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Sammanfattning 
Jesper Norman Holding AB är ett litet företag som håller på att slå sig in i en bransch med 
många och framförallt stora konkurrenter. För att klara av detta kommer man med ett nytt 
tänkande och unika produkter som ej finns på marknaden idag. För att ytterliga stärka den 
portfölj med produkter man har idag har man valt att göra detta genom ett examensarbete. 
Uppgiften går ut på att ge förslag på tekniska lösningar för en automatiserad variant av 
dagens manuella system. Detta skall ske genom att ta fram en fungerande prototyp där 
utvalda förslag skall visas. 
I denna rapport beskriver jag olika tänkbara komponenter samt min väg fram till en 
slutgiltig prototyp. Jag använder flitigt CAD och 3D-utskrifter för att gå från teori till 
verklighet. Utöver mekaniken tas även mikrokontrollerstyrd elektronik fram. Denna 
programmeras i arduino-miljön med dess eget programspråk. Utöver elektroniken 
utvecklar jag även en enklare windows-applikation(C#) för att demonstrera en mer 
avancerad styrning med positionering. Trots omfattningen lyckas jag ta fram ett mekaniskt 
system som är gediget och väl fungerande, det visar sig även ha fördelar utanför den 
ursprungliga uppdragsbeskrivningen. Jag rekommenderar flertalet punkter att tänka på vid 
en vidareutveckling av prototypen. 
Nyckelord 
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Abstract 
Jesper Norman Holding AB is a small company that is about to break into an industry with 
many and most of all great competitors. To cope with this they will bring new ideas and 
unique products that are not available on the market today. To further strengthen the 
portfolio of products they have chosen to do this by a thesis. The task is to suggest technical 
solutions for an automated version of the current manual system. This will be achieved by 
developing a working prototype in which selected solutions will be shown. 
In this report, I describe various possible components as well as my way up to a final 
prototype. I frequently use CAD and 3D printing to move from theory to reality. In addition 
to the mechanics I’ve also developed electronics with microcontrollers. They are 
programmed in the Arduino environment with its own programming language. In addition 
to the electronics, I develop a simple windows application (C #) to demonstrate a more 
advanced control with positioning. Despite the scale of this thesis I managed to develop a 
mechanical system that is robust and fully functional, it also appears to have benefits 
beyond the original mission statement. I recommend several issues for consideration in a 
further development of the prototype. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Solskydd i allmänhet och interiöra solskydd i synnerhet, har mycket stor inverkan på 

inneklimatet i våra hem och kommersiella fastigheter och kan rätt använt (val av typ, 

styrning och reglering) väsentligt minska energiförbrukningen genom t ex minskat 

behov av kylaggregat. 

Främst kan vinster uppnås om mekanismen för styrning och reglering automatiseras. 

Klassiska interiöra solskydd som persienner och plissegardiner styrs och regleras med 

draglinor och är komplicerade att automatisera och därför är utbudet mycket begränsat. 

Uppdragsgivaren har utvecklat och skrivit patent för en ny typ av mekanism som inte 

regleras med linor utan istället hängs upp i ett rälssystem med hjälp av friktion i rälsen. 

Systemet ger en stor mängd fördelar, inte minst ur ett barnsäkerhetsperspektiv, men 

bör för att nå sin fulla potential på marknaden även automatiseras för att beräkna, 

förutsäga och säkerställa energioptimering. 

1.2 Mål 

Målet för examensarbetet är att hitta tekniska lösningar för att reglera och styra det idag 

manuella solskyddet. Fokus skall vara att ta fram en solid mekanisk lösning och metoder 

för att styra denna. Utöver rapporten skall även en prototyp byggas där funktionen 

tydligt kan demonstreras. 

1.3 Kravspecifikation från beställare 

Beställaren har i sin uppdragbeskrivning angett följande krav på den tekniska lösningen. 

 Robust (gedigen konstruktion och en strävan att minimera antalet 

komponenter). 

 Skalbar (skall kunna tillverkas från 20 mm – 100 mm profiler). 

 Installationsflexibel (skall kunna installeras såväl invändigt som mellan glas i 

kopplade fönster och isolerglas som utvändigt som en fasadavskärmning). 

 Parallell positionering hö/vä (skall alltid vara helt horisontell eller vertikal i 

båda sidor). 

 Kostnadseffektiv (sträva efter kostnadseffekt t ex genom att nyttja 

standardkomponenter). 

 Dynamisk tillverkningsprocess (skall kunna måttanpassas i höjd och sida på 1 

mm när). 

 Autonom strömförsörjning för respektive enhet skall kunna möjliggöras 

(gärna solel). 
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 Positionering (skall utmed rälsens längd kunna bestämma sin position i syfte 

att kunna styras med förprogrammerad eller direkt styrning såsom vind och 

solsensor eller manuellt övertagande). 

 

1.4 Avgränsning 

CAD-ritningar tas fram främst i syfte för att förverkliga en prototyp, ej för en 

produktionsmässig tillverkning. Egna kretskort för elektronik behöver ej designas i 

CAD-miljö. För prototypframställning behöver inte de mest optimerade metoderna 

användas. Prototypen skall kunna visa exempel på hur kommunikation sker med någon 

trådlös överföring och behöver inte följa önskad kravställning fullt ut. Rent generellt är 

breden stor och kraven omfattande på detta examensarbete varför främst 

standardkomponenter skall nyttjas. Tid skall inte läggas på att ta fram nya komponenter.  

1.5 Lösningsmetoder 

Genom prototypframställning(virtuellt och verkligt) med hjälp av de kunskaper 

utbildningen gett mig samt egna erfarenheter skall jag komma fram till det bästa sättet 

att lösa uppgiften. Genom att faktiskt prova olika lösningar kommer jag att praktiskt 

komma i kontakt med mekanik, mjukvara och elektronik. Viss faktainsamling om möjliga 

komponenter och dess funktion kommer ske för att kunna förverkliga prototypen. Jag 

kommer att använda mig av KTHB Primo för källsökning. 
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2 Nulägesbeskrivning 
Jesper Norman Holding AB är ett litet företag som håller på att slå sig in i en bransch 

med många och framförallt stora konkurrenter. För att klara av detta kommer man med 

ett nytt tänkande och unika produkter som ej finns på marknaden idag. För att ytterliga 

stärka den portfölj med produkter man har idag har man valt att göra detta genom ett 

examensarbete. 
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3 Genomförande 

3.1 Befintligt profilsystem 

För att förstå samanhangen i detta examensarbete och dess tankegångar krävs 

förståelse för det befintliga manuella systemets funktion och syfte. 

Fig 3.1.1 Foto av monterat system på ett akvarium. 

Den manuella lösning som exjobbet kommer ha störst fokus mot är bärlister av typ 

fyrkantsprofil infästa mot slädar som rör sig i en ram av g-profiler. En pliséväv eller 

persienn är monterad mellan fyrkantsprofilerna. Slädarna består av de tre 

komponenterna släde, fjäder och friktionsbit (se fig. 3.1.2). Friktionen som uppstår när 

plastbiten pressas mot g-profilen av fjädern är tillräcklig för att hålla systemet på plats i 

vila. För ett motoriserat system kommer man inte att kunna nyttja den fjäderspända 

friktionen på grund av att motorn belastas onödigt mycket. Kraften för att hålla systemet 

på plats måste komma från egenmotståndet i komponenterna som skall föra släden 

uppåt. Den soltäckande delen har ingen fast punkt i ett fönster som konventionella 

solskydd har, den kan därför förflytta både sin övre och nedre soltäckande yta fritt i 

 
Fig. 3.1.2 Slädkomponenter. 

 
Fig 3.1.3 Fyrkantsprofil med mått. 

 
Fig 3.1.4 CAD över släde i G-profil. 
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fönstret. Eftersom systemets funktion är oberoende av linor eller gravitation kan därför 

soldskyddet även monteras vertikalt. Samtliga profiler som nyttjas är av strängpressad 

aluminium. Man skulle förenklat kunna klassa in systemer efter följande typer. 

Typ 1 

Det första sättet går ut på att en ram av G-profiler monteras på fasadens insida mot 

fönstrets karm, glas, båge eller nisch likt fig. 3.1.1. Fyrkantsprofilen vilar då mot slädarna 

beskrivna ovan. Friktionens kraft är anpassad för att systemet skall behålla sin position i 

vila men ändå vara tillräckligt liten för att manuell förflyttning skall vara möjlig. Se fig. 

3.1.2 för de ingående delarna i släden och fig 3.1.4 för dess position. 

Typ 2 

Den andra lösningen går ut på att en ram av G-Profiler monteras mellan fönstrets 

glasrutor. Fyrkantsprofilen vilar då mot slädar som saknar friktionslösningen ovan och 

är där endast av ett fasthållande syfte. För att kunna manövrera de lösa profilerna inuti 

fönstret används starka neodymium magneter både i fyrkantsprofilen mellan glasen 

samt i en aluminiumprofil på andra sidan av glaset. Med profilen som är utanför fönstret 

kan man sedan förflytta solskyddet.  Kraften som uppstår mellan dessa magneter 

orsakar en friktion mot rutan som medger att systemet behåller sin position efter 

förflyttning. Vid eftermontering fungerar denna lösning endast då fönstret har en 

öppningsbar del mot den sida där manövreringslisten skall monteras. Moderna fönster 

är normalt sett av typen där ett låst isolerfönster med 2 glas är inåt mot rummet. Det jag 

kallar för typ 2 fungerar därför i stort sett bara på äldre fönster. En lösning för att 

komma runt detta skulle vara att fyrkantsprofilerna med pliséväven fabriksmonteras 

direkt inuti det stängda isolerfönstret. 

Typ 3 

I en automatiserad lösning tillkommer ett scenario som ej är möjligt med den manuella 

lösningen, nämligen en ram av profiler monterad på fasadens utsida. En motoriserad 

bärlist vandrar då i listen och manövreras inifrån med någon form av trådlöst protokoll. 

Den soltäckande delen monteras direkt på den motoriserade lösningen eller på fönstrets 

insida och kontrolleras då med neodymium-magneter från bärlistan utanför.  

3.2 Krav på lösning för automation 

Utöver de krav som är ställda på detta examensarbete har jag utformat fler krav för en 

tänkt slutprodukt. Nedan listar jag dessa och beställarens krav. De är ej i någon form av 

prioriteringsordning. 

 Så få komponenter som möjligt. 

 Självlåsande vid montage så att inga skruvar eller förstörande ingrepp krävs. 

 Mekaniken skall ej begränsa valet av solskydd (plissé, persienn osv). 

 Linlöst. 

 Skall kunna installeras både vertikalt och horisontellt. 
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 Robust. 

 Skalbar (skall kunna tillverkas från 20 mm – 100 mm profiler). 

 Installationsflexibel (skall kunna installeras såväl invändigt som mellan glas i 

kopplade fönster och isolerglas som utvändigt som en fasadavskärmning). 

 Positionering i ett fönster. En bärlist skall ta emot en instruktion för förflyttning 

till given plats. 

 Positionering i samklang med andra fönster, dvs. om flera fönster bredvid 

varandra får samma positionsangivelse bör de också hamna på samma höjd. 

 Estetiskt tilltalande. 

 Kostnadseffektiv. T.ex. genom att nyttja standardkomponenter. 

 Dynamisk tillverkningsprocess (skall kunna måttanpassas i höjd och sida på 1 

mm när). 

 Solskyddet (plissé, persienn mm.) måste kunna löpa fritt utan att påverkas av den 

mekaniska lösningen. 

 I ett fönster skall ett godtyckligt antal bärlister få plats. 

 Autonom strömförsörjning. 

 Trådlös kommunikation. 

 Smart styrning via extern gränssnitt. 

 Manuell förflyttning skall vara möjlig. 

 I största utsträckning skall befintligt profilsystem nyttjas. 

 All elektronik och komponenter för styrning skall få plats i bärlisten. 

 Låg strömförbrukning i vila. 

 Fukt och vattentåligt vid exteriöra installationer. 

 Låg ljudnivå 

3.3 Tänkbara komponenter för styrning samt deras krav 

3.3.1 DC-motor med utväxling 

Eftersom utrymmet är begränsat, vilket syns i fig 3.1.3 Fyrkantsprofil, finns det ett 

begränsat antal motorer på marknaden som klarar av storlekskraven. Motorn måste ha 

en radie som är mindre än 17x17mm. Olika vikt på bäraren kommer ställa olika krav på 

systemets lyftkapacitet och egenmotstånd. Där egenmotståndet är det vridmoment som 

krävs för att rotera utgående axel från en drivenhet i vila. Eftersom systemet inte skall 

falla när det är obelastat krävs att egenmotståndet i motor och växellåda är större än 

lyftmomentet. Där lyftmomentet är det moment som uppstår pga. gravitation. 

Vikt bärare [Kg] Modul Kugg Radie [mm] Lyftmoment [Nm] 

0,5 0,5 30 7,5 0,0368 

1,0 0,5 30 7,5 0,0736 

1,5 0,5 30 7,5 0,1104 

2,0 0,5 30 7,5 0,1472 

2,5 0,5 30 7,5 0,1839 

3,0 0,5 30 7,5 0,2207 
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3,5 0,5 30 7,5 0,2575 

4,0 0,5 30 7,5 0,2943 

4,5 0,5 30 7,5 0,3311 

5,0 0,5 30 7,5 0,3679 

5,5 0,5 30 7,5 0,4047 

6,0 0,5 30 7,5 0,4415 

6,5 0,5 30 7,5 0,4782 

7,0 0,5 30 7,5 0,5150 

Tabell 3.3.1.1. Vikt på bärlist och vilket moment på motorenheten som krävs för att lyfta 

den. 

Normalt finns inga värden angivna för egenmotståndet så det måste experimentellt tas 

fram för olika motorer. Jag kommer nedan att lista några små motorer som finns på 

marknaden och deras egenskaper. 

 

 Pololus mikromotorer, diameter: 12mm. 10 mm lägsta mått (Pololu, 2013). 

o Hobbymotor. 

o Låg livslängd. 

o Låg prisnivå (3-10€). 

o Starka. 

o Stort utbud av utväxlingar från 10:1 till 1000:1. 

o Litet utbud av motorer (3 olika styrkor). 

 Fingertech spark motorer, diameter 15.5mm (Fingertech, 2013). 

o Hobbymotor. 

o Starka. 

o Medellång livslängd. 

o Medel prisnivå (8-20€). 

o Stort utbud av utväxlingar. 

o Litet utbud av motorer (en styrka). 

 Faulhaber, Många storlekar tillgängliga (Faulhaber, 2013). 

o Proffsmotor. 

o Mycket dyra (70-300€). 

o Lång livslängd(garanterad livslängd). 

o Stort utbud av motorer. 

o Tysta. 

 
Fig. 3.3.1.2 Ritning på Pololus mikromotor. 
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o Starka. 

o Stort utbud av utväxlingar, även olika typer av växlar som t.ex. 

planetväxlar. 

3.3.2 Sensorer 

För att uppfylla alla krav kommer det att behövas sensorer av olika typer. De storheter 

som kommer behöva mätas beskrivs nedan. 

3.3.2.1 Spänningsövervakning 

För att undvika att systemet blir spänningslöst måste batterispänningen övervakas. 

Detta sker troligast direkt via en mikrokontroller.  

3.3.2.2 Detektering av position och förflyttning 

Här kan en stor variation av sensorer nyttjas. Den enklaste varianten och troligast för 

detta system kommer att baseras på reflexdetektorer som är riktade mot t.ex. en tejp 

med alternerande färgade fält. Dessa fält anbringas sedan mot ett kugghjul, en 

synkroniseringsaxel eller någon annan roterande del. Andra tänkbara sätt är 

avståndssensorer som är riktade mot karmen på fönstret. I dessa fall kan IR, ultraljud 

eller laser-sensorer användas beroende på krav på precision och strömförbrukning. 

Eftersom utrymmet är begränsat är rotationsdetektering troligaste lösningen. Ett 

exempel på en väldigt liten reflexdetektor är ITR8307 från Everlight Electronic 

(Everlight, 2013).  

3.3.3 Mikrokontroller 

För att kontrollera systemet kommer det att behövas en programmerbar 

mikrokontroller. Valet av denna skall göras baserat på antalet in och utgångar som krävs 

för att hantera ovan givna krav. För att styra en DC-motor krävs 2 PWM kompatibla 

portar. För en analog reflexdetektor krävs 1 analog ingång. För datakommunikation från 

en trådlös mottagare kan det krävas 1-8 digitala ingångar beroende på val av teknisk 

lösning. Mikrokontrollern bör ha så låg förbrukning som möjligt inom det 

spänningsområde man väljer att arbeta inom. Eftersom detta examensarbete omfattar så 

många områden och för att beställaren vill ha en prototyp med standardkomponenter 

har jag valt att fokusera på mikrokontrollers som kan användas i Arduinomiljön. 

Fördelen med detta är att det finns många färdiga bibiliotek och att man snabbt kan 

producera programkod utan att gå in och styra i mikrokontrollerns register (Arduino, 

2013). Detta sköter gratismjukvaran som Arduino tillhandahåller beroende på val av 

funktioner. Nedan ger jag exempel på mikrokontrollers som skulle kunna passa för 

prototyptillverkning av det automatiserade systemet. 

3.3.3.1 Atmel ATmega 328 

Specifikationer 

 8-Bitars mikrokontroller. 

 16MHz. 

 2.7-5.5V. 
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 32kB Flash-minne. 

 2kB SRAM. 

 1kB EEPROM. 

 4 x 10-bit ADC ingångar. 

 14 Digitala in-/ut-gångar. 

o 6 av dessa är PWM. 

För prototyptillverkning och test kan ett färdigt utbrytskortkort från Arduino-serien 

nyttjas. Ett exempel är Arduino Nano som passar rent storleksmässigt. Detta kort har 

utrustats med nödvändiga kringkomponenter för USB-kommunikation och 

programmering. För laboration kan även det större kortet Arduino Uno användas. Ett 

annat alternativ som faktiskt får plats i en bärlist är Baby Orangutang B-238 som även 

har ett drivkort för motorer integrerat. Detta kort saknar dock USB-kontakt och kräver 

extern USB AVR-programmerare. 

3.3.3.2 Atmel ATmega 32u4 

 8-Bitars mikrokontroller. 

 16MHz. 

 2.7-5.5V. 

 32kB Flash-minne. 

 2.5kB SRAM 

 1kB EEPROM. 

 Integrerad USB 2.0 modul (Upp till 12Mbit/s). 

 4 x 10-bit ADC ingångar. 

 12 Digitala in-/ut-gångar. 

o 5 av dessa är PWM. 

För prototyptillverkning och test skulle ett färdigt kort kallat Pro Micro från Sparkfun 

kunna användas. Denna mikrokontroller har fördelen att en USB-modul är integrerad 

direkt i mikrokontrollern. Detta gör kortet väldigt litet och smidigt och passar bra för de 

storlekskrav som är ställda. Det blir också enkelt att programmera och kräver liten 

handpåläggning rent generellt. 

3.3.4 Drivkort DC-motor 

Det kommer behövas ett litet drivkort som kan hantera vald motors strömkrav. Ett 

exempel på detta är Texas instruments DRV8833. Specifikationer enligt nedan: 

 1.2A kontinuerligt per kanal. 

 2A kort spikmatning per kanal. 

 2.7-10.8V. 

 Små yttre mått (12.7 x 20.3 mm). 

 Billigt. 

 Enbart 4 PWM-signaler krävs för att styra 2 motorer. 

 
Fig 3.3.3.1 

Arduino Pro 

Micro 
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Denna krets finns monterad på labbkort 2130 från Polulu Robotics & Electronics(Polulu, 

2013). 

3.3.5 Batterier 

Systemet kräver laddningsbara batterier.  Det finns många rimliga batterier att använda. 

Ett förslag är Nickelmetallhybrid(NiMH). Dessa batterier har lång driftstid pga. hög 

energidensitet och har en relativt låg miljöpåverkan (Valer pop m. fl, 2008, s.15). En 

nackdel med denna batterityp är att den har en hög urladdningsfaktor jämfört med 

andra batterityper. Med urladdningsfaktor menas hur stor andel av batteriet som laddas 

ur av sig självt per månad vid 20°C (se tabell 3.3.5.1).  Ett batteri av typ NiMH ger i snitt 

1.2V per cell under en urladdningscykel. I den aktuella bärlisten som systemet skall få 

plats i, får enbart batterier av storlek AA eller mindre plats. Batterier av typen litium jon 

finns också som ett alternativ. Dessa kan behöva specialbeställas med önskade mått då 

de ej följer någon storleksstandard. Dessa har låg vikt och bra kapacitet men kräver 

mycket hårdare övervakning av aktuell spänning per cell. Om ett batteri av denna typ 

utsätts för en felaktig överladdning eller urladdning kan det leda till en kraftfull brand 

eller till och med explosion (Valer pop m. fl, 2008, s.16). Skall litium-jon batterier 

användas, krävs därför ett separat väl fungerande system för laddning och 

batteriövervakning. 

 NiCd NiMH Li-ion 

Average operating voltage (V) 1.2 1.2 3.6 
Energy density (Wh/l) 90 – 150 160 – 310 200 – 280 
Specific energy (Wh/Kg) 30 – 60 50 – 90 90 – 115 
Self-discharge rate (%/month) at 20°C 10 – 20 20 – 30 1 – 10 
Cycle life 300 – 700 300 – 600 500 – 1000 
Temperature range (°C) –20 – 50 –20 – 50 –20 – 50 

Tabell 3.3.5.1. Tabell från Valer pop m. fl., Battery management systems, 2008, s.16. 

3.3.6 Autonom strömförsörjning 

Beställaren har uttryckt att tre varianter av laddmetoder skall föreslås. Rubrikerna 

nedan är i fallande prioriteringsordning enligt beställaren. 

 Fast laddposition. När det är natt eller när systemet detekterar att batterierna 

börjar ta slut åker de till ett fast laddläge i botten eller toppen av fönstret. 

 Spänningssatta skenor. Systemet kan laddas oavsett position genom skenor i 

profilerna som är spänningssatta.  

 Solceller.  

En solcellslösning kommer med den begränsade yta som finns att tillgå enbart räcka till 

långtidsladdning. Nackdelen med detta är att det kommer ta fler timmar att ladda ett 

urladdat batteri än det kommer att vara direkt solljus på systemet. Rimligtvis lär man 

kunna få ut en låg ström kring 0.5-0.3A vid en spänning kring 6-8V. Vid dessa låga 

laddströmmar behövs ingen speciell laddkrets utan batterierna kan matas direkt från 

solcellen. En solcellslösning får därför ses som ett komplement till annan typ av 
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laddlösning. Det kommer även att finnas fall där ett automatiserat system är i norrläge, 

dvs direkt solljus saknas helt. I mitt prototyptillverkande skall jag försöka prova mig 

fram till en fungerande lösning för fast laddposition. 

3.3.7 Trådlös kommunikation 

En kontrollenhet måste kunna styra bärlisterna via någon form av trådlös 

kommunikation. Olika lösningar för detta beskrivs nedan. Fokus skall ligga på robust 

signal och låg strömförbrukning. 

3.3.7.1 WLAN/Wi-FiTM, trådlös nätverkskommunikation baserad på standard 

IEEE802.11 

WLAN(Wireless Local Area Network) har funnits länge på marknaden och är väl 

beprövat. Data skickas genom radiokommunikation antingen på bandet 2.4GHz eller 

5GHz (Houda Laboid m.fl., 2007, s.9). Med stor sannolikhet lär det finnas ett befintligt 

WLAN där en bärlist skall installeras varför denna metod skulle kunna nyttjas utan 

annan kringutrustning. WLAN-moduler finns idag i mobiltelefoner och utveckling för 

strömsnåla och kompakta enheter sker kontinuerligt. Tillräckligt små enheter för 

laboration och montering i det begränsade utrymme som bärlisterna har är svåra att få 

tag på. 

3.3.7.2 ZigbeeTM/Z-WaveTM 

ZigbeeTMTM och Z-WaveTM är båda av typen meshnät 

och består av en större mängd noder (Houda Laboid 

m.fl., 2007, s109). Denna nättyp kan jämföras med en 

ringbrynja, dvs. varje nod är som en ring och 

tillsammans med andra noder bildar det ett nät. Varje 

nod måste ha kontakt med minst två andra noder. 

Dessa system har utvecklats med syfte att vara så 

energisnåla som möjligt, de har därför mycket lägre kapacitet och räckvidd än t.ex. 

WiFiTM. Systemen är tänkta för sensornätverk och hemautomation med komponenter 

som just drivs av batterier, varför denna typ av kommunikation skulle passa bra för ett 

automatiserat system för bärlisterna. 

3.3.7.3 IR 

IR, infraröd strålning, är en optisk metod som kräver fri sikt mellan sändare och 

mottagare. Data kan då skickas genom att pulsera signalen via en IR-diod. Detta skulle 

fungera i en liten hemmamiljö där t.ex. mottagaren (i vårt fall bärlisten) kan anpassas för 

att kunna styras av en vanlig fjärrkontroll. En stor nackdel är att så fort man skalar upp 

systemet i antal mottagande enheter så kommer detta vara ett dåligt sätt att lösa 

kommunikationen. En sändande enhet måste då finnas synligt för samtliga mottagare. 

Det kommer även kräva synliga mottagare på bärlisten som inte är estetiskt 

fördelaktiga. 

 

 

 

 

Fig 3.3.7.2 Meshnät. 

NOD NOD NOD 

NOD NOD 
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3.3.7.4 Bluetooth 

Bluetooth är ursprungligen utvecklat av Ericsson och styrs idag av standarden IEEE 

802.15.1. Bluetooth är av typen master/slave där max 7 enheter (eller i mitt fall 3 

fönster) kan anslutas till en masterenhet (Houda Laboid m.fl., 2007, s.77). Bluetooth är 

därför inte optimalt för denna typ av lösning då den har ett begränsat antal möjliga 

anslutningar, det blir krångligt och kommer kräva flera master-enheter som 

kommuniceras med en annan enhet. Dock skulle detta t.ex. kunna vara kommunikation 

mellan en smartphone och en basenhet som i sin tur kommunicerar med bärlisterna 

med en annan typ av protokoll. 

3.3.7.5 Licensfri radiokommunikation på 433,05 – 434,79 MHz 

Vilka frekvenser som får användas styrs i Sverige av Post & Telestyrelsen (PTS). Ett 

frekvensband som är fritt är 433,05 till 434,79MHz (Post & Telestyrelsen, 2011). På 

hobbymarknaden finns många sändare och mottagare som opererar på 433,92Mhz 

genom amplitudmodulering (AM). Amplitudmodulering kan förenklat förklaras genom 

att datasignaler skickas genom amplitudförändringar på en fast frekvens. Där t.ex. en låg 

amplitud kan representera 0 och en hög amplitud 1. Denna frekvens nyttjas även av 

företaget NEXA som tillverkar trådlös styrning av belysning. 

3.4 Förslag på mekaniska lösningar 

Enligt överenskommelse med beställaren skulle i ett första skede några snabba förslag 

tas fram. Dessa skulle resultera i en dialog där en tänkbar lösning valdes ut för fortsatt 

arbete. I denna dialog bidrar beställaren med sina kunskapsområden som innefattar t.ex. 

marknadsaspekter, produktionstekniska möjligheter och estetiska krav. Den lösning 

som väljs ut i denna dialog kommer bearbetas i detta exjobb samt framställas som 

prototyp. Det finns två huvudspår för att förflytta släden upp och ner i G-Profilerna, 

kraft- eller form-betingat. Förslag på lösningar beskrivs under respektive rubrik. 

3.4.1 Formbetingad lösning 

En formbetingad lösning baseras på att det är formen i de ingående elementen som 

bestämmer funktionen. Ett klassiskt exempel på detta är vanliga kugghjul. Så länge 

kuggarna är intakta kommer rörelsemönstret att vara förutsägbart. Vid för hög 

belastning kan kuggar brista och då förlorar systemet sina egenskaper. 
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3.4.1.1 Lösningsförslag 1 

  
Fig. 3.4.1.1.1. Formbetingad lösning med kugghjul (blå) och kuggstång (grön). 

Med en kuggstång i utrymmet där normalt slädarna befinner sig får man en 

formbetingad lösning. Det blåa drevet i fig. 3.4.1.1.1 kan t.ex. monteras på en fjäderspänd 

axel som drivs via en motorenhet. Eftersom metoden är formbetingad kan dreven på 

båda sidor av bärlisten monteras på en gemensam axel. Bärlisten kommer då att kunna 

behålla sin rakhet utan avancerad styrning. Kuggstången (grön i fig. 3.4.1.1.1) fästs 

lämpligen via någon adhesiv metod, t.ex. dubbelhäftande tejp. Att använda endast ett 

kuggingrepp i denna lösning bidrar till hög verkningsgrad i kraftöverföringen. 

Fördelar 

 Med gemensam drivaxel från höger vill vänster (vid horisontellt system) sida 

bibehålls positionen, d.v.s. inga vinkelsensorer behövs. 

 Enbart en motor. 

 Billigare styrkomponenter 

 Hög verkningsgrad. 

Nackdelar 

 Visst oljud från kuggöverföringen. 

 Känsliga kuggar som kan slitas ut eller gå sönder antingen genom slitage, över tid 

eller på grund av belastning vid t.ex. manuell förflyttning. 

 Måttbeställd kuggstång kan vara dyrt att få fram. I plast eller mässing finns idag 

endast kortare dimensioner, som måste skarvas. 
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 Vid tunga system kan egenmotståndet i motor/växellåda vara för lågt för att hålla 

uppe systemet vid vila.  

3.4.1.2 Lösningsförslag 2 

 
Fig. 3.4.1.2. Formbetingad lösning med gängstång (gul), snäckhjul (röd) och snäckskruv 

(grön). 

Med en gängstav i utrymmet där normalt slädarna befinner sig får man en formbetingad 

lösning.  Ett snäckhjul med gängat centrum roteras med hjälp av snäckskruv. Rotationen 

av snäckhjulet gör att systemet klättrar upp och ner på den gängade staven. 

Formbetingad lösning vilket medger att en gemensam drivaxel och motorenhet kan 

nyttjas. Gängstaven fästs i ändarna. En variant på detta är att ersätta snäckhjulet med ett 

kugghjul där centrumhålet har gängor, detta kugghjul drivs sedan med ett annat 

kugghjul kopplat till en motorenhet. Fördelen med detta är att man får en bättre 

verkningsgrad. Snäckväxlar har en låg verkningsgrad ofta kring 50 % (Karl-Olof Olsson, 

2006: 350). Utrymmesmässigt kommer det dock att bli väldigt utmanande att lösa detta. 

Oavsett alternativen ovan kvarstår det att det kommer vara dålig verkningsgrad att 

förflytta sig på en gängstång med en gängad komponent. Detta pga. att hela systemets 

vikt kommer att bidra till en motverkande friktionskraft i gängorna (Karl-Olof Olsson, 

2006: 64). Ett alternativ för att lösa detta är genom kulskruvar, dessa kräver dock 

betydligt större utrymme och är mycket dyrare. Kulskruvar är även känsliga för smuts 

och partiklar i gängorna. 

Fördelar 

 Finns billiga komponenter. 
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 Självlåsning när systemet är i vila. 

 Kraftfullt. 

 Alltid rakt system. 

Nackdelar 

 Systemet kommer inte gå att förflytta manuellt(gäller alla lösningar med 

gängstav). 

 Trångt utrymme att få plats med hållbara komponenter. 

 Effektförluster kring 50 % för snäckväxlar. (Karl-Olof Olsson, 2006: 350) 

 Stort slitage pga. dålig verkningsgrad. 

 Långsam rörelse. 

 En lång gängad stång kan svikta och böja sig vid de små dimensioner som krävs 

(m3-m5). 

 Enbart infästning i botten och toppen. 

 Känsligt mot smuts i gängor. 

  

3.4.2 Kraftbetingad lösning 

En kraftbetingad lösning baseras på friktions- eller strömnings-krafter mellan de 

ingående elementen.  Ett exempel är remväxlar (utan kugg) där radien på drivhjulet 

bestämmer överföringen. Vid kraftbetingad överföring förekommer det alltid en viss 

glidning, även om den i många fall är försumbart liten. Vid överbelastning kommer 

systemet att slira och utveckla värme. Vid för hög värmeutveckling kommer systemet att 

fallera. 
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3.4.2.1 Lösningsförslag A 

 
Fig. 3.4.2.1.1 Kraftbetingad lösning med friktionshjul (röd komponent). 

Med ett friktionshjul likt det rödfärgade i fig.3.4.2.1.1 Får man en enkel och billig lösning. 

Friktionshjulet kan monteras på en fjäderspänd axel. Metoden medger dock till att höger 

och vänster sida kan röra sig i olika takt, d.v.s. hamna ur fas. Metoden kräver därför 2 

motorer samt någon form av reglering för att bibehålla horisontalt läge. Kraften som 

pressar hjulet mot underlaget kommer avgöra hur mycket kraft som kan hämtas ut. 

Materialvalet på friktionshjulet skall vara av sådan kvalité att det medger både hög 

friktion samt lång livslängd. Polyuretan är t.ex. vanligt på friktionshjul i större 

industriapplikationer som hjulen på gaffeltruckar. En variant av denna lösning är att den 

motoriserade listen dras mot rutan genom magnetism till en fyrkantsprofil mellan 

glasen. Friktionshjulen klättrar då direkt mot rutan. Av säkerhetsskäl kan denna lösning 

ej nyttjas på utsidan av en fasad även om det är möjligt, då måste någon form av 

fasthållande list/spår nyttjas.  

Fördelar 

 Enkel konstruktion. 

 Billig lösning. 

 Enkel att manövrera manuellt. 
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 Går att nyttja utan en ram av G-profiler då en fyrkantsprofil med neodymium-

magneter monteras inuti ett fönster.  

 Hög verkningsgrad. 

Nackdelar 

 Kan få problem med slirande friktionshjul. 

 Känslig 

 Nivåregleringen kan vara svår att göra tillförlitlig så att bärlisten ligger 

horisontellt eller vertikalt. 

3.4.3 Kombinerad lösning 

 
Fig 3.4.3.1 Lösning där både kraft- och form-betingad kraftöverföring är möjlig. 

Om man utformar en konstruktion där både friktionshjulet från lösningsförslag A samt 

kugghjulet från lösningsförslag 1 går att montera, får man en universell lösning som kan 

anpassas efter applikation. En fjäderspänd lösning som trycker en axel med 

friktionshjulet mot G-Profilens bakre vägg skulle lika gärna kunna vändas för att trycka 

ett kugghjul mot en kuggstång. Fyrkantsprofilen som håller systemet uppe skulle därför 

bara kunna vändas för den ena eller andra varianten. Dimensionerna på kugghjulet samt 

friktionshjulet måste anpassas för att båda skall kunna nyttjas. En kraftbetingad lösning 

kanske passar bättre i inomhusmiljö och formbetingad lösning på utsidan av en fasad. 

Om valet är inbyggt i systemet får man en otroligt flexibel lösning. Även om kuggstången 

är monterad kan lösningen med enbart friktionshjul nyttjas. Det blir därför också 

smidigt utifrån demonstrationsbehov då man enbart behöver byta mellan friktionshjul 

eller kugghjul på drivaxeln samt vända på fyrkantsprofilen. För fördelar respektive 

nackdelar får man i varje situation väga dessa mot varandra och lyssna på den tänkta 

kundens behov.  
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4 Prototyptillverkning och Analys 
En stor del av detta examensarbete har varit att 

ta fram en fungerande prototyp där mina idéer 

skall utvärderas. Nedan kommer de att 

kategoriseras inom olika områden. Till min hjälp 

hade jag fått ett mobilt demonstrationsfönster 

för det manuella systemet.  I detta fönster, kallad 

testrigg nedan, skulle jag montera de 

komponenter jag behövde för att lösa detta 

uppdrag. Jag hade även en viss mängd av varje 

profiltyp som användes i fönstret. Jag började 

med att beställa hem diverse drev, motorer, 

mikrokontrollers och sensorer som kanske 

skulle kunna nyttjas i min prototypframställning.  

4.1 Mekanik 

I diskussionerna med beställaren framkommer att ett mekaniskt system enligt 

lösningsförslag 1 (kap 3.4.1.1) är den bäst lämpade. I detta förslag klättrar bäraren på en 

kuggstång via ett kugghjul. Vid horisontell montering hålls systemet uppe i vila genom 

egenmotståndet i motor och växellåda. En väl fungerande prototyp skall tas fram.  

Svårigheterna med att ta fram detta system ligger i att utrymmet är mycket begränsat. 

Det manuella systemets bärare består av en aluminiumprofil med mått enligt figur 3.1.3 

Detta medför att systemet måste vara mindre än 17x17mm (BxH). Längden är också till 

viss del begränsad av att man vill kunna göra så korta system som möjligt för att passa 

in i smala fönster. För att bäraren skall kunna utföra en ren translationsrörelse utan 

rotation måste antingen bärarens båda sidor vara sammankopplade mekaniskt eller 

 

Fig 4.1.1 Komponentskiss över drivenhet i G-Profil med kuggstång. A = Dubbelkugg. B = 

G-Profilens läpp. C = Gemensam drivaxel. D = Kuggstång. E = Motor. F = Drivaxel från 

växellåda. 

Fig. 4.1 Testrigg. 
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styras individuellt med någon form av smart reglering. I samråd med beställaren har det 

bestämts att fokus skall ligga på en teknisk lösning där en gemensam axel för bärarens 

båda sidor nyttjas. Denna drivs av en eller två motorer placerade längst ut i ändarna. Ett 

av systemets största krav är dess flexibilitet. En bärlist skall kunna kopplas in och ur 

utan problem även när systemet är monterat på ett fönster. De måste gå att förflytta på 

något vis så att de kan frikopplas från kuggstången. I figur 4.1.1 visas ett förslag på 

mekaniska komponenter att använda i systemet. Under dialogen med beställaren 

framkommer det att systemet inte behöver vara bundet till befintligt systems G-profil. 

Den läpp som G-Profilen har bildar en fasthållande kant som kan förhindra urspårning 

eller att systemet ramlar loss. Den gör dock det hela mer komplicerat vid demontering. 

Ett förslag togs därför fram för en U-Profil med samma yttre mått som G-profilen. Den 

största fördelen med en U-Profil är att man får större rörelsemarginaler inuti profilen, 

men en stor nackdel blir att den inte går att eftermontera på ett manuellt system. 

  
Fig 4.1.2. U-profil med fixeringsbit (gul). Omonterad (till vänster) och monterad (till 

höger). 
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CAD-ritningar togs fram på motorfästen anpassade 

för Pololus Micromotorer(Pololu, 2013). På 

synkroniseringsaxeln valdes ett 

dubbeldrev(12Z+30Z modul 0.5) och på 

motorenhetens utgående axel ett enkeldrev(16Z 

modul 0.5). Dubbeldrevets lilla drev inverkar mot 

enkeldrevet på motorenheten och det stora mot 

kuggstången. Motorfästet gjordes symetriskt för att 

minska antalet komponenter och den kan då 

monteras både på höger och vänster sida.  

Motorfästen och fixeringsbitar skrevs ut på KTH 

Telges 3D-printer för vidare test. Under mina 

praktiska tester visade det sig att denna lösning var 

långt ifrån bra. Motorfästet utsattes för ett kraftfullt 

moment på grund av det stora drevet(30Z). 

Avståndet från kuggstången till den del av 

motorfästet som skulle släpas mot G-Profilens inre 

vägg var helt enkelt för stort. Krafterna gjorde att 

motorfästet låste sig likt en sned byrålåda. Den enda lösning jag kunde se på detta 

problem var att minska drevet på synkroniseringsaxeln. Eftersom jag inte ville börja om 

från början med ny utskrift av motorfäste för nya drevstorlekar började jag fundera på 

hur man skulle kunna använda befintliga komponenter. Idén slog mig då att man helt 

enkelt byter plats på dreven. Jag kapade isär dubbeldrevet så att enbart den delen med 

12 tänder var intakt, denna monterades på motorn. Det tidigare 16-tandiga motordrevet 

fick nu sitta på synkroniseringsaxeln. Eftersom de två inverkande kugghjulen bara hade 

bytt plats kunde jag behålla samma axelavstånd. Det visade sig att denna kombination 

faktiskt såg riktigt bra ut. Precis lagom mängd av 16Z-drevet stack utanför motorfästet 

och aluminiumprofilen den var monterad i. För att få ingrepp mot kuggstången var jag 

tvungen att montera extra distanser under denna. Med alla avstånd intrimmade insåg 

jag att detta också borde fungera på G-Profilen. Dvs. den lösning jag nu kommit fram till 

lite av en slump genom att prova mig fram skulle vara väldigt allsidig. Med dessa 

framgångar kunde jag nu ta fram en slutgiltig lösning för kuggstången. En distans 

bestående av 2.5mm tjock faner kapades upp med bandsåg. Måttet 2.5mm provades 

fram i min testrigg. Längden och bredden anpassades för att sitta med bra passform i en 

G-Profil. De kuggstänger av plasten polyacetal jag hittat var bara 25cm långa och 4mm 

breda, de fick därför sitta i 2 rader och skarvas på längden. De monterades mot min 

distans med en kraftig dubbelhäftande tejp. När jag konstruerat klart kuggstängerna 

kunde jag för första gången faktiskt testa min lösning mekaniskt i ett fönster. Systemet 

skulle låsas fast med två fixeringsbitar på varje sida om bäraren (se fig 4.1.2.), en uppe 

och en nere. Denna fixeringsbit är symetrisk varför endast en komponent behöver 

tillverkas. När fixeringsbiten är bortplockad kan bäraren föras bort från kuggstången 

och frikopplas. När fixeringsbiten monterats befinner den sig på ett fast avstånd och 

kuggarna är i ingrepp med varandra. En stor fördel med denna lösning är att motor och 

 
Fig 4.1.3. Låsning av motorfäste. 

Exkl. den bärande fyrkansprofilen. 
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gemensam axel kan vara fast monterade. Idéer fanns till lösningar med fjäderbelastat 

motorfäste till exempel, se Fig 4.1.8. Systemet blir mycket stabilt och gediget utan rörliga 

delar, speciellt eftersom det är så små komponenter. Något uppenbart som jag inte tänkt 

på var att fixeringsbitarna bara kan monteras från ett håll när en pliséväv väl är 

monterad på ena sidan av bärlisten. Idén utvecklades därför vidare med enbart en 

fixeringsbit per motorfäste som kunde skruvas fast både ovanifrån och under (se fig 

4.1.3). Måtten anpassades även för de nya storlekarna på drev. Denna fixeringsbit bör 

dock vidareutvecklas mer för att t.ex. kunna monteras med till exempel snäppfäste. 

Dagens montering med skruv är relativt bökigt på grund av storleken och det 

begränsade arbetsutrymmet, skruvinfästning bör dock finnas kvar av säkerhetsskäl. 

Med ett skruvförband förhindrar man att låsningen hoppar ur vid högre belastning eller 

slitage över tid. 

  
Fig 4.1.4. Slutgiltig lösning. Till vänster med fixeringsbit lös och till höger fixerad. 

I figur 4.1.4 kan man se den slutgiltiga lösningen. En tunn fixeringsbit kan skruvas fast 

ovanifrån eller under. När denna bit är monterad har kugghjulet på 

synkroniseringsaxeln och kuggstången fullt ingrepp. Det går då ej att demontera 

systemet ur ett G-Profilsystem i ett fönster. Med de mått jag experimentellt tagit fram 

har jag fått ett stabilt system som även går att förflytta manuellt upp och ner. Om man 

skruvar loss fixeringsbiten blir det precis ett så stort glapp att kugghjulet på 

synkroniseringsaxeln ej längre ligger an mot kuggstången. Bärlisten kan då flyttas in och 

ut ur fönstret. Den kan även justeras så att den sitter vertikalt eller horisontellt. 



23 
 

 
Fig 4.1.5. CAD på ingående komponenter i en färdig lösning. Från vänster: G-Profil, 

kuggstång, drev, motor, synkroniseringsaxel, elektronikmodul och batterier. Utan den 

bärande fyrkantsprofilen. 

Den prototyp jag utvecklat är baserad på att vandra i en G-profil med djupmått i ytter på 

30mm och inner 28mm. Med tanke på att den kuggstång jag använt är upphöjd med 

2.5mm skulle detta system även fungera i en G-profil med inre djupmått på 25.5mm. I 

mina tester visar det sig även att bärlisten sitter stabilt i en U-profil. Dock klarar den inte 

lika bra att förflyttas manuellt då G-profilens läpp förhindrar viss vridning. Detta märks 

även om bärlisten är tungt belastad. Om man bara ökar distanserna under kuggstången 

och inte ändrar övriga komponenter är det rimligt att kunna nyttja systemet i upp till 

50mm djupa G-Profiler. Dock kan man få samma problematik som med U-profilen 

beskrivet ovan. Om man behöver gå upp i större systemvikter måste kuggmodulen 

anpassas för detta. Den fixeringsbit jag utvecklat är direkt beroende av kuggmodulen då 

det är kugginverkan eller ej som avgör om systemet sitter fast eller inte. 

Under testningen av min slutgiltiga lösning visar det sig att den mekaniska lösning jag 

kommit fram till är väldigt fördelaktig även utan motorer. Synkroniseringsaxeln och 

kuggöverföringen medger till att man med enhandsfattning på en bärlist kan manövrera 

den upp och ner i fönstret och bibehålla rakheten. I dagens manuella system måste man 

justera vid varje förflyttning, och dessutom krävs två händer per bärlist. Rakheten blir 

därför helt beroende på den som justerar solskyddet. Med det mekaniska system jag 

utvecklat ställer man in rakheten en gång vid installation, denna är sedan mycket svår 

att få sned. Givetvis kan man överbelasta systemet så att kugghjulen hoppar över kuggar 

 

Fig. 4.1.6 CAD på monterad manuell bärlist utan motorer och elektronik. 
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på kuggstången, men det krävs en stor och medveten kraft för att detta skall ske. 

Beställaren ser detta som en väldigt stor fördel då kuggstänger och andra specialdelar 

för det automatiserade systemet kan säljas in på flera sätt. Eftersom nyttan sprids ut på 

flera tekniska lösningar blir det en mindre ekonomisk risk att ta fram dessa 

komponenter. Det kvarstår dock på beställaren att ta fram en någorlunda justerbar 

friktionsenhet som begränsar rörelsen i vila. Några framgångsrika experiment för detta 

med magneter gjordes tillsammans med beställaren. Det ligger dock utanför detta 

examensarbete. 

Vägen fram till denna lösning har kantats av många idéer och samtal med 

uppdragsgivaren. Jag tänkte därför redovisa några alternativa lösningar som kommit på 

tal nedan eftersom de har varit en stor del av att komma fram till den slutgiltiga lösning 

som beskrivits ovan. 

  
Fig 4.1.6. Motorfäste med vridbar synkroniseringsaxel. 

 

 
Fig 4.1.7. Motorfäste med vridbar synkroniseringsaxel. Vy från sidan. Beskrivning av 

komponenter. 

Arm 
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I figur 4.1.6 kan man se ett system där synkroniseringsaxeln sitter på en arm med fixerat 

avstånd från motoraxeln. Armen kan vridas för att frilägga drevet från kuggstången. 

Denna tanke provades även praktiskt med 3D-utskrift och kullager, men jag insåg fort 

att detta inte är möjligt. Om synkroniseringsaxeln skall röra på sig finns inget utrymme 

kvar i aluminiumprofilen/bärlisten för batterier och elektronik. Det bli även väldigt små 

och svaga komponenter för de rörliga delarna då utrymmet är så begränsat. 

  
Fig 4.1.8. Fjäderbelastat motorfäste. 

En alternativ lösning istället för fixeringsbit är att ha ett fjäderbelastat motorfäste i axeln 

enligt figur 4.1.8. Man får dock samma problem som med vridbar axel, nämligen att 

synkroniseringsaxeln inkräktar på det utrymme som batterier skall vara på. Dock skulle 

båda dessa lösningar fungera i ett manuellt system. 

Istället för fixeringsbit skulle man kunna tänka sig en fjäderspänd lösning som pressar 

hela bärlisten mot kuggstången. En risk med denna typ av lösning är att kugghjulen kan 

kugga över vid belastning och rakheten kan inte längre garanteras. 

4.2 Motorer 

Jag har valt att använda Pololus micromotorer då de är billiga, små och lätta att få tag på. 

De finns även i ett stort urval av utväxlingar. Under test i mitt system visar de sig ha en 

ofördelaktigt hög ljudnivå på grund av den enkla kuggöverföringen i växellådan. De har 

troligvis begränsad livslängd som inte tillfredsställer kraven på ett slutgiltig system.  De 

har ett väldigt stort egenmotstånd vilket gör det i stort sett omöjligt att förflytta de 

manuellt om man inte går ner till en låg utväxling, max 50:1. Ett problem som uppstår 

när man går ner i utväxling är att man tappar kraft och får inte en lika jämn och mjuk 

gång. Större marginaler krävs och man tappar precision. Troligtvis behöver man lägga 

ned en ansenlig mängd arbete på att hitta en motorlösning som är ideal för denna typ av 

lösning. I mitt fall duger de för att visa att funktionen är möjlig. Jag har valt att använda 

enbart en motor med utväxling 298:1 då denna är tillräckligt stark för att manövrera en 

bärlist med pliséväv monterad. Om belastningen i min testrigg är så stor att 2 motorer 

måste användas är systemet felbelastat. 
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4.3 Kommunikation 

För att komma igång med trådlös kommunikation började jag laborera med IR som 

signalbärare. Jag nyttjade en vanlig TV-fjärrkontroll för att skicka signaler men insåg att 

det är orimligt i en slutprodukt då det inte är tillräckligt flexibelt. Det kräver dessutom 

en synlig mottagare som förstör utseendet på bärlisten. Jag utforskade de olika 

lösningarna jag har beskrivit under rubrik 3.3.7 (”Trådlös kommunikation”) ur mer 

praktiskt perspektiv och valde att gå vidare med radiokommunikation. Det som verkade 

mest lockande var företaget NEXAs lösning på hemautomation. De säljer produkter för 

att främst styra belysning trådlöst i hemmamiljö. Signalerna skickas i klartext via AM 

433.92Mhz och det finns ett stort utbud av färdiga sändare och mottagare. För att 

komma igång behövde jag se signalerna på bitnivå, detta löste jag genom att använda 

följande utrustning: 

Oscilloskop: DSO Quad, handhållen, 4-kanaligt, känslighet 72MS/s, Open Source. 

Mjukvara: Logic Analyser, Petteri Aimonen, Tampere. 

Sändare: Nexa Trådlös väggströmbrytare LWST-605. 

Mottagare: Velleman RX433N. 

Mikrokontroller: Atmel ATmega 328, Arduino Uno. 

Vid analys av signalerna framgår att längden på den låga signalen avgör om det är en 

etta eller nolla som skickas då den höga signalen har en fast längd kring 280us. Dvs en 

nolla skickas hög i ca 280us därefter låg i 200us. En etta skickas genom att signalen går 

hög i 280us och sedan låg i 1200us. 

Min analys av signalerna från den 2-kanals fjärrkontroll(Nexa LWST-605) jag 

införskaffat:  

Knapp 1: ON 

0101100110011001011010100101011001100110011001101001 01 10 1001 1010 

Knapp 1: OFF 

0101100110011001011010100101011001100110011001101001 01 01 1001 1010 

Knapp 2: ON 

0101100110011001011010100101011001100110011001101001 01 10 1001 1001 

Knapp 1: OFF 

0101100110011001011010100101011001100110011001101001 01 01 1001 1001 

Enligt de hobbyanvändare som analyserat signalerna förut är koden av typ Manchester. I 

denna kodtyp tolkas (01) 2 som 0 och (10) 2 som 1. Den första delen är ett unikt ID för 

fjärrkontrollen. Den andra delen är om det är ett gruppkommando, tredje delen är 

ON/OFF. Fjärde Kanalväljare och femte knappkod. Om man omvandlar signalerna 

genom Manchesterkodning fås följande värden: 
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ID: 

(00101010011100010101010110)2 = (11126102)10, 26 bitar. 

Grupp: 

(01 )2= 0, 1 bit. 

ON/OFF: 

(10 )2= 1, 1 bit. 

Kanal: 

(1001)2 = (10) 2 = (2)10, 2 bitar. 

Mottagare:  

(1010)2 = (11)2 = (3)10, 2 bitar. 

Hela signalen omkodad: 

(00101010011100010101010110 0 1 10 11) 2, 32 bitar. 

För att kunna lösa positionering räcker ej signalerna ovan. Man vill kunna ange en 

position i fönstret som en bärlist skall ta sig till. Därför behövs ytterligare datamängd. 

Med den fjärrkontroll jag utvärderat kan man styra dimmernivå på belysningen genom 

att trycka på ON 2 gånger, spänningsnivån styrs då av mottagaren som låter denna 

pendla upp och ner. Man trycker sedan på ON igen för att låsa aktuellt läge. Eftersom 

den fjärrkontroll jag köpt enbart kan skicka 2 kommandon räcker den ej för att skicka 

position. En nyare version av systemet finns som tillåter att skicka en exakt dimmernivå. 

Data som skickas med detta system ser ut enligt nedan: 

(0101100110011001011010100101011001100110011001101001 01 11 1001 1010 

10101010)2 

En sjätte grupp läggs till koden samt att ON/OFF koden antar det binära värdet 11. Dvs 

ON/OFF kommandot kan ej längre tolkas enl. Manchesterkod som innan. Detta kan 

tyckas vara ologisk eftersom resterande grupper fortfarande omvandlas. 

ON/OFF: 

(11)2 = DIMMER 

Dimmernivå: 

(01010110)2 = (0001)2 = 1, 4 bitar 

(10101010)2 =(1111) 2 = 15, 4 bitar 

(00101010011100010101010110 0 1 10 11 0001) 2, 36 bitar. 

Dimmernivån kan då i min lösning användas till att ange position i fönstret. Fördelen är 

att man i en hemautomation kan integrera solskydd samt styrning av lampor med ett 

och samma system. Jag har valt att bara använda nivå 1-10 för position, 11-15 är för 

andra specialfunktioner. Dessa beskriv under rubrik 4.6.3 (”Bärlist”). 
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En stor nackdel som uppkommit under mitt testande är att mottagaren är känslig för 

störningar. Den plockar konstant upp signaler som måste mätas från mikrokontrollern. 

Detta överbelastar systemet och hindrar den från att t.ex. hantera positionering 

samtidigt som den lyssnar efter nya kommandon. Eftersom signallängden är avgörande 

för om det är en etta eller en nolla som skickas måste man så fort en spik/hög signal 

kommer in mäta efterföljande låga signal. Då datasignalen initieras av en relativt lång 

noll-signal kring 10ms kommer mikrokontrollern att vara upptagen med att mäta denna 

signal. I mitt testande har jag därför kommit till insikten att med den mottagare jag har 

att tillgå så kan man inte uppfylla alla önskade krav samtidigt. Det kan finnas mottagare 

på marknaden som hanterar störningar och enbart skickar data när en korrekt signal 

har mottagits. Skulle en sådan mottagare användas skulle inte den problematik jag 

beskriver ovan påverka systemet.  

4.4 Elektronik 

 
Fig 4.4.1 Foto av komponenter till ett komplett fönster. 

Eftersom omfattningen har varit stor på detta exjobb har jag försökt använda så många 

standardkomponenter som möjligt. Jag har valt att jobba med experimentkort med 

lödöar utan färdiga banor och dragit kablar mellan de punkter som behövts. Ingen tid 

har lagts på att ta fram egna kretskort för etsning eller beställning. Tiden har istället 

kunnat läggas på konstruktion och felsökning. Färdiga så kallade ”breakout boards” eller 

utbrytskort har utnyttjats. Under mina laborationer förbrukar systemet kring 65mA i 

vila. När en motor är normalt belastad drar systemet cirka 300mA under förflyttning. 

Om motorn är låst och matas fullt kan strömmar kring 1000mA uppnås. En uppskattning 

är att systemets motorer kommer köras 1 minut per dag. Ett dygns förbrukning kan 

därför uppskattas till c:a 1.6Ah. Detta gör att en batteriuppsättning med kapacitet på 

2.5Ah tar slut innan 2 dagar har passerat. Detta är då på min prototyp där ingen som 

helst hänsyn har tagits till förbrukning. Detta är något som måste utvecklas i en framtida 
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slutprodukt. Om förbrukningen i vila närmar sig 0 ampere i förbrukning kommer 

livslängden att närma sig 500 dagar med en minuts körning per dag. Det är därför viktigt 

att utveckla denna del så optimerat som möjligt. 

4.4.1 Sändare PC 

 
Fig 4.4.1.1. Elschema för sändare. 

För att kommunicera med bärlisterna och skicka det utökade protokollet med 

dimmernivå, eller i mitt fall position, har jag byggt en sändande enhet. Denna sändare får 

instruktioner via seriell länk (USB) från en PC-applikation. Själva elektroniken i 

sändaren är en okomplicerad konstruktion. Sändaren Velleman TX433N är direkt 

pålödd på en Arduino Pro Micro. Utgångarna 10 och 14 är satta HÖG och LÅG för att 

förse sändaren med matningsspänning. Data skickas till sändaren från port 16. En 

antenn är pålödd direkt på sändarens antennutgång. Jag har på så sätt minimerat antal 

komponenter för enkelhetens skull. 

4.4.2 Bärlist 

 
Fig. 4.4.2.1. Elschema över koppling 

För mikrokontrollern ATMega 32U4 har jag använt kontrollkortet Arduino Pro Micro. 

Denna utnyttjar ej mikrokontrollerns alla portar men tillräckligt många för mitt projekt. 

En fördel med detta kort är att det finns en inbyggd spänningsregulator som kan ta upp 
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till 12V på sin ingång. Denna har jag nyttjat flitigt både under labb samt i min 

slutversion. Spänningsregulatorn är av typ LDO, Low Drop Out. Det innebär att ett 

relativt lågt spänningsfall krävs för att omvandla den inkommande spänningen, enligt 

datablad är det 0.6V. En tidig förhoppning i projektet var att slippa gå via denna och 

mata systemet direkt med 4st laddningsbara NiMh-batterier av storlek AA. Ett fullt 

uppladdat batteri av denna typ är runt 1.2V varför 4st blir kring 5V. Under mina tester 

visar det dock sig vara helt omöjligt då motorkontrollern (Pololu 2130) inte har 

tillräcklig filtrering inbyggt (Pololu, 2013). Motorhastigheten styrs via signaler av typen 

PWM (Pulse With Modulation), dessa pulser förstärks av motorbelastningen och tar helt 

över alla inkommande signaler till mottagaren. Jag har löst detta problem på enklast 

möjliga sätt genom att öka på spänningen med ett extra batteri och gå via 

spänningsregulatorn istället. Genom att istället mata spänning via spänningsregulatorn 

från ett justerbart nätaggregat har jag uppmätt att det krävs minst 5.6V inspänning för 

att filtrera bort signalerna. Rimligvis är detta i direkt relation till spänningsregulatorns 

spänningsfall på 0.6V. Tid har ej lagts på att försöka filtrera bort störningar då ett extra 

batteri utan problem kan läggas till. Man bör dock notera att problemet kan uppstå igen 

när batterispänningen faller över tid. I en slutprodukt är detta inte acceptabelt. 

För rotationssensorn har jag använt mig av en ITR8307 monterad på utbrytskortet 

Pololu QTR-1A. Denna ger en analog utsignal som varierar mellan 0 och 5V beroende på 

reflektionen från underlaget. Den analoga signalens spänning mäts av mikrokontrollern 

och kan på så sätt se om rotation sker. 

4.5 Laddning 

Hur autonom laddning skall ske är ej löst mekaniskt. Detta krav från uppdragsgivaren 

kommer därför att vara olöst i min prototyp. På grund av detta arbetes omfattning har 

tidsbrist gjort att jag ej hunnit med detta. Jag refererar därför till kapitel 4.3.6 Autonom 

strömförsörjning där idéer kring hur detta skall lösas finns. 

4.6 Mjukvara/programmering 

Det har varit ett komplext arbete med att ta fram mjukvara för tre olika enheter. Till en 

början hade jag enbart bärlisten och dess komponenter att programmera och styra, men 

eftersom det fanns en större komplexitet där positionering skulle vara möjlig krävdes 

även styrning från någon annan typ av enhet. Då jag hade viss erfarenhet från Microsoft 

Visual Studio C# valde jag att skapa en enklare testapplikation som kunde skicka mer 

komplexa instruktioner. I projektet valde jag att arbeta med trådlös 

radiokommunikation som sänder med ett specifikt protokoll, instruktionerna behövde 

därför gå till en enhet som kunde skicka signalerna med önskat protokoll. För 

enkelhetens skull kommunicerar därför min PC-applikation via seriell kommunikation 

till en Arduino Pro Micro. När denna har fått in en komplett instruktion skickar den 

vidare detta trådlöst till bärlisten. Detta innebar att gå mellan två olika programspråk, 

C# och Wiring, samt att se till att ha en fungerande kod på tre olika enhetstyper. 

Eftersom jag har en övre och undre bärlist i min prototyp blir det fyra enheter som 

skulle programmeras. I rubrikerna nedan redogör jag mer ingående för funktionaliteten.  
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4.6.1 Windowsapplikation 

 
Fig 4.6.1.1. Windowsapplikation för styrning av bärlister.  

Jag har tagit fram en enklare applikation i Microsoft Visual C# 2010 Express. 

Utvecklingsmiljön är gratis att ladda ner från Microsoft. Jag kommer nedan att förklara 

utvalda bitar av min programkod. När applikationen startas läser den in vilka COM-

portar som finns tillgängliga. Detta är på grund av att en COM-port öppnas när man 

kopplar in en Arduino Pro Micro. Eftersom applikationen skall kunna användas på olika 

datorer måste man kunna byta COM-port vid varje tillfälle. När man har valt den COM-

port som Arduinon är inkopplad på trycker man på OPEN. Om anslutningen lyckas blir 

knappar för styrning av bärlisten tillgängliga. Se nedan för exempel på programkod som 

exekveras när knappen OPEN används. 

private void button8_Click(object sender, EventArgs e) //Funktion för OPEN 

{ 

       Try //Försök utföra följande 

       { 

          serialPort1.PortName = listBox1.SelectedItem.ToString(); 

          serialPort1.Open(); 

          comOpen = serialPort1.IsOpen; 

MessageBox.Show("Connection OPEN: " +     

listBox1.SelectedItem.ToString()); 

          listBox1.Enabled = false; 

          groupBox3.Enabled = true; 

       } 

       Catch //Om det misslyckas informera användaren 

       { 

          comOpen = false; 

          MessageBox.Show("Connection FAILED"); 

       }  

} 

När den seriella kommunikationen är initierad kan knapparna UP, DOWN, SET och 
CALIBRATE användas för att kontrollera de två bärlisterna i min prototyp. Vid varje 
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knapptryckning skickas 5 byte med data till mikrokontrollern. För detta har jag skapat 
en funktion kallad sendCommands (se bilaga). Denna funktion tar in 5 parametrar, 
avsändare, kanal, mottagare, grupp, on/off och dimmernivå. Eftersom avsändaren kan 
ändras av användaren i ett textfält måste detta värde omvandlas från en sträng till en 
uppsättning av bytes. Detta görs i flera steg på grund av att det saknas en direkt 
omvandling. Först omvandlas strängen till ett heltal. Detta heltal omvandlas tillbaka till 
en sträng fast nu i binär form. Ur denna sträng plockas sedan de olika delarna ut för att 
slutligen omvandlas till byte och lagras i en byte array. Denna array kompletteras sedan 
med resterande parametrar och skickas seriellt. Ingen feedback från sändaren äger rum. 

4.6.2 Sändare 

Sändaren som består av en ArduinoPro micro tar emot 5 bytes från 

windowsapplikationen. Dessa bithanteras in i separata variabler. Se exempel på 

programkod nedan: 

sender = inBytes[1] & 0x03;    //Add the 2 most signicant bits 

sender <<= 8;                 //Shift the bits 

sender = sender | inBytes[2]; //Add next Byte 

sender <<= 8;                 //Shift the bits 

sender = sender | inBytes[3]; //Add next Byte 

sender <<= 8;                 //Shift the bits 

sender = sender | inBytes[4]; //Add next Byte //DONE! 

dimLvl = inBytes[0]; 

group = bitRead(inBytes[1], 2); 

ON = bitRead(inBytes[1], 3);   
Bithantering i arduinomiljön är mycket smidigare än den i Visual Studio. Anledningen är 

troligvis pga. av att en mikrokontroller främst är avsedd för just signalhantering och 

grundläggande datakommunikation. När all omvandling är klar skickas data trådlöst ut 

via sändaren med de värden på längden av hög respektive låg flank jag uppmätt i mina 

laborationer. För själva sändningen har jag till stor del utnyttjat färdig programkod 

skapad av Barnaby Gray, 2008.  Jag har dock förbättrat/förkortat den koden ytterligare 

och utökat för sändning av 36 bitars kod istället för 32. Jag har också lagt till en funktion 

för att skicka icke Manchesterkodad data. 

4.6.3 Bärlist 

När bärlisten är i vila lyssnar den efter inkommande instruktioner via mottagaren som 

skickar data in på digital ingång 16. Pga. den stora mängden störningar väntar den 

konstant på att en signal av precis rätt längd skall komma in. Startsignalen för att data 

skall skickas är i NEXAs protokoll 10102 där längden på LÅG måste stämma. Den första 

nollan skall vara kring 10ms och den andra 2.5ms. Detta hanteras i funktionen 

listenForNexa (se bilaga). När startsignalen har detekterats mäts längden på den 

inkommande LÅGA signalen. Om den är 130-300 microsekunder är det NOLL, om den är 

600-1460 microsekunder är den ETT. Om värdet någon gång skulle avvika från dessa 

kommer den att sluta lyssna och invänta ny startsignal. I denna del har jag använt 

strukturen från en färdig kod gjord av Peter Mead, 2009. Jag har dock fått laborera mig 

fram till värden ovan för att det skulle fungera på mitt system. Den kod jag utnyttjat var 

anpassad för den 32 bitars data som jag beskriver i kapitel 5.3 med enbart ON eller OFF 

som kommando. Jag behövde ta emot 4 bitar till för dimmernivå eller som i mitt fall 
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position i fönstret. Om avläsningen detekterar att signalen 112 skickas, vilket avviker 

från den annars naturliga machesterkodningen som nyttjas för alla andra positioner, 

kommer avläsningen att läsa in ytterligare 4 bitar. Om 112 ej detekteras kommer den 

enbart att läsa in 32 bitar. Denna extra hantering var nödvändig för att både kunna ta 

emot signaler från min inköpta NEXA-sändare samt från den enhet jag styr via PC-

applikationen. När en komplett insignal har tagits emot finns några olika fall: 

 Dimmernivå 1-10 tas emot. Listen kommer då att åka upp eller ner beroende på 

om den inkommande positionen är högre eller lägre än aktuell position. Under 

rörelsen kommer den enbart att räkna rotationer och inte lyssna efter 

inkommande trådlös kommunikation. Genom att räkna rotationerna vet bärlisten 

sin aktuella position. Den aktuella positionen sparas till EEPROM-minnet när 

förflyttning är slutförd eller om listen stannar pga. blockering. Funktionen som 

hanterar positionsförflyttning heter goTo (se bilaga). 

 Dimmernivå 15 tas emot. Denna initierar kalibreringsläget (innan 

kalibreringsläget körs måste listen först manuellt köras till sin lägsta position). 

Listen åker då upp tills det fysiskt tar stopp. På vägen kommer den att räkna antal 

rotationer och spara dessa till minnet. Rotationerna blir ett mått på hur stort 

fönstret är. Fönstrets storlek sparas till EEPROM-minnet. 

 Dimmernivå 14 eller 13 tas emot. Med Dessa kan man välja maximal eller normal 

motorkraft. 

 Ingen dimmenivå men ON/OFF signal. Bärlisten startar en rörelse upp eller ner.  

När rörelsen har initierats börjar listen lyssna efter ett nytt kommando. Om 

bärlisten åker upp och får instruktion om att åka upp igen händer inget. OM den 

får instruktion om att åka ner kommer den att stanna i en sekund innan den 

lyssnar efter ny signal. På samma sätt för motsatt rörelse. 

Dimmernivå 11-12 används ej och är reserverade för framtida funktioner.  Så länge man 

skickar en rörelse till listen genom dimmernivåer kommer den att klara av sin 

positionering. Men eftersom bärlisten inte kan lyssna efter NEXA och räkna varv 

samtidigt kommer den tappa sin position om man använder förflyttning via ON/OFF 

kommandot. 

Programmeringen av bärlisten är det som tagit mest tid utöver framtagandet av 

mekaniken. Många timmar har lagts på felsökning och utveckling.  
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5 Slutsatser 
Min prototyp visar att det är möjligt att ta fram en produkt med de krav som var ställda. 

Att ensam på 10 veckor ta fram en fullt fungerande mekatroniskt system har visat sig 

vara väldigt utmanande. Jag anser mig ha tagit fram en robust konstruktion med 

minimalt antal komponenter. Känslan man får vid montering och hantering av en 

monterad bärlist av min modell är att den är rigid och fast. De två plastdetaljer, 

motorfäste och fixeringsbit, jag tagit fram är symetriska och kan monteras på båda sidor 

av en bärlist. Detta minimerar antalet komponenter som måste lagerföras. Mekaniken är 

skalbar så länge man behåller relationsmåtten mellan de olika komponenterna. 

Eftersom jag nyttjar det manuella systemets komponenter passar detta system på 

samma ställen som detta. För fönster där en pliséväv placerats innesluten i ett 

isolerfönster kan mitt system föra denna upp och ner på liknande sätt som i det 

manuella systemet. Genom att magneter placeras antingen direkt på en bärlist eller via 

en påhängd profil, kan den lösa enheten i fönstret manövreras. Till skillnad från det 

manuella systemet måste dock en ram av G-Profiler monteras på utsidan av fönstret för 

att hålla kuggstängerna som bärlisten klättrar mot. 

Då jag använder en synkroniseringsaxel i min lösning med kuggöverföring kan jag 

garantera att rakheten består, dvs. den kommer inte ur fas och är alltid lika vertikal eller 

horisontell som vid installationen. I min prototyp har jag använt standardkomponenter i 

den mån det har varit möjligt både i elektronik och mekanik. I en slutprodukt 

rekommenderas dock, i motsats till kravspecifikationen, att man använder dedikerad 

elektronik (se kap 6). I min testrigg har jag mätt upp att det vid längdkapning av en 

aluminiumprofil för bärlisten räcker om man är ±2.5mm från angivet mått. Detta är 

grövre än för övriga komponenter i systemet. Beträffande autonom strömförsörjning 

kan meddelas att endast några enklare mekaniska dockningsvarianter har kunnat testas. 

Ingen kod har implementerats i mjukvaran för att hantera situationen när spänningen 

blir för låg. Detta pga. tidsbrist, eftersom tid gått åt felsökning av elektronik och att ta 

fram en solid mekanik. Positionering och kalibrering av läge har jag löst genom en 

reflexdetektor riktad mot en färgalternerande tejp på synkroniseringsaxeln. Ändringar 

detekteras av mikrokontrollern när denna förflyttar sig. Mikrokontrollern kan trådlöst 

ta emot en instruktion om placering i fönstret och förflytta sig dit. Fungerande trådlös 

kommunikation ligger utanför uppdragsbeskrivningen, men ger prototypen ett mer 

färdigt utseende. Det trådlösa system jag laborerat på visar sig ha många nackdelar som 

kanske inte gör det lämpligt i en slutgiltig produkt. Vidare har det visat sig att det 

mekaniska system jag tagit fram, dvs. exklusive motorer och styrning, har många 

fördelar som kompletterar dagens manuella system, och kan kanske till och med ersätta 

det.  
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6 Rekommendationer 
Mekaniken bör vidareutvecklas på lite olika sätt. Läget på synkroniseringsaxeln och det 

16-tandiga drivhjulet kan inte ändras utan att ändra flera andra komponenter. Motorn 

som används i prototypen är inte optimal. Den har en hög ljudnivå och antagligen 

begränsad livslängd. Manuell förflyttning (dvs. för hand) med motorn inkopplad är 

heller inte möjlig då egenmotståndet är för stort med den utväxling som krävs. Mer 

utveckling bör därför ske för att hitta en optimal motor för denna applikation om 

motoriserad och manuell förflyttning skall kunna ske i samma system. 

Elektroniken består av standardkomponenter och är inte direkt strömsnål. Med de 

komponenter jag använt blir livslängden mindre än 2 dagar innan laddning måste ske. 

Ett idealt system utan förbrukning i vila har upp till 500 dagars livslängd varför mycket 

kan tjänas in på bättre elektronik. 

Kommunikationen baseras i mitt system på NEXAs protokoll via AM-sändare och 

mottagare. Dessa är inte ideala för denna applikation varför man bör utvärdera 

lösningar med WiFi eller Zigbee/Z-Wave. Fokus bör vara på att hitta ett 

kommunikationssätt där inga eller få störningar förekommer och samtidigt väldigt 

strömsnålt. 

  



38 
 

  



39 
 

Källförteckning 
Arduino, What is Arduino, 2013, http://www.arduino.cc/en/Guide/Introduction (2013-

11-19) 

Barnaby Gray, Home Easy AM-HRR3 transmitter test, 2008, 

http://playground.arduino.cc/Code/HomeEasy (2013-11-20) 

Everlight, ITR8307 datasheet, 2013-06-11, 

http://www.everlight.com/datasheets/ITR8307.pdf (2013-11-19) 

Faulhaber, DC-micromotors, 2013, 

http://www.faulhaber.com/servlet/com.itmr.waw.servlet.Anzeige?fremdaufruf=ja&kdi

d=40929&sprachid=1&htdigurl=/n167866/i86089.html (2013-11-19) 

Fingertech Robotics, Fingertech “Silver Spark” 16mm Gearmotor, 2013, 

http://www.fingertechrobotics.com/proddetail.php?prod=ft-Sspark16 (2013-11-19) 

Houda Laboid m. fl.(2007), WI-FITM , BLUETOOTHTM , ZIGBEETM AND WIMAXTM, 

Nederländerna: Springer. 

Karl-Olof Olsson (2006). Maskinkomponenter. Stockholm: Liber. 

Peter Mead, Home Easy AM-HRR3 receiver test, 2009, 

http://playground.arduino.cc/Code/HomeEasy (2013-11-20) 

Pololu Corporation, Micro Metal Gearmotors, 2013, 

http://www.pololu.com/category/60/micro-metal-gearmotors (2013-11-19) 

Pololu Corporation, DRV8833 Dual Motor Driver Carrier, 2013, 

http://www.pololu.com/product/2130(2013-11-19) 

Post & Telestyrelsen, Allmänna råd om den svenska frekvensplanen, 2011-06-15, 

http://www.pts.se/upload/Foreskrifter/Radio/ptsfs-2011-2-allmanna-rad-

frekvensplanen.pdf (2013-11-19) 

Valer pop m. fl.(2008), Battery management systems, Nederländerna: Springer 

Science+Business Media B.V. 

  

http://www.arduino.cc/en/Guide/Introduction
http://playground.arduino.cc/Code/HomeEasy
http://www.everlight.com/datasheets/ITR8307.pdf
http://www.faulhaber.com/servlet/com.itmr.waw.servlet.Anzeige?fremdaufruf=ja&kdid=40929&sprachid=1&htdigurl=/n167866/i86089.html
http://www.faulhaber.com/servlet/com.itmr.waw.servlet.Anzeige?fremdaufruf=ja&kdid=40929&sprachid=1&htdigurl=/n167866/i86089.html
http://www.fingertechrobotics.com/proddetail.php?prod=ft-Sspark16
http://playground.arduino.cc/Code/HomeEasy
http://www.pololu.com/category/60/micro-metal-gearmotors
http://www.pololu.com/product/2130(2013-11-19)
http://www.pts.se/upload/Foreskrifter/Radio/ptsfs-2011-2-allmanna-rad-frekvensplanen.pdf
http://www.pts.se/upload/Foreskrifter/Radio/ptsfs-2011-2-allmanna-rad-frekvensplanen.pdf


40 
 

  



41 
 

Bilagor 

  



42 
 

 
  



1 
 

Kod Sändare (Arduino) 
/* By Ulf Bjurström, inspiration and timing values from: 

 * HE300 Automatic Protocol Transmitter 'Simulator', Martyn Henderson 

02/10/2009  http://martgadget.blogspot.com 

  

  Example of code sent from this unit: 

  00101010011100010101010110 0 1 10 11 1111 (Decoded Manchester type) 

   

  The code recieved to this unit: 

  inBytes[0] = DIM-lvl used as position in my case. Only 4 least 

significant bits are used. 

  inbytes[1] 2 least significant bits is the 2 highest significant bits in 

the REMOTE adress. Followed by: 

  inbytes[2] + inbytes[3] + inbytes[4] 

  inBytes[1] bit 3 = GROUP 

  inBytes[1] bit 4 = ON/OFF 

  inBytes[1] bit 5-6 = Channel 

  inBytes[1] bit 7-8 = Reciever 

  */ 

  

int txPin = 16;            // 433mhz transmitter (Velleman TX433) 

int inByte;                //To handle incomming bytes from serial link 

int inBytes[5];            //Array to store a 5 byte message from Window 

Blinds Control app by Ulf Bjurström 

int i = 0;                 //Used in loops 

bool recieved = false;     //Used when all data is recieved 

long sender;                //32bit variable to store the 26 bit sender 

adress 

int group;                  //variable for the group-command 

int ON;                     //variable for the ON-command 

int dimLvl;                 //Variable for the dim level 

 

void setup() 

{ 

  pinMode(txPin, OUTPUT);    //Transmitter pin. 

  pinMode(10, OUTPUT);       //+5V pin for transmitter 

  pinMode(14, OUTPUT);       //GND pin for transmitter 

  digitalWrite(10, HIGH);    //+5V for transmitter 

  digitalWrite(14, LOW);     //GND for transmitter  

} 

 

void loop()                  //Main program 

{ 

  if (Serial.available() > 0) 

  { 

    inByte = Serial.read();  //Get incoming byte: 

    inBytes[i] = inByte;     //Add incomming bytes to an array 

    i++; 

    if(i == 5 )               

    { 

      i = 0; 

      recieved = true; 

    } 

  } 

  if (recieved == true) 

  { 

    //BIT operations 

    sender = inBytes[1] & 0x03;    //Add the 2 most signicant bits 

    sender <<= 8;                 //Shift the bits 

    sender = sender | inBytes[2]; //Add next Byte 

    sender <<= 8;                 //Shift the bits 
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    sender = sender | inBytes[3]; //Add next Byte 

    sender <<= 8;                 //Shift the bits 

    sender = sender | inBytes[4]; //Add next Byte //DONE! 

    dimLvl = inBytes[0]; 

    group = bitRead(inBytes[1], 2); 

    ON = bitRead(inBytes[1], 3);   

         

    transmit();               //Send the instructions 

    delay(10);                //Wait 

    transmit();               //Resend same instructions 

    recieved = false;          //Wait for next command 

  } 

} 

 

 

void transmit() 

{ 

  int i; 

  // Latch sequence. 

  digitalWrite(txPin, HIGH); 

  delayMicroseconds(275);  

  digitalWrite(txPin, LOW); 

  delayMicroseconds(9900); 

  digitalWrite(txPin, HIGH); 

  delayMicroseconds(275);    

  digitalWrite(txPin, LOW);  

  delayMicroseconds(2675); 

  digitalWrite(txPin, HIGH); 

 

  //SENDER ID 

  for(i=25; i>-1;i--) 

  { 

    sendPair(bitRead(sender,i)); 

  } 

 

  //GROUP 

  sendPair(group); 

 

  //ON/OFF/DIM 

  if(dimLvl>0) 

  { 

    sendDim(); 

  } 

  else 

  { 

  sendPair(ON); 

  } 

   

  //Channel and reciever 

  for(i=7; i>3;i--) 

  { 

  sendPair(bitRead(inBytes[1], i));   

  }   

   

  //DIM-lvl 

  if(dimLvl>0) 

  { 

    for(i=3; i>-1;i--) 

    { 

      sendPair(bitRead(inBytes[0], i)); 

    } 
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  } 

  //CLOSE CONN 

  digitalWrite(txPin, HIGH);    

  delayMicroseconds(275);       

  digitalWrite(txPin, LOW); 

 

} 

 

void sendBit(boolean b) { 

  if (b) { 

    digitalWrite(txPin, HIGH); 

    delayMicroseconds(275); 

    digitalWrite(txPin, LOW); 

    delayMicroseconds(1340); 

  } 

  else { 

    digitalWrite(txPin, HIGH); 

    delayMicroseconds(275); 

    digitalWrite(txPin, LOW); 

    delayMicroseconds(275); 

  } 

} 

void sendDim() //To send non Manchester encoded data 

{ 

    sendBit(true); 

    sendBit(true);   

} 

 

void sendPair(boolean b) { 

  // Send the Manchester Encoded data 01 or 10 

  if(b) 

  { 

    sendBit(true); 

    sendBit(false); 

  } 

  else 

  { 

  sendBit(false); 

  sendBit(true); 

  } 

} 
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Kod Mottagare (Arduino) 
#include <EEPROM.h> 

 

//Motor A 

int motorA1 = 9;  

int motorA2 = 10; 

 

//motor speeds 

double upSpeed = 0.3; //from 0 to 1.0 (0.3 up, 0.2 down 1:298 motor with no 

load) 

double downSpeed = 0.3; //from 0 to 1.0 

 

//Current motor direction 

int motorDir = 2;//No movement = 2 

 

//Input pin 

int rxPin = 16; 

 

//NEXA 

long desiredSender = 11126102; //Adress from sending NEXA-remote 

int desiredRecipient = 10; //If the remote has several buttons, each on/off 

unit will have a recipient number 

int dim = 0; 

int dimLvl = 0; 

 

//Rotation Sensor 

int revSensPin = 0; 

int revValue = 0; 

int lastRevValue = 0; 

int sensorCountW = 0; //For filtering out false detections 

int sensorCountB = 0; //For filtering out false detections 

int lastDir = 0; 

 

//Position 

int windowSize = 50; 

int wPos = 25; 

unsigned long timeStamp = 0; 

unsigned long timeStamp2 = 0; //for mode change 

int once = 1; 

 

 

 

void setup() {                //Setup for pins etc 

  Serial.begin(9600);          //Start serial for debugging 

  //Motor outputs 

  pinMode(motorA1, OUTPUT);      

  pinMode(motorA2, OUTPUT);      

  pinMode(rxPin, INPUT); 

   

  // Saved data 

  windowSize = EEPROM.read(0);  

  wPos = EEPROM.read(1); 

  delay(5000); 

} 

int mode = 0; 

void loop() { 

   

   switch (mode) { 

  case 0:    //Listen for nexa 

    listenForNexa(); 

    detectRotation(lastDir); 
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    break; 

  case 1: //Move to position 

   

   goTo(dimLvl); 

   detectRotation(lastDir); 

   if(millis()-timeStamp > 750) //If Jammed or stopped 

   { 

     stay(); 

     dimLvl = 0; 

     EEPROM.write(1, wPos); //Save current position to EEPROM 

     mode = 0; 

   }   

  break; 

   

  case 2:    //Calibrate 

   

  up(0.3); //Slower speed 

  detectRotation(lastDir); 

  Serial.println(millis()-timeStamp); 

  if(millis()-timeStamp > 750) //If Jammed its on top. 

   { 

     stay();   

     dimLvl = 0; 

     windowSize = wPos; 

     EEPROM.write(0, windowSize); 

     EEPROM.write(1, wPos); 

     mode = 0; 

   } 

  break;   

   } 

} 

 

void goTo(int pos) 

{ 

  double steps = windowSize / 10.0; 

  int desiredPos = pos * steps; 

  int difference = desiredPos - wPos; 

  /*Serial.println(wPos); //For testing 

  Serial.println(windowSize); 

  Serial.println(steps); 

  Serial.println(desiredPos); 

  Serial.println(difference);*/ 

   

  if (difference>0) { 

    up(upSpeed); 

    timeStamp = millis(); 

  } 

   

  else if (difference<0) 

  { 

    down(downSpeed); 

    timeStamp = millis(); 

     

  } 

  else 

  { 

   

  stay(); 

  } 

} 
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void detectRotation(int dir) 

{ 

  if (analogRead(revSensPin) <150) //WHITE IF TRUE 

  { 

    //Serial.println(analogRead(revSensPin)); 

    sensorCountW++; 

    if (sensorCountW> 5) 

    { 

      revValue = 1; 

      sensorCountB = 0; 

    } 

  }   

  else 

  { 

    //Serial.println(analogRead(revSensPin)); 

    sensorCountB++; 

    if (sensorCountB > 5) 

    { 

      revValue = 0; 

      sensorCountW = 0; 

    } 

  } 

  if(lastRevValue == revValue) //No change if true 

  { 

   //Serial.println("NO ROTATION DETECTED"); //For Debugging  

  } 

  else 

  { 

    wPos += dir; 

    timeStamp = millis(); 

    Serial.println(wPos); //For Debugging 

    Serial.println(timeStamp); //For Debugging 

  } 

   

  lastRevValue = revValue;  

} 

void movement(bool on) 

{ 

  if (motorDir == 2) //If motors not running, start movement 

  { 

    if(on) 

    { 

    Serial.println("DOWN"); 

    down(downSpeed); 

    } 

    else 

    { 

      Serial.println("UP"); 

      up(upSpeed); 

    }  

  } 

  else if (motorDir == 0) //Moving up 

  { 

    if(on) //Down button pressed while moving up, stop. 

    { 

      stay(); 

      Serial.println("STOP"); 

      delay(1000); 

    } 

    else 

    { 
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      //Same action so do nothing. Keep moving. 

    } 

  } 

  else if (motorDir == 1) //Moving down 

  { 

    if(on) 

    { 

      //Same action so do nothing. Keep moving.       

    } 

    else //Up button pressed while moving down, stop. 

    { 

      stay(); 

      Serial.println("STOP"); 

      delay(1000); 

    } 

  } 

} 

 

void listenForNexa() 

{ 

  int i = 0; 

  dim = 0; 

    unsigned long t = 0; 

 

    byte prevBit = 0; 

    byte bit = 0; 

 

    unsigned long sender = 0; 

    bool group = false; 

    bool on = false; 

    unsigned int recipient = 0; 

 

    // latch 1 

    while((t < 9080 || t > 10650)) //870 

    {    

            t = pulseIn(rxPin, LOW, 1000000); 

    } 

          Serial.println("LATCH 1"); 

    // latch 2 

    while(t < 2150 || t > 2900) //150 

    {   t = pulseIn(rxPin, LOW, 1000000); 

           

    } 

          Serial.println("LATCH 2"); 

    // data 

    while(i < 72) 

    { 

        t = pulseIn(rxPin, LOW, 1000000); 

                Serial.println(t); 

         

                if(t > 130 && t < 400) 

        {    

                        bit = 0; 

        } 

        else if(t > 600 && t < 1460) 

        {    

                        bit = 1; 

        } 

        else 

        {    

                        i = 0; 
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            break; 

        } 

                 

 

        if(i % 2 == 1) 

        { 

                        if((prevBit ^ bit) == 0) 

            {    

                dim = 1; 

            } 

            if(i < 53) 

            {   // first 26 data bits 

                sender <<= 1; 

                sender |= prevBit; 

            }    

            else if(i == 53) 

            {   // 27th data bit 

                group = prevBit; 

            } 

                         

            else if(i == 55) 

            {   // 28th data bit 

                on = prevBit; 

                        } 

                        else if( i>55 && i<64) // 29-32 data bit 

            {    

                recipient <<= 1; 

                recipient |= prevBit; 

                    if (i==63 && dim == 0) 

                                { 

                                  dimLvl = 0; 

                                  break; 

                                } 

 

                        } 

                        else 

                        { 

                                dimLvl <<=1; 

                                dimLvl |= prevBit; 

                        } 

        } 

        prevBit = bit; 

        ++i; 

    } 

    if(i > 0) 

    {    

             

            //printDir(sender, on, recipient); //Use for debugging 

            if(sender == desiredSender && recipient == desiredRecipient) 

            { 

              if(dimLvl>0 && dimLvl <11) 

              { 

                timeStamp = millis(); 

                mode = 1;  

                dim = 0; 

              } 

              else if (dimLvl == 0){ 

              movement(on); 

              dim = 0; 

              dimLvl = 0; 

              } 
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              else if (dimLvl == 13) //SET MAXIMUM SPEED, Used for normal 

Loads 

              { 

                dim = 0; 

                upSpeed = 0.3;  

                downSpeed = 0.3;  

              } 

              else if (dimLvl == 14) //SET MAXIMUM SPEED, Used for Heavy 

Loads 

              { 

                dim = 0; 

                upSpeed = 1.0;  

                downSpeed = 1.0;  

              } 

              else if (dimLvl == 15) 

              { 

                wPos = 0; //reset current position 

                dim = 0; 

                timeStamp = millis(); //Stamp the time 

                mode = 2; 

              } 

            } 

    } 

} 

 

void printDir(unsigned long sender, bool on, unsigned int recipient) 

{ 

  Serial.print(sender); 

  Serial.print(" - "); 

  Serial.print(recipient); 

  if(on) 

  { 

  Serial.println(" DOWN"); 

  } 

  else{ 

    Serial.println(" UP"); 

  } 

} 

 

void up(double ratio) 

{ 

  motorDir = 0; 

  lastDir = 1; 

  analogWrite(motorA1, 255.0*ratio); 

  analogWrite(motorA2, 0); 

} 

 

void down(double ratio) 

{ 

  motorDir = 1; 

  lastDir = -1; 

  analogWrite(motorA1, 0); 

  analogWrite(motorA2, 255.0*ratio); 

} 

 

void stay() 

{ 

  motorDir = 2; 

  analogWrite(motorA1, 0); 

  analogWrite(motorA2, 0);   

}  



1 
 

Kod PC-Applikation (C#) 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Collections; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Windows.Forms; 
using System.Threading; 
using System.IO.Ports; 
using System.IO; 
 
namespace WindowsFormsApplication1 
{ 
    public partial class Form1 : Form 
    { 
        public Form1() 
        { 
            InitializeComponent(); 
 
            foreach (string s in SerialPort.GetPortNames()) 
            { 
                listBox1.Items.Add(s); 
            } 
        } 
 
        private void button9_Click(object sender, EventArgs e) //Reload com-ports 
        { 
            listBox1.Items.Clear(); 
            foreach (string s in SerialPort.GetPortNames()) 
            { 
                listBox1.Items.Add(s); 
            } 
        } 
 
        private void button8_Click(object sender, EventArgs e) //NEXA OPEN 
        { 
            try 
            { 
                serialPort1.PortName = listBox1.SelectedItem.ToString(); 
                serialPort1.Open(); 
                comOpen = serialPort1.IsOpen; 
                MessageBox.Show("Connection OPEN: " + 
listBox1.SelectedItem.ToString()); 
                listBox1.Enabled = false; 
                groupBox3.Enabled = true; 
            } 
            catch 
            { 
                comOpen = false; 
                MessageBox.Show("Connection FAILED"); 
            }  
        } 
        private void Form1_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e) 
        { 
            const string message = 
                "Are you sure that you would like to close?"; 
            const string caption = "Closing"; 
            var result = MessageBox.Show(message, caption, 
                                         MessageBoxButtons.YesNo, 
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                                         MessageBoxIcon.Question); 
            if (result == DialogResult.No) 
            { 
                e.Cancel = true; 
            } 
        } 
 
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) //NEXA CLOSE CONN 
        { 
            try{ 
            serialPort1.Close(); 
            comOpen = false; 
            MessageBox.Show("Connection CLOSED"); 
            listBox1.Enabled = true; 
            groupBox3.Enabled = false; 
            } 
            catch{ 
                MessageBox.Show("Could not Close connection."); 
            } 
 
        } 
 
        private void label6_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
 
        } 
 
        private void trackBar4_Scroll(object sender, EventArgs e) //RIGHT/BELOW 
        { 
            if (trackBar4.Value == 10) 
            { 
                trackBar4.Value = 9; 
            } 
 
            if (trackBar4.Value > trackBar5.Value - 1) 
            { 
                trackBar5.Value = trackBar4.Value + 1; 
            } 
        } 
 
        private void trackBar5_Scroll(object sender, EventArgs e) //LEFT/UPPER 
        { 
            if (trackBar5.Value == 0) 
            { 
                trackBar5.Value = 1; 
            } 
 
            if (trackBar5.Value < trackBar4.Value + 1) 
            { 
                trackBar4.Value = trackBar5.Value - 1; 
            } 
        } 
         
        private void sendCommands(string sender, string channel, string reciever, int 
group, int onOFF, int dimLvl) 
        { 
            byte[] message = new byte[5]; 
            int value = Convert.ToInt32(sender); 
            string binary = Convert.ToString(value, 2); 
            for (int i = binary.Length; i < 32; i++) 
            { 
                binary = "0" + binary; 



3 
 

            } 
 
            byte grp = (byte)(group); 
            byte chan = (byte)(Convert.ToInt32(channel,2)); 
            byte rec = (byte)(Convert.ToInt32(reciever,2)); 
             
            message[4] = Convert.ToByte(binary.Substring(32 - 8, 8), 2); 
            message[3] = Convert.ToByte(binary.Substring(32 - 16, 8), 2); 
            message[2] = Convert.ToByte(binary.Substring(32 - 24, 8), 2); 
            message[1] = Convert.ToByte(binary.Substring(0, 8), 2); 
 
            message[1] = (byte)(message[1] & 0x03); //Filter. ID Uses 2 bits 
            
            //GROUP Bit #3 
            grp = (byte)(grp << 2); //SHIFT grp 2 steps 
            message[1] = (byte)(message[1] | grp); 
            
            //ON/OFF Bit #4 
            onOFF = onOFF << 3;     //shift onOff 3 steps 
            message[1] = (byte)(message[1] | (byte)(onOFF)); 
             
            //CHAN BIT #5,6 
            chan = (byte)(chan<<4);//Shift chan 4 steps 
            message[1] = (byte)(message[1] | chan); //CHAN = 10; 
          
            //REC Bit 7, 8 
            rec = (byte)(rec << 6);//Shift rec 6 steps 
            message[1] = (byte)(message[1] | rec); //REC = 10; 
            
            //DIM-Level 
            message[0] = (byte)(dimLvl); //DIM-Level(in my case position) (Only 4 bits 
are used) 0x0F MAX, 0x00 NO Dimming) 
 
            serialPort1.Write(message, 0, 5); 
        } 
 
        private void button10_Click(object sender, EventArgs e) //UP-button upper 
carrier 
        { 
            sendCommands(textBox1.Text, textBox2.Text, textBox3.Text,0,1,0); 
        } 
        private void button12_Click(object sender, EventArgs e) //DOWN-button upper 
carrier 
        { 
            sendCommands(textBox1.Text, textBox2.Text, textBox3.Text,0,0,0); 
        } 
 
        private void button11_Click(object sender, EventArgs e)//UP-button lower 
carrier 
        { 
            sendCommands(textBox18.Text, textBox17.Text, textBox16.Text, 0, 0, 0); 
             
        } 
 
        private void button13_Click(object sender, EventArgs e) //DOWN Button lower 
carrier 
        { 
            sendCommands(textBox18.Text, textBox17.Text, textBox16.Text, 0, 1, 0); 
        } 
 
        private void button14_Click(object sender, EventArgs e) //Send position 
        { 
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            sendCommands(textBox1.Text, textBox2.Text, textBox3.Text, 0, 0, 
(int)(trackBar5.Value)); 
 
            //sendCommands(textBox18.Text, textBox17.Text, textBox16.Text, 0, 1, 
trackBar4.Value); 
        } 
 
        private void button30_Click(object sender, EventArgs e) //CAL-Button 
        { 
            sendCommands(textBox1.Text, textBox2.Text, textBox3.Text, 0, 0, 15); 
        } 
 
        
 
    } 
} 
 

 


