas olika risker som kan uppstå vid användandet av RFID. Det finns risker och 

särskilt finns det en sårbarhet hos okrypterade system. Systemen består av läsare och sändare, 

sändarna kallas ofta taggar och använder sig av elektromagnetism. Taggarna delas upp i 

huvudsakligen aktiva och passiva där de aktiva taggarna har egen strömförsörjning. 

Framtagandet av den egna prototypen utgår från en färdig RFID-läsare och fokus ligger på hur 

behandlingen av informationen från läsaren kan fungera. Den egna prototypens huvudfunktion är att 

ge eller neka access vilket symboliseras av en grön eller röd led som tänds. 
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FÖRORD 
Jag som skrivit rapporten heter Andreas Szilassy och är programstuderande på KTH sedan 2009 och 

gör denna rapport som en del av mitt kandidatsexamensarbete inom maskinteknik på KTH. Målet 

med detta delmoment av kandidatarbetet är att uppnå expertkunskaper inom den valde modulen 

(RFID) och att utveckla en applikation som använder sig av denna. Jag har under arbetets gång fått 

handledning av Martin Grimheden och Daniel Malmquist.  
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1. INLEDNING 
RFID-system blir allt vanligare i samhället och den utnyttjas i många olika situationer vilket innebär 

att det blir intressant att lära sig hur systemen fungerar och hur pass sårbara de är. Det är också 

intressant att se hur RFID-tekniken har utvecklats och vad tanken var med den från början. Trådlös 

teknik blir allt vanligare och RFID är en del av den, vad kan just den hjälpa till med? För att visa hur 

tekniken kan appliceras så byggs en prototyp för en nyckelläsare som utvecklats med hjälp av 

Parallax RFID-läsare och ATMega16 samt några vanliga elektroniska komponenter. 
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2. RFID 
RFID står för Radio Frequency Identification och används som namnet tyder på till att identifiera olika 

ting med hjälp av radiovågor. Olika varianter av RFID har funnits sedan andra världskriget då 

britterna började använda en teknik för att skilja de egna flygplanen från fiendens med hjälp av 

radiovågor(Nilsson). På 70-talet fortsatte utvecklingen av RFID-systemen och de började likna dagens 

system mer och mer, men inte förrän på 00-talet har det gått att få ned kostnaderna för RFID-

systemen så att de kan användas mer vardagligt (Bonsor, Keener &  Fenlon).  Idag finns tekniken 

inom flera olika områden där det finns behov av identifikationskontroll, till exempel så används den 

ofta för inpassering vid portar och identifiering av husdjur. 

Ett RFID-system består vanligtvis utav en läsare och en sändare (tag). Läsaren kontaktar taggen med 

hjälp av en elektromagnetisk signal och taggarna skickar då en svarssignal genom elektromagnetiska 

vågor som läsaren tolkar till en digital signal. Taggarna ”manipulerar” det elektromagnetiska fält som 

läsaren skapar och läsaren känner av manipulationen och tolkar det till digital information. Sändarna, 

taggarna, brukar delas upp i aktiva, semi-passiva och passiva taggar.  

Aktiva taggar och semi-passiva taggar har en egen spänningskälla vilket leder till att de kan 

kommunicera snabbare och över ett större avstånd än passiva taggar. De semi-passiva taggarna 

skiljer sig från de aktiva genom att de kräver energi från läsaren för att skicka ut sin signal men kan 

fortfarande kommunicera över större avstånd och snabbare än de passiva. Aktiva taggar litar helt på 

sin egen energikälla för kommunikationen. Aktiva taggar är de som används i bland annat biltullar där 

kommunikationen sker snabbt över ett större avstånd. Det finns negativa aspekter med de aktiva 

taggarna, främst att de är dyrare och större än de passiva eftersom de kräver mer hårdvara. 

Dessutom har de en kortare livslängd än de passiva taggarna då den inbyggda spänningskällan till slut 

dör ut (oftast används batterier). 

Passiva taggar är de vanligaste taggarna då de är billigare att tillverka och kan göras mindre och 

behändigare eftersom de inte kräver någon egen spänningskälla. De kan kapslas in i ett slittåligt 

material och göras väldigt tåliga och kan ha en väldigt lång livslängd. Passiva taggar fungerar genom 

att de får sin energi från det elektromagnetiskt fält som läsaren skapar. Energin överförs till taggen 

genom induktion. Taggen lagrar ofta energin en kort stund för att sedan använda den för att skicka 

sin information till läsaren. De vanligaste taggarnas information är ett unikt 10 bytes långt 

identifikationsnummer. Mer avancerade taggar kan innehålla mer information och vissa taggar kan 

även besvara frågor från läsaren för att bli verifierade. 

Vilken frekvens som sändaren och taggarna arbetar med beror helt på applikationen men de 

vanligaste frekvenserna är ca 125kHz (lågfrekvens), ca 13,56 MHz (högfrekvens) eller 860-960 MHz 

(ultrahög frekvens)(RFID Journal). Även ännu högre frekvenser (2,45 GHz) kan ibland användas för 

speciella applikationer. Högre frekvenser kräver mer energi och används därför mest av aktiva 

taggar. Med frekvenserna varierar också taggarnas läsavstånd mellan ca en decimeter-30 meter för 

vanligare applikationer (högre frekvens ger längre avstånd). När frekvensen väljs så bör inte enbart 

hänsyn tas till läsavståndet utan oftast finns det ännu viktigare parametrar som till exempel möjliga 

störningskällor eller vilket material som taggen ska läsas genom (ex luft, vatten, metall).  

http://electronics.howstuffworks.com/gadgets/high-tech-gadgets/author-bonsor.htm
http://electronics.howstuffworks.com/gadgets/high-tech-gadgets/about-author.htm#keener
http://electronics.howstuffworks.com/gadgets/high-tech-gadgets/hsw-contact.htm
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2.1 Kryptering/säkerhet 
RFID-tekniken blir idag mer och mer utbredd och används alltifrån att hålla koll på djur till att 

användas som nycklar. En utmaning för tekniken är att kunna hålla kostnaderna nere på taggar 

samtidigt som säkerheten bör vara hög. Idag så kan ibland taggar som används som värdebevis 

(exempelvis SL-acceskort) inte hantera avancerade krypteringsalgoritmer tillräckligt snabbt då de 

innehåller relativt enkla processorer. De lättare krypteringsalgoritmerna leder till att det finns en viss 

risk för kopiering och olagligt utnyttjande. Detta borde dock snart gå att åtgärda då bättre 

processorer blir allt billigare, mindre och strömsnålare. Krypteringen kan verka samtidigt som 

taggarna bara svarar på en viss typ av anrop vilket gör det svårare att återskapa krypteringsnyckeln. 

RFID-taggar som används som nycklar är idag väldigt sällan krypterade. Detta kan vara ett problem 

då det är fullt möjligt att avläsa andras taggar utan att personerna som får sina nycklar avlästa 

märker något, när man väl har numret kan detta programmeras på en egen tag (Nilson). Detta är 

något som bör förändras i framtiden genom att antingen kryptera alla RFID-system eller kräva mer än 

bara identifikationsnumret från taggen för att få access till utrymmen (exempelvis en så kan en PIN-

kod också krävas). RFID-systemen är skapade så att taggarna normalt sett inte kan läsas på ett alltför 

stort avstånd (normalt för passiva taggar är någon decimeter) men via en ”high gain” antenn kan de 

läsas på ett mycket större avstånd vilket ökar risken för att de kan bli avlästa obemärkt. Ett annat 

problem som kan uppstå är ifall flera läsare försöker läsa samma tag eller att flera taggar läses samtid 

av en läsare vilket kan leda till krockar. Liksom annan trådlös kommunikation så är RFID också 

känsligt mot störsignaler som verkar i samma frekvens som RFID-systemet. 

2.2 Framtiden för RFID 
År 2004 kunde det fås fram RFID-taggar till en billigare kostnad (Twist, 2004) vilket många trodde 

skulle leda till en stor höjning av användandet av RFID-teknologin. Idag blir teknologin allt vanligare i 

vårt samhälle och allt från portnycklar till betalsystem i vissa länder använder sig av denna (RFID 

Journal). En vanlig fundering är om streckkoderna i dagens butiker så småningom kan bytas ut till 

RFID-taggar. RFID-taggar har fördelen att de är mer tåliga mot smuts och slitning än vanliga 

streckkoder. Problemen med att flera taggar läses samtidigt kan då lösas på flera olika sätt till 

exempel att de olika taggarna läses med olika tidsintervall (Time Division Multiple Access) (Hsin-Chin 

Liu, 2010).  
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3. PROBLEMDEFINITION 
För att hålla en oss trygga i våra hem och på andra platser och hålla våra ägodelar säkra använder vi 

oss av olika typer av lås. I detta projekt ska RFID-teknik användas för att ta fram en prototyp som ska 

kunna användas som en nyckelläsare och sitta på till exempel en portingång. Ett RFID-lås har flera 

fördelar gentemot traditionella lås, bland annat så finns det väldigt små risker för någon slitning och 

det är svårt att till exempel med hjälp av ståltråd få upp ett sådant lås (bryta sig in). Prototypen ska 

vara relativt användarvänlig och det ska gå snabbt att lägga till och ta bort godkända taggar. Det ska 

också finnas någon typ av kontroll så att inte obehöriga personer kan ändra vilka taggar som blir 

godkända. Se även bifogad kravspecifikation. 
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4. FRAMTAGANDE AV NYCKELLÄSARE 
Projektet hade delvis i syfte att gå igenom RFID generellt och dels att utveckla en applikation som 

använder sig av RFID-teknologin. Hur framtagandet av applikationen gick tillväga beskrivs i detta 

kapitel. 

4.1 Hårdvara 
Till förfogande fanns en RFID-läsare från Parallax som läser 125 kHz-taggar, tre passiva taggar som 

arbetade inom denna frekvens och ATMega16 för att läsa och tolka signalerna från Parallax läsare. 

Även en kretskort av typ STK500 (Atmel) användes i början för att underlätta arbetet med läsningen. 

Parallax RFID-läsare har en egen inbyggd krets och processor som omtolkar elektromagnetiska vågor 

till digitala signaler. 

Kopplingarna mellan ATMega16 och läsaren då ATMega16 var ansluteten till kretskortet STK500 kan 

ses på bild 4.1..  

 

Bild 4.1. STK500 anslutet till Parallaxläsare genom att följande pinnar kopplades samman Sout-

PD0(RXD), /Enable-GND, VCC-VCC, GND-GND. Jtaggen är också ansluten. 

Parallax läsare arbetar med en fem volts logiknivå vilket gör det enkelt att kommunicera med 

ATMega16. Den har fyra in/ut pinnar, de fyra pinnarna är spänningsmatning, jord, /Enable och Sout. 

/Enable innebär att läsaren blir aktiverad då det skickas en låg signal till den pinnen. Sout är pinnen 

som skickar ut information från läsaren som sedan ska bearbetas på lämpligt sätt. I början av arbetet 
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var /Enable alltid ansluten till GND då det inte fanns någon anledning att sätta läsaren i vila. Övrig 

hårdvara som behövdes vid tillverkningen av ett eget kretskort finns i tabell 4.1. 

Komponent Funktion 
40 pinnars sockel för ATMega 16 Används för att inte behöva löda direkt på 

ATMega16. 
ATMega16 Processor 

Resistans, 12 kΩ Minska ström till ~RESET-porten 

Kondensator, 0.1 µF Underlätta för kretsen vid eventuella plötsliga 
spänningsförändringar 

Resistans 460 Ω Används för att minska strömmen och 
spänningen till LEDsen 

Tre LEDs Utsignaler från programmet 
Fyra knappar Insignaler till programmet 

En 4x1 kontakt Anslutning till Parallax läsare 

En 2x1 kontakt Spänningsanslutning 

En 3x2 kontakt Anslutning för SPI-kabel, används vid 
programmering. 

  Tabell 4.1. Hårdvara i det egentillverkade kretskortet. 

Hur de olika komponenterna var kopplade och till vilka portar på ATMega16 de var anslutna framgår 

av bild 4.2, kan även ses i programkoden och i den bifogade listan ”Använda pinnar på ATMega16”. 

 

Bild 4.2. Kretsschema för det egentillverkade kretskortet. 
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När det slutgiltiga programmet sedan utvecklades så kopplades RFID-läsaren till ATMega16 genom 

att /Enable ansluts till PC0 för att kunna sätta läsaren i inaktivt läge. Sout anslöts till PD0(RXD), VCC 

till VCC och jord till jord. Kretskortet tillverkades sedan genom att det etsades fram med hjälp av 

ritning och layout från Utilboard som genererade en skiss som kan ses i bild 4.3 vilket senare blev det 

slutgiltiga kretskortet. 

 

Bild 4.3. Kretskortskiss från Utilboard. 

Layouten på kretskortet blev dels påverkad av funktionen, dels av vilket material som fanns till hand 

att etsa på. 

4.2 Mjukvara 
När mjukvaran skulle utvecklas var det första som behövdes bestämmas vilken typ av signal som 

Parallax-läsare skickade ut och hur signalen kunde tas tillvara. Denna information hittades dels i 

databladet för Parallax-läsare och dels i databladet för ATMega16. Kommunikationen från Parallax-

läsare sker på en pinne vilket innebär att den använder sig av seriekommunikation då den skickar en 

bytes information varje gång. Det protokoll som lämpar sig bäst för denna typ av 

seriekommunikation och som finns på ATMega16 är USART. 

Kommunikationen går till så att Parallax-läsaren skickar en given startbyte (0x0A), följt av tio bytes 

innehållande den passiva taggens identifikationsnummer följt av en stopbyte (0x0D). Hur start och 

stopbyten såg ut kunde också läsas i databladet för Parallax-läsare. Ett problem uppstod då 

informationen skulle läsas och kontrolleras då det inte fanns något tillgängligt gränssnitt(display) 

färdigt som passade till min applikation. Därför användes en Jtag för att leta kontrollera och leta 
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buggar i koden då koden kördes på ATMega16. De första programmen som konstruerades hade bara 

i syfte att på något sätt visa de unika numren på de taggar som fanns till hands. Programmet 

utvecklades mer och mer och resulterade i ett program som har möjlighet att användas i till exempel 

en portingång. En överskådlig bild av programstrukturen kan fås av bild 4.4 och bild 4.5. 

 

Bild 4.4. Principiellt flödesdiagram av delar av programmet. 

I dessa bilder ingår inte detaljer av koden och inte heller alla tändningar och släckningar av LEDs eller 

alla knappinläsningar, utan bilderna ska mest ses som en programidé, för fler detaljer om 

programmet se koden. Programmet sätter läsaren och processorn i vila efter en stunds inaktivitet 

och använder sig av en gul LED för att signalera att den väntar på inmatning, grön LED för att 

godkänna operationer och taggar och en röd LED för att underkänna. All kodning har skett i språket C 

med hjälp av AVR Studio 5.0 och AVR Studio 5.1.  
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Bild 4.5. Principiellt flödesdiagram av delar av programmet. 

4.3 Seriekommunikation 
I min applikation kommunicerade Parallax läsare och ATMega16 med hjälp av USART. 

Kommunikationen sker asynkront då ATMega16s klocka är ställd på 1MHz och Parallax läsare skickar 

2400 bits/sekund. ATMega16 startar då en extra klocka som ser till att läsningen av den inkommande 

informationen sker rätt. Denna klocka ställdes in med hjälp av att ett värde skickades till registret 

UBRR i ATMega16, detta värde beräknades enligt: 

      
    

       
  . (ekvation 4.1) 

Där fosc är den oscillerande frekvensen (ATMega16s klocka i Hz) och Baud är Baudrate, det vill säga 

vilken hastighet som informationen skickas med från RFID-läsaren (i bps). USART eller UART är det 

lämpligaste protokollet för denna typ av kommunikation då den kan ske asynkront. Vid användning 

av SPI behövs en kristall eller något annat som kan synkronisera de olika enheternas klockar som ska 

kommunicera med varandra samt en pinne som kan ta emot/skicka denna information. En extra 

pinne på Parallax RFID-läsare fanns inte och därför föll valet av kommunikationsprotokoll på USART. 

USART skiljer sig inte mycket från UART men är något bättre vid läsning då buffrar beter sig smidigare 

i det nyare protokollet USART. Då värdena Baud och fosc i mitt fall var 2400 respektive 1000 så kunde 
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inte en perfekt inställning för klockan ske (UBRR måste vara ett heltal) vilket ger att den extra klockan 

som startades på ATMega16 hade ett fel på 0.2 % gentemot takten på den inkommande 

informationen. Detta ansågs ändå acceptabelt. Vilken pinne som skulle användas på ATMega16 för 

att ta emot den informationen från RFID-läsaren framgick av ATMega16s datablad. 

4.4 EEPROM 
EEPROM står för Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory och används som namnet 

antyder oftast endast till att läsa från. EEPROM används för att spara data som inte får gå förlorat då 

strömmen är frånslagen. Därför lämpar det sig utmärkt att spara godkända taggar och pinkoder i 

detta minne då taggarna och koderna inte får gå förlorade då strömmen stängs av. EEPROM är ett 

minne som kan bli omprogrammerat ett begränsat antal gånger på grund av dess uppbyggnad, dock 

så klarar moderna EEPROM upp till en miljon omskrivningar (Rohm). Under framtagandet av 

programmet så användes ett färdigt bibliotek för att göra läs- och skrivoperationerna till EEPROM, då 

detta ansågs smidigare än att skapa en egen rutin för detta. 

 

  

http://www.rohm.com/products/lsi/eeprom/faq.html
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5. UPPKOMNA PROBLEM  
Projektet började med att programmeringen och testningen av programmen skedde då Parallax-

läsare var anslutna till kretskortet STK500. Under den tiden fanns inga problem med hårdvaran. En 

stor del av tiden i början lades ner på att försöka programmera runt användandet av globala 

variabler. Detta visade sig dock ta orimligt lång tid med tanke på att det inte skulle ge särskilt stora 

fördelar till programmet. Till slut valdes att införa tre globala variabler som är definierade i 

funktionsfilen. En del tid lades även ner på att skriva egna rutiner för att skriva och läsa från EEPROM. 

Detta bedömdes också som tidsineffektivt och istället användes ett färdigt bibliotek.  

När det egna kretskortet sedan skulle tillverkas uppstod oväntade problem med hårdvaran. 

Framtagandet av kretskortet betraktades i förhand som relativt simpelt och tyvärr blev det första 

kortet som etsades spegelvänt. När sedan det andra kortet etsades så fungerade allt inte från början 

och felsökningen begicks lite slarvigt då det misstänktes att det var fel på dioderna. I själva verket var 

en felaktig resistor som var seriekopplad med dioderna som var felet (resistorn hade olika resistans 

mellan ingången och olika utgångar). Detta ledde till en stor tidsåtgång på ett onödigt moment. 

Något som var aktuellt ett tag men som lades ned av tidsbrist var att skapa en krets med en 

spänningsomvandlare så att hårdvaran kan styras med hjälp av batterier. Detta ansågs dock inte 

tidseffektivt eller ha stor betydelse för RFID-fördjupningen.  
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6 SLUTSATSER 
Detta kapitel innehåller reflektioner om dels den egenframtagna applikationen (”Nyckelläsaren”) och 

dels RFID-teknologin generellt.  

6.1 Hårdvara 
Jag har i det här projektet utvecklat mina kunskaper om elektiska komponenter och vad som finns att 

tillgå. Om dessa var lite bättre från början så hade jag antagligen valt komponenterna till kretskortet 

lite annorlunda, till exempel behövs inte alla pinnar på 460 Ω resistansen vilken borde bytas till en 

resistans med färre pinnar. Långt ifrån alla pinnar används på ATMega16 (se bilaga ”Använda pinnar 

på ATMega16”) vilken skulle kunna bytas mot en mindre processor med färre utgångar. Det som 

krävs i sådana fall är att även den mindre processorn stödjer USART/UART.  

För att få ett komplett ”portöppningssystem” så bör även en motor kopplas till kretsen som kan 

öppna det mekaniska låset som oftast finns i portar. En styrsignal till exempelvis en servomotor skulle 

kunna läggas till i koden utan någon större ansträngning. Detta ansågs dock ta lite fokus från RFID 

varför det inte gjordes i detta arbete. 

6.2 Mjukvara 
Det finns flera förbättringar som skulle kunna göras om tid och behov fanns. PIN-kodens komplexitet 

är lite besvärande då det endast finns tre knappar och det endast är tre knapptryck som behöver 

göras. Detta går dock ganska snabbt att ändra vid behov, särskilt antalet knapptryck går lätt att ändra 

i koden. För att ändra antalet knappar som används till lösenordet så bör ett nytt kretskort etsas. 

Anledningen till de få knapparna och knapptrycken är att det ansågs som tillräckligt för att 

presentera idén och demonstrera prototypen. Ett annat säkerhetsproblem med prototypen kan vara 

att en tag bli godkänd endast om ID-numret är korrekt, detta skulle kunna kompletteras med en PIN-

kod för varje tag om behov av ökad kontroll finns.  

Programmet skulle också kunna snabbas upp genom att använda en högre klockfrekvens på 

ATMega16 än en MHz. Detta skulle innebära att ett nytt värde behöver framräknas för den interna 

klocka som styr USART-läsningen (ett nytt värde till UBRR). För att optimera programmet ytterligare 

så kan även alla variabler och program granskas för att hitta onödiga rader och variabler. De olika 

variabeltyperna kan också ändras på vissa ställen för att spara minne om det bedöms nödvändigt 

vilket det inte gjorde under detta projekt då det fungerade utmärkt minnesmässigt på ATMega16. 

Som programmet ser ut idag så kan den fastna i ett läge där den väntar på ett knapptryck (till 

exempel om det trycks för att lägga till ID och sedan inget försök till att skriva PIN-koden görs så 

fastnar den där). En funktion som ger en maxtid för varje delmoment i ”meny” strukturen som finns 

bör läggas till. 

Båda kraven i kravspecifikationen är uppfyllda. Det går att lägga till och ta bort taggar som godkända 

genom knapptryckningar och en PIN-kod används som spärr för att hindra vem som helst från att 

lägga in eller ta bort godkända taggar. Önskemålet att det ska vara energieffektivt har delvis mötts 

genom att läsaren och processorn sätts i vila vid inaktivitet. Om slutprodukten är användarvänlig är 

svårt att bedöma men den är i alla fall inte alltför krånglig. Möjligtvis skulle en display kunna 

implementeras i systemet så att menysystemet (vad man ska trycka på när) kan förstås lättare. 
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6.3 RFID generellt 
RFID är en teknik som är tillämpbar för många typer av identifiering men vissa RFID-systemen har 

säkerhetsbrister. Särskilt dörrlås och portlås som oftast endast kräver ID-numret och ingen PIN-kod 

eller dylikt. Detta nummer kan läsas av utan att personen som äger taggen märker något och sedan 

så går det att skapa en ny tag med samma nummer. Denna process anses idag vara så pass avancerad 

att det innebär att systemet ändå är säkert. Detta kan dock vara en falsk säkerhet då utvecklingen går 

framåt väldigt snabbt och det snart antagligen kan göras egna taggar med ett visst ID-nummer utan 

problem för den med rätt kunskaper.  

Problem med att flera läsare försöker läsa samma tag samtidigt går att åtgärda genom att 

planeringen av hur läsarna placeras ut sker ordentligt. Dock så är många RFID-system känsliga för 

planerat sabotage som går till väga genom att någon placerar ut en läsare på ett i ett läge som 

orsakar läsarkrock. Det går också att slå ut ett RFID-system genom att störsignaler skickas med 

samma frekvens som det RFID-system som ska slås ut arbetar med. Detta kan leda till stora problem 

om det blir vanligare med att använda RFID-system för att genomföra betalningar.  

I och med att priset på tillverkningen av taggarna minskade drastiskt under 00-talet så finns det en 

stor chans att RFID-tekniken fortsätter att breda ut sig. Vissa problem som skulle uppstå skulle bland 

annat kunna vara att så kallade el-allergiker får större problem i samhället eller i varje fall upplever 

detta. Integritetsproblem kan också uppstå då taggarna blir allt mindre och lättare att gömma och 

sedan kan spåras. Detta skulle också kunna användas till att hjälpa exempel polisen då någonting 

behövs spåras. 

RFID-tekniken har först på senare år börjat breda ut sig mer och systemen kommer att utvecklas mer 

ju längre tiden går. Det är en användbar teknik och de flesta säkerhetsproblem kan lösas dock inte 

alltid på ett ekonomiskt givande sätt. Flera problem delas med all trådlös kommunikation vilket det 

ständigt jobbas på. Troligtvis är det bara en tidsfråga innan RFID-tekniken ersätter streckkoder i 

butikerna och då verkligen slår igenom stort. RFID har framtiden för sig.  
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8. BILAGOR 
 

Kravspecifikation 
 

Krav på modulen: 

 Det ska gå att lägga till och ta bort taggar som godkända utan att ändra i koden. 

 Det ska krävas någon form av spärr mot att vem som helst ska kunna lägga in eller ta bort 

godkända taggar. 

Önskemål: 

 Modulen ska vara användarvänlig. 

 Modulen ska vara energieffektiv. 

 

  



21 
 

 

Använda pinnar på ATMega16 
 

Pinne på ATMega16 Kopplat till (funktion) 

PB0 LED 

PB2 LED 
PB5 MOSI (programmering av av ATMega16) 

PB6 MISO(programmering av av ATMega16) + LED 

PB7 SCK (klocka vid programmering) 
PD0 Mottagande av data från USART från RFID-läsaren 

PD2 Knapp, används för externa interrupt som aktiverar modulen från vila 

PA0 Knapp 
PA1 Knapp 

PA2 Knapp 

PC0 Kopplade till /Enable på RFID-läsaren 
/Enable VCC + SPI-kontakt 

VCC VCC 

GND GND 
 

PD0 och PD2 till USART recieve respektive extern int erupt 0 var de enda pinnarna som inte kunde 

väljas då dessa hade sin förbestämda funktion. De andra pinnarna är valda med tanke på 

kretskortslayout. 
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Sammanfattning 
Denna rapport är framtagen av en teknolog på Kungliga Tekniska Högskolan. Rapporten 
beskriver en prototyp, en animationslaser, som har utvecklats. Arbetet är ett delmoment av 
kandidatexamensarbetet inom mekatronikfördjupning. 

 
Dagens animationslasers kostar gärna flera tusentals kronor. Dessa använder sig av elektriska 
galvanometrar med en spegel på rotationspinnen för att generera önskad text eller figurer. 
Genom att använda sig av en annan teknik kan man dock skapa en egen animationslaser för 
under tusenlappen. 

 
Pulsbreddsmodulering, PWM, används idag för att dimmra lysdioder eller för att styra en 
motor och kan alltså ses som en supersnabb strömbrytare. I detta projekt ska PWM få ett nytt 
användningsområde då två högtalare ska styras med en PWM signal via en mikrokontroller. 

 
Genom att montera två speglar på varsin högtalare kan högtalarnas vibrationer överföras till 
speglarna. Högtalarna kopplas sedan via en förstärkare till mikrokontrollern, en laser kopplas 
också till samma mikrokontroller. Genom att programmera mikrokontrollern går det att styra 
högtalarna och laser efter önskemål. De figurer, mönser, etc. användaren vill skapa visas 
sedan på en yta i den riktning lasern riktas. 
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Abstract 
This report is written by a student at the Royal Institute of technology. The report will 
describe a prototype, an animation laser, which has been developed. The report is part of 
bachelor’s thesis in mechatronics. 

 
Today’s animation lasers often costs several thousand Swedish kronor. These use electrical 
galvanometers with a mirror attached to the rotation pin to generate desired text or figure. By 
using a different technique you can design your own animation laser for less than thousand 
Swedish kronor. 

 
Pulse Width Modulation, PWM, is today used to control LED’s or motors and can be seen as 
an ultra-fast switch. In this project, PWM will get a new field of use. By modulating a PWM 
signal thru a microcontroller can we control two speakers. 

 
By attaching the mirrors on the two speakers, the speaker vibrations will be transferred to the 
mirrors. The speakers will then be connected thru an amplifier to the microcontroller; a laser 
will also be connected to the same microcontroller. By then programming the microcontroller 
it’s possible to control the speakers and the laser after request. The users desired figures, 
models, etc. will then appear on the surface where the laser is directed. 
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1. Inledning 
Animationslasers är idag väldigt dyra och används främst inom nöjesindustrin. På nattklubbar, 
festivalområden och vid stora event är dessa en självklarhet.  De använder sig av speglar som 
är fästa på elektriska galvanometers. Dessa ändrar vinkel med väldigt hög hastighet och då 
man sedan skickar laserpulser på speglarna genererar de ett möster på väggen dit 
animationslasern riktas. Istället för galvanometers kommer detta projekt arbeta med högtalare 
som även de har väldigt korta responstider, vilket är vitalt för galvanometers. 

 
PWM styrning används i dagens sammhälle i väsentligt större utsträckning än för några år 
sedan och utvecklingen går bara åt ett håll. Inom bilindustrin är det en viktig del för att men 
också för att styra lampor och dagens moderna pendeltåg. 

 
I detta projekt ska PWM modulering tillsammans med högtalare användas till något lite 
annorlunda, då vi ska konstruera en animationslaser. 
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2. Teoretisk fördjupning 
 
 
 

2.1 Högtalare 
Högtalare, elektrodynamiska eftersom det är den vanligaste typen, består av en spole som är 
fäst på ett membran som rör sig inuti ett koncentrerat magnetfält. Den mekaniska kraften 
skapas av en ström som får membranet att röra sig och skapa en ljudvåg. Storleken på denna 
rörelse är proportionell mot strömstyrkan. 

 
Högtalarna kan vara konstruerade för att återge hela frekvensområdet eller bas –, mellan – och 
diskantregistret. I detta projekt används mellanregisterelement. Mellanregisterelement arbetar 
vanligast med frekvenser upp till 4000 Hz. Begrepp som är relevanta till detta projekt och val 
av högtalare är: 

 
• Impedans – kan beskrivas som ett ”växelströmsmotstånd”. ”En högtalare som har 

exempelvis 8Ω impedans fungerar i en växelströmskrets på samma sätt som ett 8Ω 
resistivt  motstånd  fungerar  i  en  likströmskrets.”1   Impedansens  värde  är  svårt  att 
definera då det oftast ändrar sig med frekvensen, vilket brukar illustreras med en 
impedanskurva som  visar impedansen  mot  frekvensen.  Ovanstående  värde på 8Ω 
inträffar förmodligen bara vid några få frekvenser. 

• Effekt –  talar om hur mycket förstärkarkraft högtalaren tål, under förutsättning att den 
får en ren och och oförvrängd signal. Det är alltså ingen garanti att man inte har sönder 
högtalarna bara för att de tål högre effekt än vad förstärkaren kan generera. En liten 
30-watts förstärkare kan alltså med lätthet förstöra en 500-watts högtalare.2 Det räcker 
med att vrida upp volymkontrollen tillräckligt mycket för att den ska börja spela 
förvrängt ljud. Det är alltså det som förstör högtalarna inte högt ljud. Varför det inte 
heller är rätt att diskutera maxeffekt, då många högtalare tål mer än vad som anges. 

• Resonansfrekvens – eller egenfrekvens är den frekvens högtalarna vibrerar med efter 
det att de inte längre utsetts för en yttre kraft, i detta fall i form av en signal. Värdet på 
resonansfrekvensen säger ingenting om hur mycket eller lite högtalaren kommer 
vibrera utan bara med vilken frekvens den vibrerar. Resonansfrekvens är någonting 
som gärna vill undvika i detta projekt då det kan störa laserstrålens bana i form av 
oönskade rörelser. 

• Q-värde  –  säger  hur  resonansbenäget  något  är,  oavsett  om  det  är  elektrisk  eller 
mekaniskt.  Alltså  hur  mycket  högtalarna  tenderar  att  vibrera,  med  sin 
resonansfrekvens, efter det att den yttre kraften slagits av. I en högtalare ger talspolens 
resistans, tillsammans med magneten upphov till något som verkar som en mekanisk 
resistans sett från den mekaniska sidan i högtalarelementet. Denna mekaniska resistans 
påverkar i hög grad högtalarelementets Q-värde.3  Elementets Q-värde går alltså att 
påverka genom att seriekoppla det med ett elektrisk motstånd. Något som dock inte 
kommer genomföras i detta projekt. Q-värdet betyder alltså i stort sett förhållandet 

 
1 http://www.drkrupp.se/hifi/inledning_impedans_fas.html 
2 http://www.hifiklubben.se/bibliotek/artiklar/stereo/2157.htm 
3 http://www.csc.kth.se/utbildning/kth/kurser/DT2400/htlab.pdf sida 9 

http://www.drkrupp.se/hifi/inledning_impedans_fas.html
http://www.hifiklubben.se/bibliotek/artiklar/stereo/2157.htm
http://www.csc.kth.se/utbildning/kth/kurser/DT2400/htlab.pdf


7  

mellan reaktans och resonans i en resonanskrets. Har man flera kretsar kan man 
kombinera dessa på olika sett. I vårt fall med ett högtalarelement har man en massa, 
som  består  av  en  kon  och  en  spole,  en  fjädring  (konupphängningen)  och  två 
resistanser, viskösa mekansiska förluster4 i konupphängningen samt elektrisk 
dämpning5.6  Vi får då tre Q-värden, det första är summan av dessa båda resistanser 
����𝑠 , det mekaniska ��𝑚��  samt det elektriska ��𝑒�� . Vi kommer vid val av 

högtalare bara
 

ta hänsyn till 
����𝑠 . • Frekvensområde – kallas också för hörbarhetsområde eller frekvensområde. Talar om 
vilka frekvenser högtalarna kan spela upp. Ett friskt öra kan uppfatta frekvenser upp 
till cirka 20 kHz. Ändå finns det högtalare som spelar frekvenser på 50 kHz. Det 
kommer sig ur att man vill behålla linjäriteten inom hela det hörbara området. Har 
man ett högtalare som spelar frekvenser upp till exempelvis 15 kHz kommer dessa att 
tappa  linjäritet  långt  under  denna  gräns,  vilket  alltså  blir  hörbart.  Detta  fenomen 
slipper man då genom ha ett frekvensområde på exempelvis 50 kHz. Det ska tilläggas 
att även då vi inte hör dessa frekvenser så kan vi uppfatta ljudet som en känsla då 
vibrationerna fortfarande är kännbara. 

 
 
 
 

2.2 PWM styrning 
PWM modulering, Pulse Width Modulation eller pulsbreddsmodulering, använder digitala 
pulser för att skapa analoga värden. Metoden går ut på att man i form av en fyrkantsvåg 
skickar pulser med varierande längd och reglerar på så sätt spänningen. Dessa fyrkantsvågor 
kommer från två stycken signaler enligt Figur 1. PWM kan alltså jämföras med en komparator 
som jämför en lågfrekvent signal, som går in i minusingången i Figur 1, med en högfrekvent 
triangelvåg, plusingången i Figur 1. Utsignalen från komparatorn är som synligt ett pulståg 
vars pulsstorlek varierar beroende på den lågfrekventa signalens storlek. Denna signal kan 
man variera för att skapa en önskad spänning. 

 
 
 
 

 
 

Figur 1. Pulsbreddsmodulering 
 
 
Genom att slå av och på snabbare än vad den anslutna apparaten kan urskilja skapar man ett 
medelvärde av spänningen. Desto högre duty cycle (se nedan), alltså ju längre tid spänningen 

 
 

4 Dessa viskösa mekaniska förlutser är vad som kan kallas ”seghet”. Trycker man ihop högtalaren ger den en 
motkraft men fjädrar inte riktigt tillbaka utan energin blir också till värme. 
5 Den elektriska dämpningen uppstår då det genereras en ström i talspolen för att röra högtalaren men denna 
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ström blir också till värmeförluster. 
6 http://www.faktiskt.se/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=15512&view=previous 

http://www.faktiskt.se/modules.php?name=Forums&amp;file=viewtopic&amp;t=15512&amp;view=previous
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är påslagen jämfört med avslagen, desto högre blir medelspänningen. PWM går i grund och 
botten ut på att modulera, varför man sällan sätter duty cyclen till ett fast värde. Duty cyclen 
ändras ofta över tiden och denna ändring behöver inte alls ske kontinuerligt. 

 
De begrepp man brukar tala om är: 

• PWM Period – vilket är tiden för en PWM cykel, 𝑇 i Figur 2. Denna parameter brukar 
vara konstant. 

• PWM Frekvens – där  𝑓 = 1
 
𝑇 

 

vilket inte ska blandas ihop med klockfrekvensen för 
processorn. PWM frekvensen är frekvensen som går in i den anslutna apparaten 

• Pulsbredd – är tiden en PWM cykel är ”ON”, 𝑡 enligt Figur 2. 
• Duty   cycle   –   är   kvoten   mellan   PWM   cykelns   av   och   på, 𝑡

 
𝑇 

 

i   Figur   2. 
 
 
 

 
 

Figur 2. PWM-signal 
 
 
 
 

2.2.1 Tillämpningar 
PWM modulering kan användas som D/A omvandlare vilket är det vanligaste. Men den kan 
också fungera som A/D omvandlare vilket gör det till en teknik som kan implementeras vid 
alla olika tillfällen. 

 
Via D/A omvandling vill man styra exempelvis en motor, högtalare, lysdiod etc. Genom att 
bestämma mängden ström som ska skickas till motorn eller lysdioden kan man då justera 
hastigheten eller ljusstyrkan. Hög hastighet/ljusstyrka fås genom att pulsbredden 𝑡 är  stor  i förhållande till perioden �� . 
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Figur 3. Hur man kan använda sig av PWM styrning för att göra om en analog signal till en digital 
 
 
Som A/D omvandlare kan vi ta ett verklighetsbaserat exempel för att förstå hur PWM kan 
användas. Vi tänker oss en temperaturgivare som mäter 1mV/°C. Den har nu värdet 23mV/°C 
som  jämförs  mot  den  högfrekventa  triangelvågen  som  kan  mäta  mellan  -40mV/°C  och

 +40mV/°C, se Figur 3 (notera att plus – och minusingången är omvända jämfört med Figur 1,
 detta spelar dock ingen roll). Från de att en vanlig temperaturgivarendetekterar en temperatur 

ska detta kanske färdas via en lång kabel till en dator där det läses av. På denna sträcka 
kommer signalen att störas och ha ett annat värde när den kommer fram. Med PWM kan vi 
istället ange temperaturen som det modulerade värde och jämföra detta mot grundfrekvensen. 
Varje gång grundfrekvensen över – eller understiger det modulerade värdet reagerar 
komparatorn och vi skapar en signal. Den kan sedan skickas genom kabeln som pulser och 
behandlas av exempelvis ett relä för att få temperaturen. Det kommer att ge ett mycket mer 
precis temperatur eftersom det är enklare att skicka digitala signaler än analoga på grund av 
att analoga gärna störs ut. 

 
2.2.2   Fördelar PWM 
• Medelvärdesstyrning – de flesta kretsar kan styras genom att modulera en av/på 

signal. Det önskade värdet bestäms genom att beräkna duty cycle från en signal. Vi 
kan  säga  att  denna  signal  har  ett  medelvärde  𝑦� ,  ett  högsta  värde  𝑦𝑚𝑎��   vilket  är spänningsnivån under tiden 𝑡 i Figur 2, ett lägsta värde ��𝑚��𝑛  som är spänningen under tiden   𝑇 − 𝑡    i   figur   1   samt   en    duty   cycle   �� .    Vi   får   då   sambandet: 

𝑦� = 𝐷 ∗ 𝑦𝑚𝑎�� + (1 − ��)��𝑚��𝑛 (1)
 

och förstår att medelvärdet av signalen (𝑦�) är direkt proportionellt mot duty cycle 
�� .

 • Lätt att generera – PWM   signaler är lätta att generera men också lätta att hantera 
kodmässigt, då dessa oftast bara kräver en timer och ett jämförelsevärde. PWM 
hårdvaran finns ofta i dagens mikrokontrollers och tar samtidigt väldigt lite minne från 
mikrokontrollern under körning. 
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• Drar  mindre  ström  –  kretsar  som  använder  PWM  teknik  har  oftast  mindre 
strömförbrukning. Då den är avslagen går det praktiskt tagen ingen ström och då den 
är på är det ingen ”spänningsdropp”. 

• DA-omvandling  –  PWM  modulering  fungerar  effektivt  som  digital  till  analog 
omvandlare  eftersom det på ett enkelt sätt går att styra dess duty cycle efter önskat 
värde. 

 
2.2.3 Nackdelar PWM 
• PWM är känt för att ge upphov till RFI, radio frequency interference, vilket dock går 

att eleminera genom att exempelvis placera mikrokontrollern nära lasten och på så sätt 
använda  korta  kablar.  En  annan  metod  för  att  elemenera  dessa  störningar  är  att 
använda sig av ett filter. 

 
2.2.4 PWM filtrering 

En PWM signal är som sagt en kombination av två signaler. Den första är den ”synliga 
pulssignalen”,   också   kallad   grundfrekvensen   och   den   andra  är  den   lite  mer  dolda 
”modulerings signalen”. Främsta anledningen till att filtrera en PWM signal är för att separera 
signal två, moduleringen, från pulssignalen. 

 
Då PWM signalen är en fyrkantsvåg blir det gärna väldigt branta flanker vid till eller frånslag. 
Filtrets roll kan är att filtrera bort de udda övertoner som uppstår vid dessa flanker. Ett filter 
beövs dock inte alltid. Exempelvis behöver man inte filtrera en PWM signal som har i uppgift 
att styra en LED. Detta eftersom ögat fungerar som filter vid frekvenser över 30 Hz.7. 

 
För att kunna konstruera ett filter gäller det att vara bekand med följande begrepp: 

 
• Lågpassfilter – ett filter som har i uppgift att filtrera bort de höga frekvenserna och 

samtidigt låta de låga frekvenserna passera, dock lite modifierade. 
• Gain – mäter ökningen i signalamplitud, alltså kvoten mellan den utgående – och den 

ingående amplituden. Borde helst vara större än ett. 
• Attenuation – mäter hur mycket en signal har minskat i styrka.  Gain och attenuation 

är alltså två olika synsätt på signalstyrka. Attenuation ska helst vara mindre än ett. 
• Brytfrekvens – är den frekvens vid vilken ett filter dämpar dubbelt så mycket som i 

passbandet, alltså där signalen har dämpats med 3 dB. 
• Decibel – används oftast för att mäta gain och attenuation. Spänningsamplituden ges 

av: 
dB = 20 ∗ log 𝑉𝑢𝑡 

��𝑖𝑛 

 

(2) 
 

 
en ökning på 3 dB är en fördubbling av ljudstyrkan. 

• Antal poler – ett filter med endast en kondensator eller en spole räknas till enpoliga 
filter. Filtret kan alltså ha andra komponenter också. På samma sätt har ett tvåpoligt 
filter två stycken kondensatorer, två spolar eller en utav varje. Antal poler är relevant 
då det kontrollerar frekvensområdets utseende genom filtret. 

 

 
7Filtering PWM Signals - http://www.proaxis.com/~wagnerj/PWMfil/PWM%20Filters.pdf 

http://www.proaxis.com/~wagnerj/PWMfil/PWM%20Filters.pdf
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RC-filter, som vi ska använda oss av i detta projekt, är av den första graden (-6dB/oktav). Där 
dB/oktav anger hur hårt filtret skär igenom och kan ses som filterbranthet. 6 db/oktav betyder 
att ljudtrycket ändras 6dB per frekvensfördubbling eller halvering. 

 
 
 
 
 

3. Problemdefinition 
 
 
 

3.1 Problem 
Ambitionen har sedan starten av projektet varit att med hjälp av PWM modulering från STK- 
500 kortet och dess ATmega16 kunna styra två högtalarna i X – respektive Y– led. Med styra 
i detta avseende menas att då man skickar korta laserpulser på speglarna, som är fästa på 
högtalarna, ska man kunna projicera önskat mönster på exempelvis en vägg. Lasern styrs 
också via STK500 kortet och skulle också gå att modulera så att den inte blev för stark i ett 
nedsläckt rum men inte heller för svag i ett ljusstarkt rum. 

 
3.2 Målsättning 

Delmålet bestod i början av att skapa ett horisontellt streck för att sedan uppgraderas till en 
fyrkant osv. Då det är mycket finmekanik inblandad i spegelkonstruktionen är det ingen 
garanti att utfallet blir det önskade, men det sågs som ett roligt och annorlunda projekt vilket 
drev på ambitionen. När det var möjligt att rita figurer var förhoppningen att kunna skriva en 
bokstav och därefter en kort textremsa, i detta fall KTH. Vilket också var slutmålet med 
projektet. 

 
 
 

3.3 Utvecklingshjälpmedel 
Kunskapen har samlats in främst från datablad och internet. Handledare har också bidragit 
med kunskap och tips men detta främst under den första fasen, då spegelkonstruktionen skulle 
utvecklas. 

 
 
4. Problemlösning 

 
 
 

4.1 Konstruktion 
Figur 4 visar hur laserpekaren är riktad mot det ena högtalarelementskonstruktionen, som 
vinklar strålen i Y-led. Strålen speglas sedan mot den andra högtalaren som speglar i X-led. 
När högtalarna sedan vibrerar uppstår ett av användare förvalt mönster på väggen dit X- 
ledshögtalaren är riktad. Nedan beskrivs konstruktionen noggrannare. 
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Figur 4. Högtalarkonstruktionen med laserpekaren 
 

 
 
 

4.1.1 Konstruktion av högtalarsats 
För att undvika distortion och att speglarna rör sig i oönskade rörelser är det vitalt med ett 
stabil högtalarsats. Denna konstruerades i CAD för att sedan skickas iväg till en plåtverkstad 
där den svetsades och stansades till. Konstruktionen består av: 

 
• En papperskon monterad i mitten av membranet, som på insidan består av ett tunt 

lager epoxylim för att skapa styvhet i rörelsen. 
• Indianpärlor (gula i Figur 5), som är trädda på ett snöre mellan konen och spegeln för 

att ta upp rörelser som inte är helt horisontella. 
• Spegeln är 1 mm tjock blankpolerad alluminium, då detta är lättare att arbeta med än 

spegelglas. Aluminiumspegeln har ett 3 mm:s hål på var sida där två synålar 
(monterade under de två skruvarna i Figur 5) som håller den på plats. På så sätt kan Y- 
högtalaren, som demostreras i Figur 5, lätt rotera i vertikalled och X-högtalaren i 
horisontalled. 
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Figur 5. Högtalarelementet då det är fastmonterat. Bilden visar hur spegeln är fäst mot nålarna samt mot indianpärlorna. 
Konen är fastlimmad på membranet på ena sidan och mot indianpärlorna på den andra 

 

 
 
 
Figur 6 visar laserstrålens väg via högtalarsatserna ut på den projicerade ytan. 

 
 
 
 

 
 

Figur 6. Lasertrålens väg från lasern via speglarna till den yta där strålen projiceras 
 
 
 

4.1.2 Beräkningar av laserprojektion 
Innan konstruktionen av spegeln inleddes var det viktigt att veta hur stor projektion av lasern 
det var möjligt att få i X – samt Y led på exempelvis en vägg. Högtalarna uppskattades (då det 
inte fanns information om detta) via experiment ha en rörelse på ±5 mm. Det är inte att 
föredra att använda denna rörelse fullt ut eftersom man kan förstöra högtalarna så därför 
beräknades det på en ±3 mm stor rörelse. Beräkningarna, se Figur 7, visar att på en vägg två 
meter bort går det att projicera en laserstråle på en 1,2x1,2 meter stor yta. Vilket anses var 
mer än tillräckligt för detta projekt. 
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Figur 7. Inkommande laserstråles maximala spridningsvinkel 
 
 
5. Hårdvara 

 
 
 

5.1 Högtalare 
Högtalarna som används är vanliga mellanregistershögtalare. Att använda diskanthögtalare 
hade kunnat bidra till att rörelserna i X – samt Y – led inte blev tillräckligt stora. Samtidigt 
hade bashögtalare kunnat bli för svårstyrda då dessa tar längre tid på sig för att hitta tillbaka 
till sitt utgångsläge. För att dessa ska vara lämpliga krävs framförallt ett lågt Q-värde och en 
tillräcklig effekt, helst över 40W då högtalare med mindre effekt är lite för små. Det gäller 
också att testa så att membranen rör sig tillräckligt då man trycker in det. 

 
Att veta precis vilka högtalare som fungerar bäst är inte lätt att veta utan att testa några olika. 
Då det inte finns tillräcklig ekonomi eller tid för detta får två högtalare á ca 200 kr duga. 

 
Nyckelparametrarna för högtalarna som valdes är 50-4500 Hz frekvensområde, 60W effekt, 
8Ω impedans, 55 Hz resonansfrekvens samt 0,36 i Q-värde. 

 
5.2 Förstärkare 

Högtalarna  hade  kunnats  driva  med  en  vanlig  12  Volts  adapter  men  för  att  utnyttja 
högtalarnas hela spann hade adaptern behövt varit kopplad till en H-brygga. Att få det och 
fungera bra hade inte varit gjort på en helg och blivit lite övermäktigt för detta projekt. Därför 
använder vi en vanlig stereoförstärkare som fungerar som en analog H-brygga. Vi utnyttjar på 
så sätt hela högtalarspannet och laserstrålen går att projicera på en större yta. 
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5.3 Laserpekare 
En vanlig 5mW stark laserpekare med en våglängd på 650 nm användes. Den behöver inte 
uppfylla  några  speciella  krav  förutom  att  man  inte  ska  bli  blind  om  man  råkar  vinkla 
speglarna fel. Alla laserpekare under 10mW uppfyllde alltså i princip kraven. 

 
5.4 ATmega16 

Mikroprocessorn som användes var en Atmel ATmega16. Nyckelparametrar för 
mikroprocessor relaterat till detta projekt är 16K bytes flashminne, 8Mhz intern – och 16MHz 
extern klockfrekvens, två 8-bitars och en 16-bitars timer samt fyra PWM kanaler. I detta 
projekt användes bara den interna klockfrekvensen på 8MHz och 16K bytes minnet hade inga 
större problem med att rymma koden. 

 
5.4.1 Implementering av PWM på ATmega16 

För att kunna styra båda högtalarna i X – respektive Y-led oberoende måste de också vara 
kopplade oberoende från varandra. Vi använder oss som sagt av PWM som i ATmega16 styrs 
med hjälp av timers och kopplar därför högtalarna till de två skilda 8-bitars räknarna/timers. 
Räknarna har två register, se Figur 8, som man bör känna till för att förstå hur dessa fungerar. 

 
 
 

 
 

Figur 8. Komparatorenheten, blockdiagram. 
 
 
Komparatorn jämför kontinuerligt TCNTn mot output registret, OCRn. Då TCNTn är ekvivalent 
med OCRn signalerar komparatorn en träff. Vi vill skapa en PWM signal av denna och 
använder       oss       därför       av       waveform       generator,       se       Figur       8.       Den 
anväder signalen för att skapa en utsignal vars utseende är beroende på vilka av bitarna 
WGMn1:0 och COMn1:0 (defineras nedan) som är aktiverade. 

 
Vi vill använda oss av Phase Correct PWM Mode, som är lite långsammare än Fast PWM 
Mode. Detta eftersom fasen skiftar med duty cycle i Fast PWM Mode, medan den förblir 
densamma i Phase Correct PWM Mode,vilket ger lite högre precision. 
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��∗51
 

� 

Räknaren kommer räkna upp till maxvärdet (255 för en 8-bitars timer) och därefter räkna ner 
till noll för att sedan upprepa proceduren (kallas för en dual-slope operation). Komparatorn 
jämför TCNTn mot OCRn både under upp – samt nedräkning, vilket är synligt i Figur 9. 

 
 
 
 

 
 

Figur 9. Phase Correct PWM Mode, visar hur PWM signalen reagerar när komparatorn får en match mellan OCRn och 
TCNTn. 

 
 
 
PWM utsignalen är alltså genererad genom att vi tömmer eller ”fyller”, beroende på om man 
använder inverterat eller icke-inverterat, OCR registret då det blir en träff (compare match) 
mellan TCNTn och OCRn. OCR registret är sedan kopplad till en utport på mikrokontrollern. 
Den frekvens som fås är: 

 
��𝑐𝑙��_��� 𝑓��𝐶𝑛𝑃𝐶𝑃��𝑀  =    𝑂

 

 
(3) 

 

Variabeln N representerar prescale factorn (1, 8, 64, 256, 1024) och  𝑓𝑐𝑙��_𝐼 
𝑂 

är mikro- 

kontrollerns klockfrekvens. Prescalern används för att reducera frekvensen till lägre värden. 
 

5.4.2 Användna register 
Följande register i mikroprocessorn användes för att styra PWM signalen efter önskemål: 

Räknare/Timer kontrollregister – TCCR0 

 
 

 
 

Figur 10. Använda bitar i TCCR0 registret 
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Räknare/Timer kontrollregister – TCCR2 

 
 
 

 
 

Figur 11. Använda bitar i TCCR2 registret 
 

 
 
 
Bitarna i Figur 10 och 11 är gulmarkerade vilket innebär att de har värdet 1 medan de vita 
värdet 0. Bitarna beskrivs enligt: 

 
• WGM00, WGM20 – Sätter de två räknar att använda sig av Phase Correct PWM Mode. 
• COM01, COM21 – tillsammans bildar de läge 3 i Figur 12, man tömmer alltså OCR 

registret vid uppräkning och ”fyller” det vid nedräkning. 
• CS00, CS20 – betyder att vi inte vi vill ha någon prescale utan köra på 16 kHz vilket är 

det maximala värdet vid Phase Correct PWM Mode och en 8 MHz mikrokontroller, se 
ekv. 5. 

 

 
 

Figur 12. Compare Output mode vid Phase Correct PWM Mode 
 
 

5.5 PWM filter 
För att filtrera bort grundfrekvensen användes ett en-poligt RC filter. Det hade till uppgift att 
ta bort störningar och de högfrekventa signalerna samt att lyfta fram den modulerade signalen. 

 
Överföringsfunktionen för ett lågpassfilter är: 

��(����) = 1 
1+𝑗𝜔𝑅𝐶 

 
 
 
(4) 

 
 
 
och om vi skriver överföringsfunktionens amplitud i decibel skala får vi: 

 

 
 

|��(��)|𝑑𝐵 = −10 ∗ log �1 +  �
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𝐵 

𝐵 𝐵 

där: 
 

��  = 1 (6) 
2��𝑅𝐶 

 
 
Innan filtret konstruerades fick högtalarna testas för att se vilka frekvenser de kunde uppnå 
utan att tappa styrka. Genom att via två stycken generatorer skicka in en sinusvåg i varje 
högtalare och samtidigt lysa med laser var detta möjligt att testa. Vid 200Hz började figuren 
som lös på väggen att minska och högtalarna kunde alltså inte jobba så mycket högre. Det 
kändes ändå passande att ha en högre brytfrekvens så att inte detta skulle bli begränsande, 
varför den lades vid cirka 700Hz. I Bode diagrammet, i Bilaga 2, går det att se brytfrekvensen 
(��   = ����, där 𝜔    = 4130 rad/s) som inträffar då filtret dämpar dubbelt så  mycket 
som i 

2𝜋
 passbandet, alltså vid -3dB. 

 
I Figur 13 ser vi hur signalen ser ut innan den når fram till filtret. Den har en medelspänning 
på 0 volt, och borde då komma ut som en jämn linje längs X-axeln efter att den passerat 
filtret. Figur 14 visar att så inte riktigt är fallet, då det kommer ut en signal som varierar 
mellan 0 volt och – 0,3 volt. Detta kommer sig av att optokopplaren som sitter efter PWM 
insignalen inte är tillräckligt snabb. I Figur 13 ser vi att periodtiderna inte är lika långa, utan 
det skiljer cirka 2ms, även fast vi kör på 50 % duty cycle. Det kommer inte märkas i resultatet 
för detta projekt men ska ändå poängteras. 

 

 
 

 
 

Figur 13. Efter optokopplare och före RC-filtret vid 16kHz 
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Figur 14. Efter optokopplare samt efter lågpassfiltret vid 16kHz 
 

 
 
 

5.5.1 Optokopplare 
Optokopplare, Figur 15, skiljer elektriska kretsar åt galvaniskt men släpper ändå igenom 
signaler. På detta sätt kan jordströmmar undvikas. Signalöverföringen sker via ljus tillexempel 
en lysdiod och en fototransistor. Den elekriska signalen blir alltså till en optisk signal och 
sedan tillbaka. 

 

 
 

Figur 15. Optokopplare med lysdiod till vänster och fototransistor till höger. Den streckade linjen visar isoleringen, så att 
elektrisk kontakt undviks 

 

 
 
 
Figur 16 visar en bild på lågpassfiltret. Optokopplarna sitter på undersidan nere i vänster hörn. 
De två ingångarna längs ner till vänster är anslutna till PWM ingångarna på STK500 kortet. 
Ingen spänning går som sagt igenom optokopplarna, varför vi har 4 styck batterier till att 
driva komponeneterna på kortet. En schmittrigger sitter också innan RC filtret för att försäkra 
om att man får symmetrisk upp – och urladdning av kondensator i lågpassfiltret. 
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Figur 16. Bild på lågpassfiltret 
 
 

5.6 On/off modulering med laser 
Ett av kraven i projektet var att kunna modulera styrkan på lasern. På så sätt kan man använda 
laserpekare med både hög – och låg effekt. Komponenterna konstruerades på ett veroboard 
med en vanlig 5V batterieleminator som spänningskälla. Efter den sitter en virdpotentiometer 
för att reglera mellan 3V till 3,8V spänning. Där 5mW laserpekare kräver ca. 3V medan en 
500mW vill ha uppåt 3,5V. 

 
5.7 Atmel AVR® STK500 

Som utvecklingskort användes ett STK500 från Atmel. Det användes för att flasha 
mikrokontrollern via AVR Studio vilket gör att det är väldigt enkelt att använda. Den stödjer 
också ATmega16. Utvecklingskortet har också utgångar för GND vilka kunde utnyttjas av 
PWM filtret. 

 
 
6. Mjukvara 

 
 
 

6.1 Programmet 
Programmet är uppbyggt av sex stycken subrutiner som tillsammans interagerar och får 
högtalarna att rör sig som de ska och laser att skicka pulser i rätt stunder. 

 
Följande subrutiner är beståndsdelen i programmet: 

 
• Void flyttalaser() – ”flyttar” laser i detta 255x255 stora koordinatsystem. Är uppbyggd 

så att lasern stegar sig fram i väldrig små steg för att få så riktiga linjer som möjligt. 
Det ligger alltså en while-sats i rutinen för att se till så att om lasern inte befinner sig 
tillräckligt nära ett bestämt värde, ska den stega vidare tills det uppnår detta villkor. 
Kommandot ”flyttalaser(0,12)” ska alltså röra strålen tolv punkter i Y-led men via 
väldig små rörelser. 

• Void rita() – Används för att skicka laserstrålen dit användaren vill, rita(5,5) kommer 
att skicka laserstrålen (5,5) punkter ifrån dess nuvarande postition. 
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• Void PWM() – tar hand om koordinaterna från flyttalaser() och ger de ett motsvarande 
värde i OCR registret så att högtalarna får en PWM signal som referens. 

• Void laser() – sätter laserporten till hög. Rutinen innehåller också en liten delay för att 
få lasern att stanna i ändpunkterna och på så sätt skapa skarpare linjer. 

• Void laserAv() – används för att stänga porten som skickar spänning till lasern. Gör 
det enkelt att inte få oönskade streck då man skriver. 

 
 
 
 

6.2 Användning 
För  att  använda  animationslasern  till  att  projicera  önskade  mönster  på  en  yta  matar 
användaren in önskade koordinater enligt programstrukturen ovan. Processorn är direkt 
kopplad till högtalarna och lasern via STK-500 kortet och användare måste därför flascha om 
kortet varje gång koden och följdaktligen mönstret ska ändras. 

 
 
7. Utvecklingshjälpmedel 

 
 
 
För att utveckla programmet användes AVR Studio 5 från Atmel som använder 
programspråket C. DraftSight användes, eftersom plåtfirman som gjorde arbetet använde sig 
av detta, för att konstruera plåtsatserna till högtalarna samt bottenplattan. 

 
Multisim från  National Instruments användes för att konstruera kopplingsscheman. 

 
 
 
 
 

8. Erfarenheter och problem under arbetets gång 
Att ge sig in på någonting som man på förväg inte behärskar är alltid lika spännande. Men 
minst lika tidskrävande. Nu i efterhand har jag väl främst insett att ska man sätta av en timme 
till en planerad åtgärd, bör man räkna med det tredubbla. Många gånger mycket mer än så. 

 
I början har man många idéer och tankar om vad man vill göra och på vilket sett. Jag landade 
sedan i en tanke som även den ändrades helt minst tre gånger innan jag på allvar började med 
detta projekt. Då var jag inte inne på andra moduler utan bara hur jag på bästa sätt kunde 
genomföra detta projekt. Det gäller som känt att man ska vara flexibel och aldrig utesluta en 
idé, men det gäller också att bestämma sig får något och köra på det. Där det andra nästan är 
viktigare. 

 
Jag gjorde sedan skisser och ritningar för att kunna göra prototypen i CAD och när den 
skickats iväg till en plåtfirma (som utförde arbetet gratis vilket var en förutsättning för att inte 
spräcka min personliga budget) kändes det skönt att man bestämt sig vid en idé. 

 
Att efter ha skruvat fast högtalarelementen på plåtprototypen få dit speglarna, där jag lyckats 
hitta 1 mm tjock blankpolerad aluminium som material, var inte helt lätt. Erfarenheten av 
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detta är att finmekaniska hemmagjorda idéer tar sin lilla stund att få och fungera på ett bra 
sätt. Även om det gick relativt faktiskt gick relativt smidigt plus att det är roligt att komma 
med egna lösningar och se dessa fungera. 

 
De största problemen i samband med projektet uppstod vid utvecklingen av PWM filtret samt 
vid kodningen. I början användes ett RC-filter för att filtrera bort alla oönskade frekvenser. 
Detta visade sig kanske inte räcka riktigt då det kom in störningar, förmodligen nätbrus från 
datorn. De figurer som var programmerade att visas på väggen såg inte alls riktiga ut. Filtret 
var alltså tvunget att lödas om på nytt med ett helt nytt utseende. Detta skulle tillskillnad från 
det gamla filtret framförallt innehålla en optokopplare efter ingångarna på filtret och på så sätt 
skapa galvanisk isolering. Det kan också vara en idé att verkligen kolla upp i databladet så att 
optokopplaren är konstruerad för att klara frekvenser på 16kHz (som STK500 kortet skickade 
ut) så att man inte behöver byta efter en timmes felsökning. Vilket dock tyvärr hände. Följden 
av att den var för långsam visade sig genom att signalen som gick ut ur optokopplaren inte 
längre var en fyrkantsvåg vid 16kHz. 

 
Att också vara noggrann med lödning och kapande av lödbanor kan spara många timmar som 
istället går åt till felsökning. 

 
Under programmerandet ville det heller inte fungera något vidare. Det visade sig då vara 
glapp i förstärkaren som användes. Jag gick igenom ytterligare 3 förstärkare med olika 
problem, ofta på grund av att de var gamla och slitna, innan jag fick tag i en som fungerade 
felfritt och orkade driva högtalarna. Då fick programmeringen sig också ett lyft eftersom det 
nu gick att se laserstrålen och dess rörelser. Även om det blev ont om tid till detta. 

 
När det sedan i slutet visade sig att det var processorn som förmodligen inte var tillräckligt 
snabb gavs ett försök att byta ut den till en ATmega1284P. Denna ville dock, efter många 
försök, inte fungera. 

 
 
9. Slutsatser och förslag till förbättring 
Det är svårt att få finmekanik att uppföra sig som man vill och det tar ofta lång tid att sätta 
ihop. För att konstruera vad man vill är det ändå ofta en ingrediens som ingår, varför det är 
bra att lära sig. Vill man spara tid ska man dock förenkliga så mycket det går. 

 
När man sedan börjar programmera är det skönt att man arbetar med något konkret. Blir det 
fel ser man ofta vad det är som inte fungerar, man vet kanske inte varför men det räcker ändå. 
Att XY koppla ett oscilloskop och ansluta det efter lågpassfiltret är också något som 
rekommenderas, på så sätt gick det att se precis hur lasern skulle lysa på väggen, vilket sparar 
mycket tid. 

 
Lasern gick att modulera och figurer gick att framställa. Texten är också större än 1x1 på 2 
meters håll. Två av tre krav men också två av tre delmål uppfylldes alltså. Det tredje 
kravet/delmålet som var att skriva KTH  lyckades tyvärr inte. Detta eftersom processorn inte 
var tillräckligt snabb. Två bokstäver gick att få fram, inte helt utan problem men det såg ändå 
bra ut. Men det finns alltså hopp om att i framtiden kunna utveckla projektet ytterligare och få 
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det fulländat. Ska projektet göras om bör dock också ett nytt filter konstrueras, inte för att 
ersätta utan för att komplettera. Förslagsvis ett högpassfilter som då låter förstärkaren dra på 
mer kraft när högtalarna börjar tappa i frekvens. Detta för att försäkra om att inte högtalarna 
blir den svaga länken i konstruktionen. 

 
En egen konstruerad förstärkare som man styr med PWM är nästa steg i processen för att få 
en komplett PWM styrd konstruktion, men sågs som övermäktigt att få ihop under dessa få 
veckor. 

 
Att utan behöva gå in i koden varje gång mönstret ska ändras är också en implementering som 
bör införas. Användaren ska alltså kunna styra koordinaterna trådlöst och på så sätt få laser att 
röra sig till önskat läge. 
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12. Bilagor 
 
 
 

Bilaga 1 - Kravspecifikation 
Kraven för projektet var: 

 
• Animationslasern skulle kunna rita figurer på den yta dit den riktades. 
• Lasern skulle vara modulerbar så att texten var synlig i ett ljusstarkt rum men inte blev 

för stark i ett nedsläckt rum. 
• Texten skulle på ett avstånd av två meter ha en storlek på cirka 1x1 meter. 
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Bilaga 2 - Komponentlista med kostnadsredovisning 
 

Komponent Antal Pris 
   
Elektriska komponenter   
Mikrokontroller ATmega16 1 0 :- 
Högtalare TW5201 2 400 :- 
Förstärkare Denon DRA-425 1 Lån 
Batterier AA 4 40 :- 
Batterihållare 1 25 :- 
Kondensator 0.47 µF 2 4 :- 
Kondensator 0,22 µF 2 4 :- 
Kondensator 10 µF 2 10 :- 
Kondensator 0.1 µF 2 3 :- 
Optokopplare Sharp PC-401 2 40 :- 
Schmittrigger HEF40106B 1 4 :- 
Laserpekare 5mW 1 80 :- 
Enpolig till-till switch 1 20 :- 
Tvåpolig till-till switch 1 30 :- 
Lysdiod grön 2 4 :- 
Transistor BUK-555 100A 1 6 :- 
Spänningsregulator LM1117 1 20 :- 
Motstånd 3,6kΩ 1 0,2 :- 
Motstånd 1,5kΩ 2 0,4 :- 
Motstånd 1,1kΩ 2 0,4 :- 
Motstånd 10 kΩ 1 0,2 :- 
Motstånd 640Ω 2 0,4 :- 
Motstånd 110Ω 2 0,4 :- 
Motstånd 240Ω 1 0,2 :- 
Batterieliminator 5V, 450 mA 1 100 :- 
Kretskortsplint 1 10 :- 
Vridpotentiometer 1 6 :- 
Aux-kabel 1 25 :- 
Mekaniska komponenter   
Hållare för högtalare, 2,5 mm aluminium 2 0 :- 
Bottenplåt, 2,5 mm aluminium 1 0 :- 
Laserhållare, 2,5 mm aluminium 2 0 :- 
Skruv M6, 10mm 12 12 :- 
Skruv M5, 20mm 8 8 :- 
Skruv M3, 8mm 4 2 :- 
Mutter M5 8 4 :- 
Synål 4 1 :- 
Blankpolerad aluminium, 10x15 1 0 :- 
Blankpolerad aluminium, 60x15 1 0 :- 
Papperskon 2 0 :- 
Indianpärlor 8 1 :- 
Snöre 1 0 :- 

Totalt :  ca. 770 :- 
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Bilaga 4 - Använda portpinnar hos AVR:en 
 
 

ATmega16 
 

Pinne  Namn  Funktion 
 

4 PB3 (OC0) PWM styrning i Y-led 
21 PD7 (OC2) PWM styrning i X-led 
11,31 GND Jord 
23 PC7 (SDA) Ställer laser av/på 
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Bilaga 5 - Mekaniska ritningar med måttsättning 
Alla mått är inte utsatta då ritningarna är sparade i digitalcad-format. De bifogas nedan med 
koden. 
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Bilaga 6 - Datablad 
 
 
Mikrokontroller 

Atmel AVR ATmega16 

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

Optokopplare 
 
Sharp PC401 

 
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/Sharp/mXuzssx.pdf 

 
Schmittrigger 

 
HEF40106B 

 
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/HEF40106B.pdf 

 
Spänningsregulator 

 
http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?genericPartNumber=lm1117-n&fileType=pdf 

http://www.atmel.com/Images/doc2466.pdf
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/Sharp/mXuzssx.pdf
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/HEF40106B.pdf
http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?genericPartNumber=lm1117-n&amp;fileType=pdf
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Bilaga 7 – Bilder 
 
 
 

Lågpassfiltrets Bode diagram: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

De tre korten som användes: 

Lasermoduleringskortet 
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Ett A projicerat på väggen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cirkel med en lite starkare 

grön laser projicerat på väggen: 
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Bilaga 8 – Programlistningar 
 
 
 
För att plotta Bode diagrammet användes MATLAB. 

 
Koden: 

 
%% Bode diagram för lågpassfiltret 
clc,clear, 
R = 1100; % Motståndet var på 1100 ohm 
C = 0.22*10^(-6); % Kondensatorn har kapacitansen 22nF 

 
N = [0 1]; % Överföringsfunktionens täljare 
D = [R*C 1]; % Överföringsfunktionens nämnare 

bode(N,D); grid on; % Bode plotten 

 
C-koden till programmet: 

 
 
 
#include <avr/io.h> 
#include <avr/delay.h> 
#include <math.h> 

 
 
void PWM_X() 
{ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
} 

 
void PWM_Y() 
{ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
} 

 
 
/* Sätter registret i Phase Correct Mode (WGM00), 
* att den ska tömma OCR registret under uppräkning (COM01) 
* samt ingen prescaler (CS00) 
*/ 

 
TCCR0 |= (1<<WGM00) | ( 1<<COM01) | (1<<CS00); 
 
// PB3 sätts som utgång och den har OCR0 som OCR register 
 
DDRB |= (1<<PB3); 
 
 
 
 
/* Sätter registret i Phase Correct Mode (WGM20), 
* att den ska tömma OCR registret under uppräkning (COM21) 
* samt ingen prescaler (CS20) 
*/ 

 
TCCR2 |= (1<<WGM20) | (1<<COM21) | (1<<CS20); 
 
// PD7 sätts som utgång och den har OCR2 som OCR register 
 
DDRD |= (1<<PD7); 

 
float X_flyttning; // Vart laserstrålen ska 
förflytta sig 
float Y_flyttning; 
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float nuvarande_X; // Vilken position 
laserstrålen har för tillfället 
float nuvarande_Y; 

 
float skalning = 2; // Reglerar hur noggrann skalning 
och kvalité man vill ha på figurerna, 

 
// högre värde = bättre kvalité men svårare att få snyggt 

 
 
float min_forflyttning = 0.2; // Är lasern inom detta avstånd till önskad punkt ses 
det som tillräckligt 

 
unsigned char i; 

 
 
int main(void) 
{ 

DDRC = 0x80; // sätter pinnen lasern är på till utgång 
 

flyttalaser(0,0); // så att utgångspunkten är densamma 
 
 

while(1) 
{ 

 
 
for (i = 0; i < 100; i++) 

{ 
demo(); // ritar en stjärna 
} 

for (i = 0; i < 100; i++) 
{ 

 
K(); 
T(); 
H(); 
} 

} 
} 

 
// Används för att skicka laserstrålen dit användaren vill, 
// exempelvis rita(5,5) kommer att skicka laserstrålen (5,5) punkter ifrån dess 
nuvarande postition. 

 
void rita(X_flyttning,Y_flyttning) 
{ 

 
X_flyttning = X_flyttning; 
Y_flyttning = Y_flyttning; 

 
flyttalaser (nuvarande_X + X_flyttning, nuvarande_Y + Y_flyttning); 

 
} 

 

// ”flyttar” laser i detta 255x255 stora koordinatsystem. 

void flyttalaser (float koordinat_X, float koordinat_Y) 
{ 

/* Går in i while-slingan så länge sträckan som är kvar till 
slutpunkten inte är större än minsta tillåtna förflyttning. 

* While-slingan behövs då rörelserna annars skulle blir för 
snabba (kodtips från Rich Olson - rich@nothinglabs.com som sedan modifierats) vilket 

mailto:rich@nothinglabs.com
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deformerade 

* leder till att de figurer som önskas ritas blir alldelses för 
 
*/ 

 
 

while (fabs(koordinat_X - nuvarande_X) > min_forflyttning || fabs(koordinat_Y - 
nuvarande_Y) > min_forflyttning) 

{ 
 

X_flyttning = (koordinat_X - nuvarande_X) / skalning; // Skalar ner sträckan 
som är kvar med ett förbestämd värde som går att 

Y_flyttning = (koordinat_Y - nuvarande_Y) / skalning; // ändra och på så sätt 
ändra kvalitén på figurerna 

 
nuvarande_X = nuvarande_X + X_flyttning; 

// Den gamla positonen plus den nya, alltså ett skalsteg närmare 
nuvarande_Y = nuvarande_Y + Y_flyttning; 

// slutpunkten 
 

PWM(); 
 
 

} 
 

nuvarande_X = koordinat_X; 
nuvarande_Y = koordinat_Y; 

PWM(); 

} 
 
void PWM() // Genererar PWM signalen som skickas till högtalarna 
{ 

 
PWM_X(); 
PWM_Y(); 

 
 
 
} 

 
 
void laser() 
{ 

OCR0 = nuvarande_Y; // styr Y_spegeln 
OCR2 = nuvarande_X; // styr X_spegeln 
 

 
 
 
 
 
_delay_ms(3); 
PORTC ^= (0x80); // Togglar lasern till på 

 
} 

 
void laserAv() 
{ 

_delay_ms(3); 
PORTC ^= (0x80); // Togglar laser till av 

 
} 

 
 
void demo() // Ritar en femstjärna 
{ 

 
laser(); 
rita(7,16); 
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laser(); 
rita(7,-16); 
laser(); 
rita(-16,9); 
laser(); 
rita(18,0); 
laser(); 
rita(-18,-8); 

} 
 
 
void K() // Ritar ett K 
{ 

 
laser(); 
rita (0,14); 
laserAv(); 
rita (5,0); 
laser(); 
rita (-5,-7); 
rita (5,-7); 
laserAv(); 
rita(3,0); // Så att nästa bokstav börjar där den ska 

 
} 

 
void T() // Ritar ett T 
{ 

rita (7,0); 
laser(); 
rita (0,14); 
laserAv(); 
rita (-7,0); 
laser(); 
rita (14,0); 
laserAv(); 
rita(2,14); // Så att nästa bokstav börjar där den ska 

 
 
} 

 
void H() // Ritar ett H 
{ 

laser(); 
rita (0,13); 
laserAv(); 
rita (13,0); 
laser(); 
rita (0,-13); 
laserAv(); 
rita (5,7); 
laser(); 
rita (-13,0); 
laserAv(); 
rita(0,-7); 

} 
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