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Sammanfattning 
   Detta arbete utgör en fortsättning på ett tidigare examensarbete inom programmet ERO, 
Elektronik robotik och mekatronik, vid KTH i Södertälje. I arbetet undersöks tekniska lösningar 
för automation av ett linlöst solskyddssystem för fönster. Projektets mål är att trådlöst, via en 
hemsida på internet, styra två persienner (för på in- och utsidan av fönstret) och dessutom bygga 
ett robust mekanisk system. Projektet siktar på att bygga ett linlöst solskyddsystem för 
marknaden.  
   De tekniska problemen har handlat om att utforma en ny mekanisk lösning, att bygga ett 
elektroniskt system för styrning av solskyddets rörelser, samt att uppfinna ett enkelt sätt att 
installera och plocka isär systemet med hänsyn till att utrymmet är begränsat. Med enkelt sätt 
menas att man inte ska behöva vara tekniskt lagd eller behöva använda speciella verktyg för att 
montera solskyddet i ett fönster. Andra tekniska problem har varit att upprätta kommunikation 
(via WiFi) för att styra persiennerna. Ett prototypfönster har varit tillgängligt för tester av 
lösningarna. 
   Den tekniska lösningen har baserats på mikromotorer som är tillräcklig små för det begränsade 
utrymmet och tillräckligt starka för sin uppgift. Till styrning användes en Arduino Micro PRO, 
med en processor av typen ATmega 32U4 med kapacitet nog att hantera aktuella sensorer och 
styrdon: 1-3 ljussensorer, en IR sensor som känner om man har nåt botten- eller toppläge, 
motorer samt WiFi kontroll. 
   Det tidigare systemet förbättrades, och kom nu att bestå av en väv mellan två profiler med 
inbyggda motorer. Väven sträcks ut eller komprimeras beroende på hur profilerna ändrar 
position, och på så sätt kan man påverka ljusförhållandena i rummet. Solskyddet har byggts i två 
versioner, en som sitter utanför och en som sitter innanför fönstret. Profilerna kan styras, 
antingen via en enkel hemsida eller med signaler från  ljussensorer. 

Nyckelord 
Elektronik, Robotik, Mekanik, CAD, WiFi, IoT, Solskydd, Sensorer, Arduino, Server, 
Programmering, XAMPP, Java, Mikrocontroller
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Abstract 
   This work is a continuation of a previous degree program in ERO, Electronics Robotics and 
Mechatronics, at KTH Södertälje. The work examines technical solutions for the automation of a 
lineless shading system for windows. The project aims to wirelessly, via a website on the 
Internet, controlling 2 blinds (on both the inside and the outside of the window), as well as 
constructing a robust mechanical system. The purpose of this project is to create a lineless 
sunscreen system for the market. 
   The technical problems addressed during this project include finding a new mechanical 
solution, designing an electronic system for controlling the movement of the sun visor, and to 
invent an easy way to install and dismantle the system in view of the limited space. Here “an 
easy way” means that the user will not have to be technically inclined or needing special tools to 
install the blinds on the window. Other technical problems has been to establish communication 
(via WiFi) to control the blinds' movement up and down. A prototype window has been available 
for testing of the solutions. 
   The resulting technical solution is based on micro-motors that are sufficiently small for the 
limited space and strong enough. For the controlling, an Arduino micro-PRO with an ATmega 
32U4 was used. The processor features the capacity to manage current sensors and actuators: 1-3 
light sensors, one infrared sensor that detects whether the bottom or top position has been 
reached, DC-motors and WiFi communication. 
   The previous system was improved, and came to consist of a fabric web between two 
aluminum profiles with built-in motors. The fabric is stretched or compressed, depending on how 
profiles change position, and thus alter the light conditions in the room. The sunshades were built 
in two versions, one for the outside and another one to be placed at the inside the window. The 
profiles can be controlled either via a plain website or by signals from light sensors. 
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Electronics, Robotics, Mechanics, CAD, WiFi, IoT, Sunscreen, Sensors, Arduino, Server, 
Programming, XAMPP, Java,  Microcontrollers 
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Förord 
Tack till alla som hjälpt mig med detta projektarbete, särskilt stort tack min mamma och Jesper 
Norman som hade tålamod nog att se mig kämpa igenom hela arbetet.

Det mesta av den tid som krävts för att fullborda mitt arbete har gått åt till att testa mig fram till 
olika mekaniska lösningar. Eftersom det saknats mallar för att lösa de olika situationer som 
uppstod under arbetets gång, fastnade jag många gånger och försökte hitta liknande projekt i 
böcker och på nätet.

Bland de böcker som användes i kursen Realtidssystem fanns det flera som beskrev olika 
robotprojekt och styrning, och dessutom visade exempelkoder för att utföra uppgifter där flera 
sensorer kombineras på olika sätt. På nätet kunde man hitta projekt där personer utan så mycket 
kunskap har gett sig på att konstruera enkla trådlösa system, för styrning av garagedörrar och 
liknande. Men detta projekt för linlösa solskydd har krävt att man skapar en egen originell, 
kreativ och enkel lösning.

Jag förstår nu varför skolan vill att man helst ska vara två studenter som arbetar tillsammans i ett 
examensarbete. Många gånger såg jag inte att det fanns en lösning under min näsa hela tiden, och 
då hade man behövt någon som kunde hjälpa till med att se saker ur ett annat perspektiv och 
”tänka utanför lådan”.

Det har varit blod,svett och tårar under projektets gång  men jag skulle inte ha klarat mig utan 
alla dessa personer som stöttat, varit närvarande och deltagit på ett eller annat sätt:

- Jonas Skubic
- Jonatan Ferretto
- Erik Persson
- Carl Piaf
- Dramaten
- Cristian Pisano
- Paulina Bello Bravo
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 1 Inledning

 1.1 Bakgrund
Solskydd i allmänhet och interiöra solskydd i synnerhet har stor inverkan på inneklimatet i 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 plissègardiner  styrs  och regleras  med draglinor  och är  komplicerade att
automatisera och därför är utbudet mycket begränsat. 

System utan draglinor finns inte många på marknaden och prototypen i detta projekt är unikt i
sin form. Genom att undvika draglinor erhålls en stor mängd fördelar, inte minst med tanke på
barnsäkerhet, men bör för att nå sin fulla potential på marknaden bör produkten även säkerställa
energioptimering baserat på beräkningar och förutsägelser.

Motoriserade  och automatiserade solskydd av idag  är  näst  intill  uteslutande  så  kallade ”top-
down” system,  dvs.  där den övre  delen sitter  fast  och underdelen längs  över  glasytan för att
skärma av solens strålar. Ett solskydd som idag installeras i en byggnad dock kan mycket väl lösa
den direkta problematiken gällande avskärmningsbehov mot inkommande solstrålning. Men det
innebär nästan alltid kompromisser när det gäller dagsljusinsläpp, direkt visuell  kontakt med
utemiljön och åverkan på fönster och fasader som i många fall leder till fuktskador och kondens.

Framtiden kommer också att ställa ökade krav på låga underhållskostnader, flexibilitet i produkt
och system, standardisering och en i övrigt konkurrenskraftig livscykelanalys.
 

 1.2 Mål 
Hösten 2013 genomförde en student, även han från KTH i Södertälje, ett examensarbete där han
framställde en prototyp för att  kunna visa funktion avseende såväl  mekatronik som styrning.
Uppdraget bestod i att finna tekniska lösningar för att i reglera och styra dessa solskydd genom
automatisering.  Resultat  blev ett  system för  styrning av vävens utsträckning och täckning av
fönstret. 

Detta uppföljande examensarbete har som mål att vidareutveckla prototypen, och göra det till ett
mer robust system, som dessutom skulle kunna styras via internet. Det nya systemet ska kunna
skalas upp och implementeras i ett fullskaligt fönster, med in- och utvändigt samverkande system.
Tyngdpunkten i detta arbete kommer att ligga vid automation/programmering, men det kommer
också att omfatta en hel del praktiskt konstruerande och byggande.
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 2 Kravspecifikation

 2.1  Krav från tidigare arbete
I föregående projekt skapades en lista med krav från beställaren. Man utgick från samma lista för 
den nya versionen, och ytterligare några krav lades till för att skapa att fullständigt och komplett 
system. Följande lista består av krav som har ärvts från det tidigare arbetet.

1. Systemet ska vara robust (gedigen konstruktion och en strävan att minimera antalet 
komponenter). Mekaniken ska tåla en viss överbelastning och kommunikationen ska vara 
problemfri.

2. Systemet ska vara skalbart (ska kunna tillverkas av 20 mm – 100 mm profiler). 

3. Systemet ska kunna installeras såväl invändigt som mellan glas i kopplade fönster och 
isolerglas, och utvändigt som en fasadavskärmning. Det vill säga att systemet skulle kunna 
anpassas på ett enkelt sätt så att det passar alla typ av fönster. 

4. Systemet ska placeras på en parallell position i HÖ/VÄ (väven ska alltid ligga horisontellt). 
Genom att profilerna (som håller vävens över och undersida) alltid är i horisontellt läge 
kan vi garantera att förflyttning alltid sker rakt upp eller rakt ner i vertikal riktning. 

5. Systemet ska vara kostnadseffektivt (sträva efter att hålla ner kostnaderna, t ex genom att 
nyttja standardkomponenter). 

6. Solskyddets bredd och höjd ska kunna måttanpassas på 1 mm när.
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7. Systemet får gärna ha en autonom strömförsörjning för respektive enhet (gärna solel). 

8. Systemet ska möjliggöra positionering. (Motorer åker utmed rälsens längd, och systemet
ska möjliggöra förprogrammerad eller  direkt styrning,  såsom vind- och solsensor eller
manuellt övertagande).

9. Systemets komponenter ska vara lätta att få tag i och kunna användas med enkla verktyg,
ju färre delar och ju mer okomplicerat system desto bättre. 

10. Systemet ska vara självlåsande vid montage så att inga skruvar eller förstörande ingrepp
krävs. 

11. Systemets mekaniska delar ska ej begränsa valet av solskydd (plissé, persienn osv.). 

12. Systemet ska vara ska linlöst.

13. Systemet ska kunna installeras både vertikalt och horisontellt.

14. Solskyddet (plissé, persienn mm.), som systemet styr, måste kunna löpa fritt, det vill säga
att kunna hänga fritt mellan profilerna där det är fast anslutet utan att påverkas av den
mekaniska lösningen.

15. Systemet på fönstret ska kunna ge plats åt ett godtyckligt antal bärlister.

16. Systemet ska kunna styras genom trådlös kommunikation. 

17. Systemet  ska  styras  intelligent,  via  gränssnitt  eller  interface.  Till  exempel  Bluetooth
och/eller radiosignaler.

18. Systemet ska gå att ställa in manuellt. Man ska kunna positionera persiennerna för hand.

19. I  största  utsträckning,  ska  befintligt  profilsystem nyttjas.  Beställaren har  material  som
används i fönster/solskydd-industrin, som han gärna vill använda i detta sammanhang.

20. All elektronik och alla komponenter för styrning ska få plats i bärlisten. 

21. Systemet ska förbruka lite ström när det befinner sig i vila. 

22. Systemet ska vara fukt- och vattentåligt vid exteriöra installationer.

23. Systemet ska ha låg ljudnivå, så låg så att man knappt hör att det är igång.

 2.2 Kravspecifikation för en förbättrad funktionalitet i det 
nya systemet.

Genom möten med beställaren skapades en ny  lista med krav  för en förbättrad version av det
tidigare arbetet. På grund av tidsbrist så blev inte alla krav uppfyllda och därför har man strävat
efter att behålla de gamla kraven och lägga till ett par nya. 

1. Vi bibehåller initialt den befintliga prototypramen och satsar på att utveckla och byta till
komponenter av bättre kvalitet och till tystare motorer, samt i övrigt göra justeringar för
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att prototypen ska uppnå en väsentligt högre standard när det gäller att sälja produkten
eller dess idé. 

2.  Strömförsörjning genom kabelanslutning i sidoskenorna och släpkontaktdon.

3. Modifiera profilerna genom att lägga till sensorer (solljuskänsliga) på respektive list för att
detektera om listen är belyst eller ej, och införliva denna detektorfunktion med kretskortet
och automationen. 

4. Automation – utarbeta villkor för hur, och under vilka förutsättningar, skyddet ska 
aktiveras och implementera dessa villkor genom programmering. Om tid finns, skapa 
också ett gränssnitt för testkörning som kan lagra scenarion på varandra, så att de senare 
kan “spelas upp” i forcerad hastighet för att simulera systemets funktioner över t ex ett 
dygn. Alternativt så skapas en hemsida för enkelt visualisera positionering av varje profil. 

5. Uppbyggnad  av  systemet  i  fullskala  i  ett  riktigt  fönster,  och  med  fullskaliga  utvändiga
system (om tid finnes).

 2.3 Avgränsningar
Vi begränsar oss inte tidsmässigt utan försöker klara av alla punkter i vår kravspecifikation med 
hänsyn till att allt mekaniskt och elektriskt (inklusive kommunikationssystemet) ska vara 
funktionellt. 

Som det tidigare arbetet ska den mekaniska lösningen vara invändig, men den elektriska 
lösningen kommer inte att omfatta etsning av egna kretskort. 

 2.4 Lösningsmetoder 

Fönsterprototypen byggs om och den tidigare rapporten studeras för att förstå de svårigheter 
som funnits tidigare i projektet, och på så sätt undvika gamla misstag. Att kontakta 
examensarbetaren personligen kan också vara ett bra sätt att få synpunkter på vad som skulle 
kunna förbättras.

Genom kunskaper och erfarenhet av Arduino har man bestämt att börja med tester och 
experiment. På ett kopplingsdäck kan man bygga ett fullt fungerande system, och därmed erhålla 
en helhetsbild av hur allt ska sitta ihop; det mekaniska och det elektriska. 

Komponenterna måste få plats inom ett begränsat utrymme, och därför blir varje millimeter 
viktig för att kunna få allt att stämma, innan man testar systemet.
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 3 Nulägesproblematik och uppgraderingar

 3.1 Genomförande
Projektet kan delas in i tre områden: Mekanik, elektronik och kommunikation/programmering. 

Inom mekanikområdet ska det konstrueras nya motorhållare, det vill säga plastkomponenter som
håller allt på plats och på rätt avstånd. De nya motorhållarna ska tillverkas och testas med hjälp 
av CAD- program och 3D skrivare.

Inom elektronik ska ett system, med alla behövliga delar (sensorer mm ), utvecklas med hjälp av 
experimentkort eller kopplingsdäck. 

När mekaniken och elektroniken är klara är det dags att koppla systemet till ett nätverk och 
programmera det trådlösa systemet.

De delar av systemet som behandlas i följande avsnitt ska byggas eller modifieras från tidigare 
arbete för att uppnå en ”robust” konstruktion. Mekanikkonstruktionen från det tidigare arbetet 
har byggdes till en radiostyrd enhet, till skillnad från den aktuella, som ska ha fler och andra 
komponenter. 

 3.1.1 Mekanik
• En kuggstång på en avlång träskiva har bytts ut mot en som monterats på mjukare 

underlag (dubbelhäftande skumplast för lättare insättning av profilerna). 

• Den drivande axeln hade tidigare en diameter på 3 mm. Den har bytts ut mot en med 4 mm
diameter.

• Kugghjulens modul  ska vara densamma som i det förra arbetet. (Modul är ett mått på 
kuggbredden. För att två kugghjul ska fungera tillsammans måste de ha samma modul.)

• Motorns kugghjul med 12 kuggar ( Z12), har bytts ut mot ett med 10 kuggar (Z10).

• Det drivna kugghjulet med 16 kuggar (Z16), har bytts ut mot ett med 20 kuggar (Z20).

• Ett bleck som skruvats på motorhållaren, med syfte att pressa den drivande axeln mot 
kuggstången för att undvika slirning, har bytts ut mot en lucka försedd med en fjäder som 
pressar mot kuggstången. 

• Man har skapat en  funktion i systemet som möjliggör en manuell förflyttning av 
profilerna, detta sker genom sensorer på profilens vardera extremläge. Ljussensorer har 
placerats på de profiler som ska sitta på insidan av fönstret. Genom att med handen 
mörklägga dessa ljussensor samtidigt aktiveras systemets manuella läge, och sedan kan 
man styra profilerna uppåt eller neråt genom att mörklägga en av ljusssensorerna. 
Systemet återgår till trådlös styrning om två ljusssensorer på en profil mörkläggs 
samtidigt. Med denna dynamiska funktion kan man växla mellan sensorbaserad 
förflyttning och eller web baserad positionering. 
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 3.1.2 Elektronik
• Ljussensorer har monterats i mitten av varje profil. En sensor är riktad mot utemiljön. Två

profiler ska sitta på insidan av fönstret, och dessa har ytterligare två sensorer riktade inåt
(mot  rummet).  Styrningen  ska  ske  på  två  olika  sätt:  det  ena  genom  dessa  sensorer
(manuell styrning), det andra är styrning via en hemsida.

• Insidan av profilen innehåller en IR sensor som verifierar att axeln roterar. Skulle dessa
signaler  saknas  vet  man att  profilen  stannat,  det  vill  säga  att  den  nått  botten- eller
toppläget av fönstret, alternativt att något mekaniskt fel orsakat stopp.

 3.1.3 Kommunikation
• Den trådlösa  radiostyrda fjärrkontrollen har  bytts  ut  mot  en internetbaserad styrning,

med en WiFi modul på båda profilerna. På så sätt kan man ha full kontroll av profilernas
rörelser. När det är känt var i fönstret profilen befinner sig kan man styra profilerna och
reglera ljusförhållandena i rummet.

 3.2 Systembeskrivning
För att förklara problemställningen i detta projektarbete, och visa hur delarna ser ut och hur de 
samverkar, har bilder skissats och CAD bilder från tidigare arbete har använts.

Figur 2 beskriver mekaniken hos systemet från insidan, där bärlister av fyrkantsprofil (F) är 
infästa mot kuggstänger (E) som rör sig i en ram av G-profiler (A). Den ljusblå arean motsvarar en
motor (C) som via ett kugghjul (I) driver axeln (D). Den drivna axeln löper genom hela profilen 
och dess kugghjul ligger an mot kuggstången och gör det möjligt att föra profilen upp och ner.
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att få med alla delar.



Det brunfärgade området (B) avbildar en fjäderpressmekanism som ger stöd för att systemet inte
ska slira när kugghjul roterar mot kuggstången. ”Knappen” (B) glider på G-profilen (A), och därför
har man valt dess avrundade utformning. 

På en sida av G-profilen har man installerat två strömförande kopparspår (H) som ger systemet 
dess strömförsörjning via två kontaktenheter (G). Mer om detta i avsnittet om elektronikdelen.

 3.3 Komponenter
Här följer en lista på det materiel som använts under projektets gång. En del har utgjort 
hjälpredskap och använts för att testa olika idéer. Alla nya krav fick undersökas för att se om de 
var möjliga att uppfylla. Man fick anpassa systemet till kraven genom upprepade försök. 

IR-SENSOR

Signalering genom IR, infraröd strålning, är en metod som kräver fri sikt mellan sändare och 
mottagare. Data kan skickas genom att pulsera signalen via en IR-diod. En sådan sensor användes
för att kontrollera om axeln roterade. Om motorn skulle ges spänning utan att rotera, så vet man 
att profilen fastnat, och att motorn borde stängas av.

MOTORHÅLLARE 

Det behövs en plastkomponent som håller alla komponenter på plats inne i profilen och på försök
tillverkades flera olika modeller. Man provade olika positioner för bland annat motorn, olika 
kontaktmetoder för att strömförsörja systemet, olika placering av IR-sensorer och 
pressmekanismer för att minimera slirning. 

3D SKRIVARE

Vid tillverkning av olika plastkomponenter, till exempel motorhållare, kontaktrör och olika bleck, 
har 3D-skrivaren varit en viktig maskin, som gjort det möjligt att testa olika konstruktioner och 
lösningar.

ARDUINO (UNO / Mikro Pro/ Mega)

En mikrokontroller är ett programmerbart system där man kan koppla in flera el komponenter, 
bland annat lampor, motorer, eller sensorer som kan känna av eller styra mer av den fysiska 
världen. Efter att man har programmerat mikrokontrollern kan den utföra olika funktioner.

Här användes Arduino UNO för att undersöka om det var möjligt att göra ett helt fungerande 
system, men en Arduino MEGA användes för att testa nätverk och uppkoppling. Arduino Micro 
Pro användes i lösningen som fick plats inne i profilen. 

WIFI MODUL: ESP8266

Marknadens minsta wifi modul (och mikrokontrollern ) och en av de mest använda modellerna. 
Tyvärr är detta den enda som får plats i vårt system och det fanns inga andra man kunde testa 
med. 
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NIVÅOMVANDLARE 

Kommunikation mellan de olika mikrocontrollerna (WiFi-modulen och Arduinon) ville först inte 
fungera, eftersom  enheterna använder olika spänningar. Det var nödvändigt att använda en 
nivåomvandlare, som höjer 3,3V-spänningen från WiFi-modulen till 5 V och sänker 5V-
spänningen från Arduinin till 3,3 V.

L293D H-BRYGGA

L293D är en motordrivare som gör det möjligt för vända kör motorns rotationsriktning genom att
vända på spännings polerna, denna modell kan även styra 2 motorer samtidigt.

MOTOR : POLOLU 256:1

Av alla små motorer som finns på marknaden är denna den enda som är tillräcklig liten och stark, 
och vars pris inte är allt för högt. Utväxlingen 256:1 är tillräcklig för att driva vårt system. 

AXEL

Man använde sig av en D-formad järnaxel av diametern 4mm (istället för 3mm, vilket var fallet i 
föregående projekt ) Att använda en tjockare drivande axel gör systemet robustare men tyngre. 

KUGGHJUL

Systemet använder två typer av kugghjul, motorn är försedd med ett mindre kugghjul, medan 
axeln har två större kugghjul, ett i vardera änden. Motorn sitter vid en sida av profilen men den är
tillräckligt stark för att få hela profilen att förflytta sig. 

LJUS SENSOR

Ljuskänsliga dioder är sensorer som ändrar sin ledningsförmåga beroende på hur mycket ljus de 
känner av. Dessa resistansändringar går att mäta, och genom mikrocontrollern kan man erhålla 
ett mått på hur ljust det är.

KOPPLINGSDÄCK

För att simulera elektroniken som skulle befinna sig i insidan av profilen så testades de 
elektroniska delarna först på ett kopplingsdäck. Först därefter byggdes och löddes de kretskort 
som monterades in i var sin profil.    

AC-DC OMVANDLARE

Genom att strömsätta sidoskenan kunde man utvärdera de olika matningsspänningar för motorn. 
Man byggde en krets som kunde variera spänningen upp till 12 V, som var den högsta tillåtna för 
motorn och Arduinon.

GUMMITÄTNINGS P-LIST 

För att underlätta monteringen klistrades en mjuk baksida på kuggstången så att den kunde ge 
efter när man pressade in profilerna 
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FTDI KABEL

FTDI-kabel används för att monitorera WiFi-modulen och Arduinon, dvs att övervaka data som 
sänds eller tas emot av ansluten enhet.

FJÄDRAR

Fjädrar av olika storlek användes till kontakt med sidoskenan medan andra, mindre fjädrar, 
användes till öppningen som ger extra press mot kuggstången. 

MÄSSINGSPIKAR

För att överföra spänning från sidoskenan till systemet testades olika runda kontaktytor. Dessa 
ytor skulle alltid ha kontakt med sidoskenan genom att glida upp och ner. Slutligen valdes att 
använda mässingsspikar. När det handlar om så korta avstånd, är det av mindre betydelse vilken 
metall som används vid överföringen av spänning mellan två ledande material. 

 4 Mekanik

 4.1 Framtagning av motorhållare

Nya delar och komponenter måste få plats inne i profilen. En en ny motorhållare måste tillverkas 
eftersom den nya drivande axeln är större.Motorhållaren är en komponent som håller ihop motorn och 
axeln på en sida och som på andra sidan har två fjädrande kontakter som strömförsörjer systemet. Ett 
krav är att motorhållarna ska kunna monteras på bägge sidorna. Ett problem med profilsystemet är att 
det tenderar att slira, det vill säga att drivning går förlorad mellan kugghjul och kuggstång eftersom 
komponenterna fått otillräcklig kontakt. Den sida av profilen som saknar motor behöver en press mot 
kuggstången, något som motorn bidrar med på andra sidan. I den tidigare lösningen kompenserades 
detta med ett sidobleck som skruvades på motorhållaren (Se figur 3). Detta bleck är L-format så att 
förutom att ge profilen det stöd mot kuggstången så ger den profilen förflyttning inåt mot fönstret så att
man minimerar horisontella förflyttningen. Denna horisontella förflyttningen sker mot den sidan som 
inte har motor och med sidoblecket håller profilen lika avstånd från G-profilen.
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Figur 3: Tidigare slirning lösning 



 4.2 Mekaniken, före och efter
I den tidigare mekaniska lösningen hade man använt sig av fyrkantiga aluminiumprofiler, och 
dessa återanvänds i detta projekt. I den tidigare lösningen fanns i var och en av profilerna en 
drivande axel, som nu bytts ut mot en med större diameter. Ett syfte med att göra systemet mer 
”robust” var att modifiera den gamla lösningen så att den skulle kunna installeras i större fönster. 
Detta innebär att systemet ska kunna ha en längre väv (eller material) som kan täcka för fönstret 
samt längre profiler. Med andra ord erhålls ett tyngre system att förflytta. Vi använder oss dock av
samma prototypfönster fast med ett inre system som skulle kunna användas till större fönster.

Med tanke på kostnadeffektivitet bytte man ut den drivande axeln mot en vars diameter är vanligt
förekommande i fönsterkonstruktioner. Just detta, att ha en större axeldiameter, blev ett av de 
största problemen i projektet, eftersom arbetsutrymmet är så begränsat att varje millimeter 
räknas när man ska anpassa systemet. Man strävade efter att tillverka en motorhållare som går 
att placera både på vänster och höger sida. Med motorhållare avses den gråa genomskinliga 
komponenten som håller ihop allt inne i systemet (se figurerna 4 och 5). Arbetet med att placera 
komponenterna i profilens begränsade utrymme lede fram till beslutet att behålla originalmotorn
p.g.a. dess storlek. Dess litenhet möljiggjorde olika placeringsalternativ. Motorhållaren blev 
gjordes om flera gånger i sökandet efter det mest lämpliga avståndet mellan olika delar av 
konstruktionen. 

Att systemet ska vara lätt att installera och avlägsna:
Drivande axeln (som visas i gul i figur 4 ) fick inte sticka ut för mycket (högst 1,0-1,5mm)) utanför 
profilen på den sida som ska vila mot kuggstången (röd). Den ska vara tillräcklig nära för att få bra 
kontakt och den ska vara centrerad och ligga i höjd med motordrevet (grönt).

Genom att byta ut den drivande axeln mot en med större diameter fick man problem med att hitta drev 
som var tillräcklig små för systemet. Utbudet av kugghjul med modul 0,5 är litet. Det minsta drevet var
av storlek Z30, om inte man specialtillverkade ett ännu mindre drev. Problemet är att när motordrevet 
och axelns drev inte är på samma höjd tenderar systemet att vrida sig och fastna på kuggstången. 
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Figur 4:  Föregående mekanik lösning, obs profil som sitter på top



Tyvärr fanns inte utrymme för att placera hjulen horisontellt med varandra. Man kan beräkna utväxling 
och exakt axelavstånd mellan två kugghjul (vilket är viktigt för att kunna göra mekaniken som håller 
kuggarna) På figur 5 ser man ett försök med att få ett litet kugghjul (det gröna motordrevet) som griper 
in mot ett stort (driven axel färgad gul) att minska varvtalet (farten) men samtidigt öka 
dragkraften/vridmomentet. Motorljudet är proportionellt mot spänningen i det här motorn och så på 
detta sätt kunde man reducera ljudnivån.

Sökandet efter kugghjul på hemsidor och teknikaffärer ledde till att det lilla kugghjulet av typ Z20
användes på den drivna axeln. Enligt beräkningar så skulle inte det heller nu vara möjligt att 
placera kugghjulen horisontellt med varandra, och man riskerade att de skulle fastna på samma 
vis som i Z30-exemplet (Figur 5). Lösningen var att hitta ett kugghjul med mindre diameter att 
använda som motordrev (kugghjul på motorn), vilket gör det möjligt att lägga hjulen på samma 
höjd.
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Figur 5: Mekanik test med minsta drev, obs profil som sitter på botten 



Figur 6: Den sista mekaniklösningen med problem för kugghjulen.
 
De kugghjul som visas i  Figur 6 är de minsta standardkugghjulen på marknaden. Här framgår
också problemet med en alltför stor cylinderdiameter på axeldrevet (observera den markerade
arean i figur 6). Det går inte att få utväxling om inte motordrevets diameter är mindre (enligt
standardbegrepp betecknat med D i Figur 8) 

Formeln för avståndet mellan två kugghjul är:

   A =
1
2
m(Z1 +Z2)

    där: A är avståndet mellan kugghjulen

m är kugghjulens modul 

Z1  och Z2  är antalet kuggar hos respektive kugghjul. 

Vid utväxling måste formelns krav på avstånd vara uppfyllt. Men trots att avståndet mellan kugghjulen
var det rätta, så skavde kugghjulen mot varandra eftersom motordrevet är ett sammansatt kugghjul med
två olika radier. Av Figur 6 framgår hur drevets (det gröna kugghjulets) diameter är 6 mm respektive
7.8 mm på olika ställen. Det var svårt att rita drevet i det aktuella CAD-programmet, och 3D-figuren
framställer motordrevet som två stycken gröna kugghjul med olika diametrar. Figur 7 ger en närmare
beskrivning av hur motordrevet ser ut. 
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Figur 7: Beteckning och beskrivning av det kugghjul som sitter på motoraxeln. (Källa: 
www.kautz.de/produkte/zahnraeder.html) 

Figur 8: Kugghjulsbeteckning för olika mått. 

do = Delningsdiameter
dk = Ytterdiameter
b = Kuggtandbred
H = Grund cylinder längd
D = Grund cylinder diameter
d  = axeldiameter 

källa: www.mekanex.se,  
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_gear
_nomenclature    
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Figur 9: Slutlig mekanisk lösning.

Genom att vända på det drivna kugghjulet (gult kugghjul i  Fel: Det gick inte att hitta referenskällan)
fick man en problemfri utväxling med fullt kontakt mellan kugghjulen. Motorn fick flyttas och profilen
blev längre som resultat. För att flytta systemet längre in, anpassades profilen genom en öppning som
tillåter axeldreven att få kontakt med kuggstången.

Figur 10: Nya profiler

Eftersom den nya systemet innehåller sensorer har nya profiler tillverkats med öppningar för ljusdioder
(fotoresistorer) som är ljuskänsliga sensorer. Vår prototyp har två solskydd som motsvarar insida och
utsida av fönstret.  Dessa sidor har profiler  med var sin sensor mitt  på profilen.  De är riktade mot
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utsidan  av  fönstret.  Insidan  av  fönstret  har  däremot  sensorer  på  var  sin  kant,  därav  de  runda
öppningarna på sidorna (Figur 10). Man har skapat två funktioner för förflyttning av profilerna med
stöd av ljussensorer i dessa öppningar. Funktionen för manuell förflyttning aktiveras genom att man
lägger  handen  på  någon  av  öppningarna.  Profilen  flyttar  upp  vid  mörkläggning  av  den  vänstra
ljussensorn, och ner vid mörkläggning av den högra.

Figur 11: Varje profil får ström genom fjäderspända kontaktdon  i förbindelse med  sidoskenorna 
som är spänningssatta. 

Figur 12: G-profil, kontaktsidan som är strömförsörjande

De nya G-profilerna var från början tänkta att användas som kontaktledningar för att strömförsörja
systemet med plus och minus på var sin sida. Idén uppstod av att profilerna skulle monteras in som ett
batteri  i  en batterihållare.  Dock visade det  sig  vara billigare att  strömförsörja  från en sida istället,
eftersom det kostar mindre att bygga en komplicerad sida än två. Dessa två ”banor” är kopplade till en
spänningsomvandlare som i sin tur är kopplad till ett vägguttag. En bana är kopplad till plus och den
andra till minus. 
 
Kuggstången var placerad på en trälist från början, men den byttes nu mot en tunnare tätningslist med
fyllning av silikon vilket underlättar monteringen av profilerna.
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Den andra sidan av profilen saknar motor, och är istället försedd med två kontaktdon (Se figur 13 i blå
färg). Varje kontaktdon har en fjäder bakom sig, som trycker respektive don mot var sin strömförande
bana (Se figur  13 i orange färg). Dessa är längst ner anslutna till plus och minus. Denna mekanism
kommer inte tappa strömförsörjningen, även om profilen förskjuts åt sidan.

 5 Elektronik

 5.1 Elektronik före och efter

Figur 14: Tidigare elschema

I ett tidigare arbete utvecklades en elektronisk lösning (Se figur 14) med batterier som skulle sitta på
insidan av profilerna och driva en mikrokontroller som styrde motorn. Genom en radiosändare, via
fjärrkontroll, kunde man kommunicera med dessa kontrollenheter och styra motorn. Genom att köra
motorn i  en riktning fick man profilen att  flytta till  önskad position och därmed täcka fönstret  till
önskad grad.  
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Figur 13: Strömförsörjning sker på ena sidan av profilen, som är  med kontaktdon förenad med G 
-profilen



Figur 15: Nytt elschema

I  figur  15 presenteras  ett  schema  över  den  nya  elektroniska  lösningen.  Till  vägguttaget  i
fönsterramens botten har man placerat en spänningkonverterare som sänker vägguttagets 230 V
växelspänning  till  12 V  likström.  Eftersom  motorns  hastighet  är  proportionell  mot
matningsspänningen,  användes  spänningsregulatorn  för  att  sänka  spänningen till  den minsta
möjliga som krävs för att få profilerna att åka upp, vilket kräver mer kraft än att åka ner. Med
detta sätt att koppla profilerna kan man ändra spänningen via sidoskenan. Spänningsregulatorn
på insidan av profilen begränsar spänningen till 5 volt även om en högre spänning skulle skickas
till  den.  På detta sätt  kan vi  ändra hela spänningen (och motorhastigheten) utan att påverka
resten  av  elektroniken.  I  Figur  16 visas  hur  strömförsörjningen  sker  via  den  ena  sidan  av
fönsterramen där man har ritat en svart blixt på den sida som är jordad och en vit blixt på den
som är spänningssatt, med 6 volt som var tillräckligt för förflyttning uppåt. 

Figur 16: Fönsterram med sidoskena för strömmatning på höger sida.   
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 6 Kommunikation
I den tidigare lösningen skedde kommunikationen via radiosignaler, där en fjärrkontroll sände till
profilerna och varje profil hade en radiomottagare som kunde detektera signalen på den aktuella 
frekvensen och läsa av en lång binär kod. Varje profil hade ett ID nummer och därav kunde 
profilerna identifiera vem som skulle utföra en viss positionsändring i enligt med kodningen. 

Eftersom beställarens vision är att kunna styra flera fönster samtidigt och individuellt, så 
bestämdes att styrningen skulle ske via internet. Idén var att en hemsida på något sätt skulle 
simulera hur belysningen i rummet kunde styras genom samverkan mellan ett yttre och ett inre 
system av solskydd i ett fönster.

Den nya lösningen är i princip likadan, med skillnaden att varje profil för sig ansluter sig till en 
adress på nätet där den kan läsa av data. Dessa data motsvarar önskade positioner för varje 
profil, det vill säga att det anger på vilken höjd varje profil ska befinna sig i ramfönstret. Man har 
programmerat WiFi-modulen hos varje profil att läsa just de data som är ämnade för den. Var 
femte sekund uppdaterar sig profilen och läser av data från servern och bekräftar om det sker en 
värdeändring i sin del av data. Vid varje uppdatering jämförs den nuvarande positionen med den 
önskade, och om värdet inte stämmer så förflyttas profilen till önskad position.

Figur 17: Programexempel skapat för att visa flera 
funktioner i en färdig app eller en färdig hemsida

Figur 17 illustrerar hur man simulerar 
styrning av två sidor av ett fönster, med två
olika material som släpper igenom solljus i
olika grad. Man kan till exempel se att 
värdena 100 och 50 har angetts för 
manuellt läge i ytterfönstret, där man har 
fördefinierat att värdet 100 är positionen 
högst upp och 50 är i mitten. 

Dessa värden skulle då uppdateras i 
servern och i WiFi-modulen. Varje profil 
ska läsa av sitt eget positionsvärde, hämta 
nya värden och jämföra dem och anpassa 
genom att förflytta profilen upp eller ner 
beroende på det nya värdet. På denna 
hemsida eller app skulle man kunna ha ett 
schema med specifika tider eller dagar 
(Figur 17 visar rum, våning, och hela huset 
representerat i en huvudkontrollpanel) där
man kan bestämma hur systemet ska 
styras: manuellt eller sensorstyrt enligt 
angivna tider.
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 6.1  Server och nätverk
En server kan enklast beskrivas som en dator (eller program i en dator) som fungerar i ett klient-
server-förhållande. Generellt är det klienten som kontaktar servern för olika tjänster och denna
skickar data, medan klienten (WiFi-modulen) är den som tar emot. Genom att skapa en server i
det lokala nätverket kan man ansluta varje profil  till  denna server genom en WiFi Modul och
överföra information enligt önskemål (Figur 18).

Figur 18: Profil positionering genom ett lokalt nätverk

 6.2 Python, Flask, Java och programmering av en hemsida

Figur 19: Python hemsida med Flask

För att skapa en server kan man använda 
många olika verktyg program och koder. 

Python är ett objektorienterat 
programmeringsspråk och moduler finns att 
tillgå som kan hjälpa till med att snabbt skapa 
en hemsida enligt önskemål. För hemsidan 
behövdes en visualisering av in- och utsidans 
positioner och angivande av profilernas 
position. Dessutom ville man ha möjlighet att 
styra profilernas position enligt ”drag and 
drop”-principen via hemsidan. Och servern ska 
skicka data till profilerna så att de kan ställa sig
i just den position man vill .
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Flask är ett slags mall inom Python. Det kallas ett microframework, eftersom det inte förutsätter 
eller tvingar en utvecklare att använda ett visst verktyg eller bibliotek. Flask är enkelt att 
använda, men ändå tillräcklig effektivt för ändamålet.

De dubbla vertikala “slide”-knapparna i Figur 19 används till att ändra profilernas position. 
Kontrollpanelen i mitten används för att ställa önskad position, och på sidorna visas den aktuella 
positionen. Här kan man se den gråfärgade ytan som den delen av fönstret som kommer att bli skyddad,
på yttre och inre sida. Man kan ställa upp till tio olika positioner som skiljer sig på 3-4 cm från 
varandra.

Ett problem som uppstod med denna hemsida var svårigheten att synkronisera kontrollpanelen 
med motsvarande fönster och profiler. Till följd av svårigheterna kring programmeringen, valde 
man att gå vidare med ett annat programmeringsspråk, LUA, som gjorde det lättare att 
synkronisera ”drag and drop”-funktionen och fönster visualiseringen.

 

 6.3 Arduino och ESP8266 

Figur 20: ESP 8266 WiFi Modul

Mikrodatorerna från Arduino är kända för 
att vara enkla att använda, och många som 
har haft en idé som innefattar elektrisk 
styrning och någon enkel algoritm har tagit 
till sig denna mikrokontroller. Det finns 
många ”tutorials” och exempel på internet 
med användning av Arduino modeller för 
olika ändamål, bland annat att koppla upp 
sig till internet och styra olika enheter 
därifrån.

WiFi-modulen ESP8266 användes i detta 
projekt för dess litenhet och mångsidighet. 
Modulen ska kunna koppla sig till nätet och 
styra och ha översikt av systemet.  

Dock uppstod problem med kommunikationen mellan dessa två. Felet visade sig vara att 
ESP8266 och Arduinon kommunicerade med olika spänningar, men en nivåomvandlare användes 
som löste detta. Denna wifi modul är en självständig produkt från ett oberoende företag som 
kräver sin egen matningsspänning och dessutom en annan spänning för kommunikation.
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 6.3.1 Rx/Tx problematiken
Alla mikrokontroller av Arduino modell har reserverade portar för att kommunicera med nån typ 
av sändare (radio, bluetooth, etc.). Man kan t.o.m assignera flera andra portar för att sända eller 
ta emot flera signaler utöver dessa två portar om man vill koppla ihop flera sändare samtidigt. 
Problemet med denna form av kommunikation, via mikrocontrollern och WiFi modulen, var att 
signalen var opålitlig på så vis att processen fastnade vid kommunikation mellan dessa två 
enheter. Till exempel kunde man få kontakt och sedan förlora signal från servern, eller förlora 
kontakt efter ett tag trots att man har programerat återkoppling när man förlorat signal.

Lösning genom PWM signal

Figur 21: Sista hemsida med PWM signal från 
WiFi Modulen

PWM (Pulse-width modulation) är signal som 
ger ett frekvensvärde mellan 0-1023 Hz, och 
som i programmeringen kan tolka som 
position. Lösningen till detta kontaktproblem 
var att använda en analog port istället för de 
assignerade TX/RX portarna för att 
kommunicera med WiFi modulen. Den 
ursprungliga programmeringspråket gav stöd 
för detta men utan en stabil kommunikation, 
och efter flera tester valde man denna lösning 
istället . Eftersom ESP8266 har två lediga PWM 
portar så användes en av dessa för att förmedla
en signal till Arduino mikrokontrollern och på 
det viset kommunicera med den. Man kan 
beskriva detta som att wifi modulen är 
ytterligare en sensor som man har kopplat till 
Arduinon.

23



 7 Programering
Arduinon som är den styrande enheten har programmerats så att när profilerna är 
färdigmonterade i fönsterramen och har aktiverats (genom att strömsätta systemet) så åker de 
fyra profilerna ner tills de inte kan läsa av någon rotation hos den drivande axeln och därmed 
erhålls en nollposition. Efter att de fyra profilerna nått bottenpositionen kopplar de sig till nätet 
där de tilldelas önskade positioner genom servern. De fyra profilerna har ungefär samma kod 
men det som skiljer är  deras position i fönstret. Koden är beroende av om profilen sitter på in- 
eller utsidan av fönstret (en eller tre ljus sensorer), eller om profilen sitter på ovan- eller 
undersidan av solskyddet. 

Alla profiler har en mittsensor som är riktad åt samma sida som ska motsvara den sida som 
dagsljuset kommer ifrån. Profilerna reagerar individuellt genom sin mittsensor som aktiverar 
motorn när den är fullt belyst. Den övre profilen förflyttar sig uppåt och den undre profilen 
förflyttar sig neråt när den blir fullt belyst. På det här sättet vill man åstadkomma ett komplett 
solskydd för fönstret om båda profilerna belyses, genom att väven eller solskyddet blir fullt 
utsträckt och täcker hela fönstret. Den nedersta profilen stannar kvar när den nått bottennivå och
det gör också den övre profilen när den nått toppläge.

De profiler som sitter på insidan av fönstret har extra sensorer på sidorna för manuell 
förflyttning. Förflyttning åstadkoms genom mörkläggning av den ena sidosensorn. Om den högra 
sensorn blir mörklagd så åker profilen ned, och om den vänstra sidan blir mörklagd åker profilen 
upp. Dessa profiler krävde mer programmering p.g.a. att det har skapats en algoritm för 
aktivering av manuell positionering eller server positionering. För att aktivera och inaktivera 
manuellt läge så mörkläggs dessa sensorer samtidigt. Den implementerade koden möjliggör en 
exakt position oavsett vilket läge man byter till.

 7.1 LUA och AT-kommandon
ESP8266 WiFi modul har som fabriksinställning ett installerat program eller operativsystem som 
hanteras genom AT-kommandon. AT-kommandon är kommandouppsättningar som består av en 
serie korta textsträngar som kombineras för att producera kompletta kommandon som kan 
aktivera olika funktioner. Projektet krävde en enkel anslutning till en specifik adress för att hämta
data, men som beskrivits i tidigare avsnitt misslyckades försöken att få Arduinon och WiFi-
modulen att kommunicera med varandra via Rx/Tx. I den nya lösningen vill man förmedla samma
data fast genom en portutgång hos WiFi modulen. Den nya lösningen krävde installation av ett 
nytt programspråk (Lua) för hantering av de två portar som finns på WiFi modulen. Dessa 
inbyggda portar kan man använda för att skicka ut data till Arduinon, som i sin tur tar dessa data 
och tolkar dess värden som den angivna positioneringen.
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 8 Resultat
Ett automatiserat solskyddssystem har byggts, och det uppfyller till stor del de uppställda kraven 
(avsnitten 2.1 och 2.2). Examensarbetets mål var att vidareutveckla den tidigare prototypen och 
att byta ut det gamla systemet mot ett nytt och mer robust system, som dessutom kan styras via 
internet. Arbetet med de mekaniska delarna drog över den beräknade tiden, och kom att bli den 
största utmaningen under hela projektet. Systemet förändrades när komponenter byttes ut, vilket
medförde komplikationer. 

Små förändringar testades i syfte att optimera systemet. I den mekaniska delen av projektet 
tillverkades olika modeller av motorhållare där de flesta slirade, stannade eller fick profilen att 
ligga snett. En fjäderpressmekanism konstruerades för att åtgärda slirningsproblemet och hindra 
profilen från att vrida sig och fastna (se Figur 22 med profil som vrider sig). Ojämn och alltför 
snabb förslitning av kugghjul samt missljud observerades. Problemet berodde framförallt på att 
avståndet mellan kugghjulen (som ska vara 1.5 mm, se Figur 23 ) inte var korrekt. 

Det ställs krav på avståndet mellan kugghjul och kuggstång, för att man på ett praktiskt och 
enkelt sätt ska kunna montera (och avlägsna) profilen hand. När materialet under kuggstången 
hade bytts ut mot ett mjukare material, gick det bra att montera profilerna för hand trots att det 
drivna kugghjulet sticker ut från profilen. Man provade sig fram med olika mjuka material som 
underlägg och till sist fann man ett underlägg av ”svampig” gummi  för tätning av fönster. Detta är
så kallad p-list på grund av dess ”P” form, och placerades under eller bakom en tunn träskiva som 
gav ett tillräckligt tryck mot kuggstången, så att man inte behövde någon fjäderpressmekanism 
överhuvudtaget. När man tog bort fjäderpressmekanismen kunde man sänka motoreffekten som 
fick den att åka upp (då den behövde mer styrka) och därmed minska ljudnivån under funktion. 
Men framförallt så slirar inte kugghjulet och profilen fortsätter att ligga lika rakt som vid 
installationen trots att man inte har fjäderpressmekanismen längre. 

Figur 22: Slirningsproblem. Figur 23: Det drivna kugghjulet sticker ut 
från profilen, och ligger an mot kuggstången.
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Att “byta ut material” innebär, enligt tre punkter i kravspecifikationen, följande:

• att byta ut axeln med 3 mm diameter mot en på 4 mm.

• att använda kugghjul med modul 0,5 i utväxlingen mellan denna och motorn

• att tillverka en motorhållare som skulle kunna placeras på både höger och vänster sida av 
fönstret.

Det var en lång process att komma fram till de rätta måtten, när varje millimeter räknades vid 
anpassning av systemet till kraven. Utbudet av kugghjul i små storlekar för 4 millimeters 
axeldiameter är begränsat, och det skulle ha underlättat om det hade funnits mer att välja på. 
Genom att använda ett mindre kugghjul som motordrev var det möjligt att behålla 
”mittplaceringen” av det drivna kugghjulet, dvs.  att det tillsammans med motordrevet ligger på 
samma höjd som axeln.

Den motor som användes var den som följt med från det förra arbetet (i vilket utbudet av motorer
undersöktes ordentligt). Detta arbete skulle ha underlättats om motorn varit mindre, så mycket 
tid spenderades på att leta efter en mindre motor som motsvarar kraven, men utan framgång.

Ett krav som inte kunde uppfyllas var att det skulle vara lätt att montera systemet och placera 
eller avlägsna profilen för hand. Det går bra när plisséväven inte sitter på profilerna, men när den 
är där blir det besvärligt. En annan konstruktion, där plisséväven monteras först när profilerna 
sitter på plats i fönstret, skulle kunna lösa problemet. Alla tester som gjordes med profilerna, i 
synnerhet de som gällde att ställa dem i specifika positioner, gjordes utan plisséväven.

Vid test låste sig systemet ett antal gånger, så att mikrokontrollern överbelastades och gick 
sönder. Som följd fick kretskort byggas om, och ibland tillverkades helt nya kretskort. I arbetet 
användes experimentkort (och de hade byggts kompakt, för att inte vara i vägen för den 
genomgående axeln). Om man etsat egna kretskort skulle det ha varit lättare att byta ut trasiga 
komponenter. Ett program för kretskortdesign testades, men det visade sig att det krävdes banor 
på båda sidor av kretskortlaminatet. Detta är inget problem om man har stora komponenter och 
därmed breda kopparbanor, då ingen större precision behövs för att borra igenom laminaten och 
nå kopparbanan undertill. Kretskorten i vårt system kräver smala spår på båda sidor och således 
en exakt tillverkning, vilket hade krävt mer resurser än vad som fanns tillgängligt.

Prototypen var tänkt att styras via en hemsida, och under projektets gång har en sådan hemsida 
simulerats genom att använda en server i det lokala nätverket som profilerna ansluter sig till. 
Denna server skulle eliminera behovet av ett ständigt exekverande datorprogram vid styrning av 
profilerna. Tyvärr så var detta inte så enkelt som det först verkade, och WiFi-modulerna lät sig 
inte anslutas till de hemsidor som skapades för ändamålet.

Den slutliga kommunikationslösningen blev att förse var och en av de fyra profilerna med en 
ESP8266 WiFi-modul, med anslutning till ett lokalt nätverk med god signalmottagning 
(sändningsavståndet handlade om ett antal meter). WiFi-modulerna programmerades att ansluta
sig till en trådlös accesspunkt, och söka upp en serveradress för mottagning av data. Denna 
serveradress är skapad av en bärbar dator som också är ansluten till den trådlösa accesspunkten. 
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En websida på servern är åtkomlig via mobiltelefon, iPad eller annan enhet som har en trådlös 
WiFi-anslutning. Emellertid kräver nätverket namn och lösenord, men när det är avklarat kan 
man med valfri webbläsare skriva in server adressen. 

Utförd kodning och programmering baserades på ett fast IP nummer, och så länge det var uppfyllt
fungerade kommunikationen. Däremot misslyckades anslutning till nätservrar (som tilldelades 
olika IP-nummer). I princip bör det vara möjligt ansluta sig till en online server för att styra alla 
profiler, men tyvärr noterades ingen framgång.
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 9 Rekommendationer inför fortsatt arbete
Driv motorn med pulsbreddsmodulering

Motorn som används i systemet använder sig av full styrka för att få profilen att åka upp, men att 
få den att åka ner krävs mindre styrka. Genom att skapa en rutin i programmet som anpassar 
spänningen till den minsta som behövs för att motorn ska rotera, kan man nedbringa ljudvolymen
till ett minimum. Om man skulle gå över till ett annat material i profilerna eller om väven drar till 
sig fukt och därmed blir tyngre, vore det en fördel om motorspänningen kunde anpassa sig.

Kalibreringsrutin

Det vore önskvärt med en programmeringsrutin som uppskattar fönstrets höjd vid start. Den 
skulle kunna fungera så här: vid installation ska en profil åka hela vägen mellan topp- och 
bottenläge och (via antalet motorvarv) uppskatta ett exakt mått på fönstrets höjd. Fördelen är att 
man skulle kunna montera det automatiserade solskyddet på fönster med olika höjd utan att 
behöva programmera om systemet.

Positionering genom en enda WiFi-modul

Genom att en WiFi-modul har kontakt med fyra profiler via en radiomottagare och radiosändare, 
skulle man kunna uppnå samma funktion som i det aktuella systemet. En nackdel är att om den 
profil som innehåller WiFi modulen slutade att fungera, skulle hela systemet sättas ur funktion.

Annan motormodell

Det skulle kunna finnas en mindre motor på marknaden med tillräcklig motoreffekt. Eftersom 
endast halva styrkan utnyttjades hos den motor som användes, skulle det kunna vara möjligt att 
istället utnyttja den fulla styrkan hos en mindre motor.

Större profiler

Med större profiler kan man testa andra komponenter som skulle kunna förbättra prestandan. 
Det begränsade utrymmet ger inte möjlighet till särskilt många alternativa lösningar. En del nya 
idéer visar sig vara omöjliga att testa. Ökad höjd på profilerna skulle kunna ge utrymme för 
tystare motorer.

Annan mikrocontroller och etsa egna kretskort

Den aktuella designen är byggd på tre stycken moduler: motorn på en sida, Arduinon i mitten och 
strömförsörjningen på andra sidan. Alla dessa ska kopplas in med ett antal kopplingstrådar och 
när man sätter ihop en profil med dess elektronik kan en kopplingstråd lossna när man sätter in 
axeln. Detta kan man undvika genom att etsa egna kretskort med ett minimalt antal sladdar och 
samtidigt kan man etsa en avlång design med en mindre mikrokontroller (som t.ex ATMEGA eller 
Tiny 85). Detta skulle underlätta montera och demontering av elektroniken i profilerna. Den 
befintliga elektroniken är styrd genom en Arduino Micro Pro som har exakt samma bredd som 
profilerna, men samma logik kan användas i en mikrocontroller som är mindre både till bredden 
och till höjden. 
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 11 Bilagor

 11.1 Arduino kod i profiler med 3 ljusdioder
/////////////////////////////////////////////////////////
//// VARAIABLES AND CONSTANTS
/////////////////////////////////////////////////////////

// Position handeling from WIFI-module
int pulse;
int positions[] = {0,80,160,240,320,400,480,560,640,720,800,860};

// Window config
int TOP_POSITION = 40;         // Highest position of the window
int BOTTOM_POSITION = 0;       // Lowest position of the window

// Motor config
int ROTATION_MULTIPLIER = 2;   // Multiplier used to correct number of turns of the
motor
int MotorPin1 = 5;             // Pin 1 of the H-bridge
int MotorPin2 = 6;             // Pin 2 of the H-bridge
int rotationStage = 0;         // Stage of rotation, 0 for start, 1 when hitting 
white, 2 when hitting black, 3 when hitting white again then stop
int CurrentPosition = 20;      // The starting position for the system is at the 
top
int NewPosition;               // New position for the motor to go to 
static int Reset=0;

// Rotation control config
int ReadColor;
int IRSensorPin = A1;          // Pin for the IR-sensor
int color;                     // Gets the output of the IR-sensor
int whiteColorCounter;         // Variable to save the occurance of the same color 
of the IR sensor
int blackColorCounter;         // Variable to save the occurance of the same color 
of the IR sensor
int startTime = 0;             // Variable to save the time for the start of the 
check
int elapsedTime = 0;           // Variable to save the time elapsed for the same 
occurent color
int timeLimit = 2000;          // 2 seconds time limit for motor stop 
boolean formerDirection = 0;   // Former direction of motion 1 = up, 0 = down
int ReadTime;
int OldColor; //manual check rotation
int CurrentColor;

// System config
int systemMode = 0;            // Saves what mode the system is in
int SystemStage = 0;           // Saves what stage the system is in
int Step; //manual Stage

//Sensors
const int WIFIPin =A0;
const int SensorLeft =A2;
const int SensorMiddle =A10;
const int SensorRight =A3;
int ValueSensorRight;
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int ValueSensorMiddle;
int ValueSensorLeft;
int ValueSensorIR;
int outputSensorRight;
int outputSensorLeft;
int outputSensorMiddle;
int DireccionSensorMiddle;

/////////////////////////////////////////////////////////
//// SETUP
/////////////////////////////////////////////////////////

void setup() {
  Serial.begin(9600);
 // Set the new position as ground position
NewPosition = 0;
pinMode(MotorPin1, OUTPUT);
pinMode(MotorPin2, OUTPUT);
pinMode(IRSensorPin, INPUT);
pinMode(SensorRight,INPUT); 
pinMode(SensorMiddle,INPUT);
pinMode(SensorLeft,INPUT);
  // Values sent from WIFI-module
 pinMode(WIFIPin, INPUT);
}
/////////////////////////////////////////////////////////
//// MAIN LOOP
/////////////////////////////////////////////////////////

void loop() {
  
  // Starts the system stages
  switch(SystemStage) { 
    
    // Initializing the system by pulling the motors to the ground position
     case 0:
      // Count rotations on the way down
      //countRotation(0);
      // Going to the Ground position
     // if (checkForShaftRotation() and (NewPosition != CurrentPosition)){
       if (checkForShaftRotation()){
         Serial.println("Going to ground position");
        MotorDown();
      // Reached Ground position
            }
      else {
        MotorStop();
        CurrentPosition = 0;
        SystemStage = 1;
        delay(2020);
        Serial.println("Ground position reached");
        Reset=1;
      }

    break;

    // Get the new position and move to the position
    case 1:

//Check if right and left sensors are darkened
          Serial.println("CASE 1");

ReadPrintSensors();
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if( outputSensorRight > 4980 && outputSensorLeft > 4980) { //WiFi mode is on, 
change to manual
                        Serial.println("Manual on");

Reset = 0;
if(CurrentPosition == TOP_POSITION) {

ModeChange();
                            }  

else {
ModeChangeInvert();
}

                                                 MotorStop();
delay(5000);
SystemStage= 3; // Manual Stage that gets position through sensors

}  
else{

      // Go down if difference is positive
      if (CurrentPosition - NewPosition > 0) {
          Reset=0;
          Serial.println("Going down to new position");
          // Control to check if the motor is stuck
          if (checkForShaftRotation()) {
            MotorDown();
            // Count rotations down
            countRotation(0);
          } else {
            MotorStop();

    delay(2000);
            SystemStage = 1;
          }
      } 
      // Go up if difference is negative
      else if (CurrentPosition - NewPosition < 0) {
              Reset=0;
          Serial.println("Going up to new position");
          // Control to check if the motor is stuck
          if (checkForShaftRotation()) {
            MotorUp();
            // Count rotations up
            countRotation(1);
          } else {
            MotorStop();

    delay(2000);
            SystemStage = 1;
          }
      }
      // Stop if the position is the same
      else {
        
         MotorStop();
         SystemStage = 2;
      }
    ReadPrintSensors();
    Serial.print("pos: ");
    Serial.print(CurrentPosition);
    Serial.print(" |new:");
    Serial.println(NewPosition);
    break;
    
    // Check if a new position has been received
    case 2: 
        Serial.println("CASE 2");
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ReadPrintSensors();
                if(outputSensorRight > 4980 && outputSensorLeft > 4980 ) { 

//Manual mode is on, change to wifi
Serial.println("MODE: WiFi");
if(CurrentPosition == TOP_POSITION) {

ModeChange();      

}
else {

ModeChangeInvert();     
}

                          MotorStop();
  delay(5000);
SystemStage= 3; // Stage that gets position through server

}  
else {

        checkForNewPosition();
        ReadPrintSensors();
        if (NewPosition != CurrentPosition) {
           SystemStage = 1;
        }

}

    break;
}

case 3://Manual mode, move position depending on right and left sensor
ReadPrintSensors();

        if(outputSensorRight > 4980 && outputSensorLeft > 4980 ) { //Manual mode
is on, change to wifi

Serial.println("MODE: WiFi");
if(CurrentPosition == TOP_POSITION) {

ModeChange;   
}

else {
ModeChangeInvert;    

}
                        MotorStop();

delay(5000);
SystemStage= 1; // Stage that gets position through server

}  
else{

switch(Step) {     
case 0://Manual mode, move position depending on right and left sensor
ReadPrintSensors();

                if(outputSensorRight > 4980 && outputSensorLeft > 4980 ) { 
//WiFi mode is on, chage to manual

Serial.println("MODE: Manual");
if(CurrentPosition == TOP_POSITION) {

ModeChange();      

}
else {

ModeChangeInvert();     
}

                                                MotorStop();
  delay(5000);
SystemStage= 1; // Stage that gets position through server

}  
else {
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if(outputSensorLeft > 4980) { //SENSOR left darkness
if(CurrentPosition == TOP_POSITION) {

MotorStop();
Serial.println("Current Position Top limit");
Step = 0;

}
else {
          Serial.println("Going up to new position");

// Control to check if the motor is stuck
if (checkForShaftRotation()) {
MotorUp();
// Count rotations up
countRotation(1);
}
else {
 MotorStop();
 delay(2020);
 Step = 0;
}

}
}

                  else if(outputSensorRight > 4980) { //SENSOR RIGHT STEPS
if(CurrentPosition == 0) {

MotorStop();
Serial.println("Current Position limit");
Step=0;

}
else {

Serial.println("Going down to new position");
// Control to check if the motor is stuck

if (checkForShaftRotation()) {
MotorDown();
// Count rotations down
countRotation(0);

} 
else {

MotorStop();
delay(2000);
Step = 0;

}
} 

    }
else if(outputSensorMiddle < 4000) { //SENSOR medium light STEPS

if(CurrentPosition == 0) {
MotorStop();
Serial.println("Current ground Position limit");
Step=0;

}
else {

Serial.println("Going down to new position");
// Control to check if the motor is stuck

if (checkForShaftRotation()) {
MotorDown();
// Count rotations up
countRotation(0);

} 
else {

MotorStop();
delay(2000);
Step = 0;

}

34



} 
    }

else if(outputSensorMiddle > 4980) { //SENSOR medium STEPS
if(CurrentPosition == 20) {

MotorStop();
Serial.println("Current top Position limit");
Step=0;

}
else {

Serial.println("Going up to new position");
// Control to check if the motor is stuck

if (checkForShaftRotation()) {
MotorUp();
// Count rotations up
countRotation(1);

} 
else {

MotorStop();
delay(2000);
Step = 0;

}
} 

    }
else {

Serial.println(" No Light Detected");
MotorStop();

}     
}
break; // Step-case : 0
default:
Step =0;
break;

}
}

break; //Systemstage-case 3

default:
SystemStage =0;
break;

delay(10);
    }
}
/////////////////////////////////////////////////////////
//// FUNCTIONS FOR CONTROL OF SENSORS
/////////////////////////////////////////////////////////

// Function to check for rotation of the shaft. 
// Returns true if rotating
// Returns false if not rotating
int checkForShaftRotation() {
  color = analogRead(IRSensorPin);
  // Set current color
  if (color < 600) {
    // White color
    blackColorCounter = 0;
    whiteColorCounter += 1;
  } else {
    // Black color
    whiteColorCounter = 0;
    blackColorCounter += 1;
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  }
  
  // Control if same color occured more than once
  if (whiteColorCounter > 2 or blackColorCounter > 2) {
    // Set the startTime
    if (startTime == 0) {
      startTime = millis();
    }
    elapsedTime = millis() - startTime;
    // If the colors are the same longer than timeLimit, the motor is stuck
    if(elapsedTime > timeLimit) {            
      startTime = 0;
      elapsedTime = 0;
      return false;
    }
  // Exit if different color is detected
  } else {
    startTime = 0;
    elapsedTime = 0;   
    return true;
  }
  return true;
}

// function for counting rotations
// Motor direction = 1 when the motor goes up
// Motor direction = 0 when the motor goes down
boolean countRotation(boolean motorDirection) { 
  color = analogRead(IRSensorPin);
  // White color
  if (color < 600) {
    // Find white color
    if (rotationStage == 0) {
      rotationStage += 1;
    }
    // Find white color after black was found
    else if (rotationStage == 2) {
      rotationStage += 1;  
    }
    
  // Black color
  } else {
    // Find black color
    if (rotationStage == 1) {
      rotationStage += 1;  
    }
  }
  
  // Stages was completed a rotations is finished
  if (rotationStage == 3) {
    // Compensation for change of direction
    if (formerDirection != motorDirection) {
        rotationStage = 0;
        formerDirection = motorDirection;
        return false;
    } else {
      // Motor goes up, add to current position      
      if (motorDirection) {
        rotationStage = 0;
        CurrentPosition += 1;
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        return true;
      }
      // Motor goes down, remove from current position
      else {
         CurrentPosition -= 1;
         rotationStage = 0;
         return true;
      }
    }
  }
  // Returns false if rotation not completed
  return false;
}
// Read and print sensors value that includes the actual position for debug, 
void ReadPrintSensors() {
  ValueSensorRight= analogRead(A3);
  outputSensorRight = map(ValueSensorRight, 0, 1023, 0, 5000);
  ValueSensorMiddle= analogRead(A10);
  outputSensorMiddle = map(ValueSensorMiddle, 0, 1023, 0, 5000);
  ValueSensorLeft= analogRead(A2);
  outputSensorLeft= map(ValueSensorLeft, 0, 1023, 0, 5000);
  ValueSensorIR= analogRead(A1);
  
  Serial.print("SensorRight:");
  Serial.println(outputSensorRight);
  Serial.print("SensorLeft");
  Serial.println(outputSensorLeft);
  Serial.print("SensorMiddle:");
  Serial.println(outputSensorMiddle);
  Serial.print("SensorIR:");
  Serial.println(ValueSensorIR);
  Serial.print("Current position:");
  Serial.println(CurrentPosition);
  Serial.print("Reset:");
  Serial.println(Reset);
  delay(150);        // delay in between reads for stability
  }

/////////////////////////////////////////////////////////
//// FUNCTIONS FOR CONTROL OF MOTOR
/////////////////////////////////////////////////////////
void MotorUp() {
  digitalWrite(MotorPin1, HIGH); // set leg 1 of the H-bridge low
  digitalWrite(MotorPin2, LOW); // set leg 2 of the H-bridge high
Serial.println("motor UP");
}

void MotorDown() {
  digitalWrite(MotorPin1, LOW); // set leg 1 of the H-bridge low
  digitalWrite(MotorPin2, HIGH); // set leg 2 of the H-bridge high
Serial.println("Motor DOWN");
}

void MotorStop() {
  digitalWrite(MotorPin1, LOW); // set leg 1 of the H-bridge low
  digitalWrite(MotorPin2, LOW); // set leg 2 of the H-bridge high
Serial.println("motor STOP");
}
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// Tilt function to confirm the mode change
void ModeChange() {
  MotorDown();
  delay(250);
  MotorUp();
  delay(250);
  MotorStop();
  delay(250);    
}
//if system GROUND position tilt is performed upp first
void ModeChangeInvert() { 
  MotorUp();
  delay(250);
  MotorDown();
  delay(250);
  MotorStop();
  delay(250);
}  
/////////////////////////////////////////////////////////
//// FUNCTIONS FOR CONTROL OF INDATA
/////////////////////////////////////////////////////////

// Calculates the new position of the motor with data sent from WIFI module
void checkForNewPosition() {
  pulse = pulseIn(A0, HIGH, 25000);
  if ((positions[0] <= pulse) and (positions[0]+30 >= pulse)) {
    NewPosition = 0;
  }
  else if ((positions[1]-30 <= pulse) and (positions[1]+30 >= pulse)) {
    NewPosition = 1*ROTATION_MULTIPLIER;
  }
  else if ((positions[2]-30 <= pulse) and (positions[2]+30 >= pulse)) {
    NewPosition = 2*ROTATION_MULTIPLIER;
  }
  else if ((positions[3]-30 <= pulse) and (positions[3]+30 >= pulse)) {
    NewPosition = 3*ROTATION_MULTIPLIER;
  }
  else if ((positions[4]-30 <= pulse) and (positions[4]+30 >= pulse)) {
    NewPosition = 4*ROTATION_MULTIPLIER;
  }
  else if ((positions[5]-30 <= pulse) and (positions[5]+30 >= pulse)) {
    NewPosition = 5*ROTATION_MULTIPLIER;
  }
  else if ((positions[6]-30 <= pulse) and (positions[6]+30 >= pulse)) {
    NewPosition = 6*ROTATION_MULTIPLIER;
  }
  else if ((positions[7]-30 <= pulse) and (positions[7]+30 >= pulse)) {
    NewPosition = 7*ROTATION_MULTIPLIER;
  }
  else if ((positions[8]-30 <= pulse) and (positions[8]+30 >= pulse)) {
    NewPosition = 8*ROTATION_MULTIPLIER;
  }
  else if ((positions[9]-30 <= pulse) and (positions[9]+30 >= pulse)) {
    NewPosition = 9*ROTATION_MULTIPLIER;
  }
  else if ((positions[10]-30 <= pulse) and (positions[10]+30 >= pulse)) {
    NewPosition = 10*ROTATION_MULTIPLIER;
  }
  else if ((positions[11]-30 <= pulse) and (positions[11]+30 >= pulse)) {

NewPosition=0;
Serial.println("MODE: Manual");
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Serial.println("Calibrering or stand by");
    if (Reset == 0){

if (checkForShaftRotation()){
         Serial.println("Going to ground position");
         MotorDown();

// Reached Ground position
        }

else {
MotorStop();
CurrentPosition = 0;
SystemStage = 1;
delay(2000);
Serial.println("Ground position reached");
Reset=1;

        }
}

    else {
NewPosition = 0;

        SystemStage = 2;
    } 
    }

}
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 11.2 Arduino kod i profiler med 1 ljusdiod

/////////////////////////////////////////////////////////
//// VARAIABLES AND CONSTANTS
/////////////////////////////////////////////////////////

// Position handeling from WIFI-module
int pulse;
int positions[] = {0,80,160,240,320,400,480,560,640,720,800,860};

// Window config
int TOP_POSITION = 18;         // Highest position of the window
int BOTTOM_POSITION = 0;       // Lowest position of the window

// Motor config
int ROTATION_MULTIPLIER = 2;   // Multiplier used to correct number of turns of the
motor
int MotorPin1 = 5;             // Pin 1 of the H-bridge
int MotorPin2 = 6;             // Pin 2 of the H-bridge
int rotationStage = 0;         // Stage of rotation, 0 for start, 1 when hitting 
white, 2 when hitting black, 3 when hitting white again then stop
int CurrentPosition = 20;      // The starting position for the system is at the 
top
int NewPosition;               // New position for the motor to go to 
static int Reset=0;
static int TopExtension=0;
static int GroundExtension=0;

// Rotation control config
int ReadColor;
int IRSensorPin = A1;          // Pin for the IR-sensor
int color;                     // Gets the output of the IR-sensor
int whiteColorCounter;         // Variable to save the occurance of the same color 
of the IR sensor
int blackColorCounter;         // Variable to save the occurance of the same color 
of the IR sensor
int startTime = 0;             // Variable to save the time for the start of the 
check
int elapsedTime = 0;           // Variable to save the time elapsed for the same 
occurent color
int timeLimit = 4500;          // 2.5 seconds time limit for motor stop 
boolean formerDirection = 0;   // Former direction of motion 1 = up, 0 = down
int ReadTime;
int OldColor; //manual check rotation
int CurrentColor;

// System config
int systemMode = 0;            // Saves what mode the system is in
int SystemStage = 0;           // Saves what stage the system is in
int Step; //manual Stage

//Sensors
const int WIFIPin =A0;
const int SensorLeft =A8;
const int SensorMiddle =A2;
const int SensorRight =A3;
int ValueSensorRight;
int ValueSensorMiddle;
int ValueSensorLeft;
int ValueSensorIR;

40



int outputSensorRight;
int outputSensorLeft;
int outputSensorMiddle;
int DireccionSensorMiddle;

/////////////////////////////////////////////////////////
//// SETUP
/////////////////////////////////////////////////////////

void setup() {
  Serial.begin(9600);
 // Set the new position as top position
  NewPosition = 0;
pinMode(MotorPin1, OUTPUT);
pinMode(MotorPin2, OUTPUT);
pinMode(IRSensorPin, INPUT);
pinMode(SensorRight,INPUT); 
pinMode(SensorMiddle,INPUT);
pinMode(SensorLeft,INPUT);
  // Values sent from WIFI-module
 pinMode(WIFIPin, INPUT);
}
/////////////////////////////////////////////////////////
//// MAIN LOOP
/////////////////////////////////////////////////////////

void loop() {

  // Starts the system stages
  switch(SystemStage) { 
    
    // Initializing the system by pulling the motors to the ground position
     case 0:
      // Count rotations on the way down
      //countRotation(0);
      // Going to the Ground position
     // if (checkForShaftRotation() and (NewPosition != CurrentPosition)){
       if (checkForShaftRotation()){
         Serial.println("Going to ground position");
        MotorDown();
      // Reached Ground position
            }
      else {
        MotorStop();
        CurrentPosition = 0;
        SystemStage = 1;
        delay(2000);
        Serial.println("Ground position reached");
        Reset=1;
      }

    break;

    // Get the new position and move to the position
    case 1:

//Check if right and left sensors are darkened
          Serial.println("CASE 1");

ReadPrintSensors();
checkForNewPosition();

      // Go down if difference is positive
      if (CurrentPosition - NewPosition > 0) {
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          //Reset=0;
          Serial.println("Going down to new position");
          // Control to check if the motor is stuck
          if (checkForShaftRotation()) {
            MotorDown();
            // Count rotations down
            countRotation(0);
          } else {
            MotorStop();

    delay(2000);
            SystemStage = 1;
          }
      } 
      // Go up if difference is negative
      else if (CurrentPosition - NewPosition < 0) {
             // Reset=0;
          Serial.println("Going up to new position");
          // Control to check if the motor is stuck
          if (checkForShaftRotation()) {
            MotorUp();
            // Count rotations up
            countRotation(1);
          } else {
            MotorStop();

    delay(2000);
            SystemStage = 1;
          }
      }
      else {      // Stop if the position is the same
         MotorStop();
         SystemStage = 2;
      }
    ReadPrintSensors();
    Serial.print("pos: ");
    Serial.print(CurrentPosition);
    Serial.print(" |new:");
    Serial.println(NewPosition);
    break;
    
    // Check if a new position has been received
    case 2: 
        Serial.println("CASE 2");

ReadPrintSensors();
        checkForNewPosition();
        ReadPrintSensors();
        if (NewPosition != CurrentPosition) {
           SystemStage = 1;
        }

else{
Serial.println("No new position");
}

    break;

case 3://Manual mode, move position depending on middle sensor
ReadPrintSensors();
checkForNewPosition();

if ((positions[11]-30 <= pulse) and (positions[11]+30 >= pulse)) {
 if(outputSensorMiddle > 7920) { //SENSOR medium light DARK

/*if(CurrentPosition == 17) {
MotorStop();
Serial.println("Current top Position limit");
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}
else {*/

Serial.println("Going down to new position");
if (checkForShaftRotation()) {

// Control to check if the motor is stuck
MotorDown();
countRotation(0);

// Count rotations down
} 
else {

MotorStop();
delay(2000);

}
//} 

    }
else if(outputSensorMiddle < 1000) { //SENSOR medium LIGHT

/*if(CurrentPosition == 0) {
MotorStop();
Serial.println("Current top ground limit");

}
else {*/

Serial.println("Going up to new position");
if (checkForShaftRotation()) { // Control to check if the 

motor is stuck
MotorUp();
countRotation(1);

} 
else {

MotorStop();
delay(2000);

}
//} 

    }
else {

Serial.println(" No Light Detected");
MotorStop();

} 
}
else{
SystemStage=2;
}

break; //Systemstage-case 3

default:
SystemStage =0;
break;
 }
delay(10);

    }
  
/////////////////////////////////////////////////////////
//// FUNCTIONS FOR CONTROL OF SENSORS
/////////////////////////////////////////////////////////

// Function to check for rotation of the shaft. 
// Returns true if rotating
// Returns false if not rotating
int checkForShaftRotation() {
  color = analogRead(IRSensorPin);
  // Set current color
  if (color < 100) {
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    // White color
    blackColorCounter = 0;
    whiteColorCounter += 1;
  } else {
    // Black color
    whiteColorCounter = 0;
    blackColorCounter += 1;
  }
  
  // Control if same color occured more than once
  if (whiteColorCounter > 2 or blackColorCounter > 2) {
    // Set the startTime
    if (startTime == 0) {
      startTime = millis();
    }
    elapsedTime = millis() - startTime;
    // If the colors are the same longer than timeLimit, the motor is stuck
    if(elapsedTime > timeLimit) {            
      startTime = 0;
      elapsedTime = 0;
      return false;
    }
  // Exit if different color is detected
  } else {
    startTime = 0;
    elapsedTime = 0;   
    return true;
  }
  return true;
}

// function for counting rotations
// Motor direction = 1 when the motor goes up
// Motor direction = 0 when the motor goes down
boolean countRotation(boolean motorDirection) { 
  color = analogRead(IRSensorPin);
  // White color
  if (color < 100) {
    // Find white color
    if (rotationStage == 0) {
      rotationStage += 1;
    }
    // Find white color after black was found
    else if (rotationStage == 2) {
      rotationStage += 1;  
    }
    
  // Black color
  } else {
    // Find black color
    if (rotationStage == 1) {
      rotationStage += 1;  
    }
  }
  
  // Stages was completed a rotations is finished
  
  if (rotationStage == 3) {
    // Compensation for change of direction
    if (formerDirection != motorDirection) {
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        rotationStage = 0;
        formerDirection = motorDirection;
        return false;
    } else {
      // Motor goes up, add to current position      
      if (motorDirection) {
        rotationStage = 0;
        CurrentPosition += 1;
        return true;
      }
      // Motor goes down, remove from current position
      else {
         CurrentPosition -= 1;
         rotationStage = 0;
         return true;
      }
    }
  }
  // Returns false if rotation not completed
  return false;
}

/////////////////////////////////////////////////////////
//// FUNCTIONS FOR CONTROL OF MOTOR
/////////////////////////////////////////////////////////
void MotorUp() {
  digitalWrite(MotorPin1, HIGH); // set leg 1 of the H-bridge low
  digitalWrite(MotorPin2, LOW); // set leg 2 of the H-bridge high
Serial.println("motor UP");
}

void MotorDown() {
  digitalWrite(MotorPin1, LOW); // set leg 1 of the H-bridge low
  digitalWrite(MotorPin2, HIGH); // set leg 2 of the H-bridge high
Serial.println("Motor DOWN");
}

void MotorStop() {
  digitalWrite(MotorPin1, LOW); // set leg 1 of the H-bridge low
  digitalWrite(MotorPin2, LOW); // set leg 2 of the H-bridge high
Serial.println("motor STOP");
}

/////////////////////////////////////////////////////////
//// FUNCTIONS FOR CONTROL OF INDATA
/////////////////////////////////////////////////////////

//
 Calculates the new position of the motor with data sent from WIFI module
void checkForNewPosition() {
  pulse = pulseIn(A0, HIGH, 25000);
    if ((positions[0] <= pulse) and (positions[0]+30 >= pulse)) {

  Reset=0;
          NewPosition = 0;
          TopExtension = 0;

if (GroundExtension == 0){
if (checkForShaftRotation()){

        Serial.println("Going to ground position");
        MotorDown();
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      // Reached Ground position
            }
      else {
        MotorStop();
        delay(2000);
        Serial.println("ground_POSITION reached");
        GroundExtension =1;
      }

}
    else {

MotorStop();
        }

  }
  else if ((positions[1]-30 <= pulse) and (positions[1]+30 >= pulse)) {

  Reset=0;
    TopExtension = 0;
    GroundExtension =0;
    NewPosition = 1;
  }
  else if ((positions[2]-30 <= pulse) and (positions[2]+30 >= pulse)) {

  Reset=0;
TopExtension = 0;
GroundExtension =0;
    NewPosition = 3;
  }
  else if ((positions[3]-30 <= pulse) and (positions[3]+30 >= pulse)) {

  Reset=0;
TopExtension = 0;
GroundExtension =0;
    NewPosition = 5;
  }
  else if ((positions[4]-30 <= pulse) and (positions[4]+30 >= pulse)) {

  Reset=0;
          TopExtension = 0;
          GroundExtension =0;
          NewPosition = 7;
  }
  else if ((positions[5]-30 <= pulse) and (positions[5]+30 >= pulse)) {

  Reset=0;
          TopExtension = 0;
          GroundExtension =0;
          NewPosition = 9;
  }
  else if ((positions[6]-30 <= pulse) and (positions[6]+30 >= pulse)) {

  Reset=0;
          NewPosition = 11;
          GroundExtension =0;
          TopExtension = 0;
  }
  else if ((positions[7]-30 <= pulse) and (positions[7]+30 >= pulse)) {
        Reset=0;

NewPosition = 13;
        GroundExtension =0;
        TopExtension = 0;
  }
  else if ((positions[8]-30 <= pulse) and (positions[8]+30 >= pulse)) {
        Reset=0;

NewPosition = 15;
        GroundExtension =0;
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        TopExtension = 0;
  }
  else if ((positions[9]-30 <= pulse) and (positions[9]+30 >= pulse)) {

  Reset=0;
          TopExtension = 0;
          GroundExtension =0;
          NewPosition = 16;
  }
  else if ((positions[10]-30 <= pulse) and (positions[10]+30 >= pulse)) {

Reset=0;
        NewPosition = 17;
        GroundExtension =0;

if (TopExtension == 0){
if (checkForShaftRotation()){

        Serial.println("Going to top position");
        MotorUp();
      // Reached Ground position
            }
        else {
        MotorStop();
        //delay(2000);
        CurrentPosition = 17;
        Serial.println("TOP_POSITION reached");
        TopExtension =1;
      }

}
    else {

MotorStop();
        }

  }
  
  else if ((positions[11]-30 <= pulse) and (positions[11]+30 >= pulse)) {
        NewPosition=0;
        TopExtension =1;
    Serial.println("Manuel läge");
    Serial.println("Calibrering or stand by");
    if (Reset == 0){

if (checkForShaftRotation()){
         Serial.println("Going to ground position");
        MotorDown();
      // Reached Ground position
            }
      else {
        MotorStop();
        CurrentPosition = 0;
        SystemStage = 1;
        delay(2000);
        Serial.println("Ground position reached");
        Reset=1;
      }

}
    else {

NewPosition = 0;
                SystemStage = 3;
        } 
  }

}
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void ModeChange() {
  MotorDown();
  delay(250);
  MotorUp();
  delay(250);
  MotorStop();
  delay(250);    
}
 
void ModeChangeInvert() { //if system TOP position tilt is performed upp first
  MotorUp();
  delay(250);
  MotorDown();
  delay(250);
  MotorStop();
  delay(250);
}  

void ReadPrintSensors() {
 ValueSensorRight= analogRead(A3);
  outputSensorRight = map(ValueSensorRight, 0, 1023, 0, 8000);
  ValueSensorMiddle= analogRead(A2);
  outputSensorMiddle = map(ValueSensorMiddle, 0, 1023, 0, 8000);
  ValueSensorLeft= analogRead(A8);
  outputSensorLeft= map(ValueSensorLeft, 0, 1023, 0, 8000);
  ValueSensorIR= analogRead(A1);
  
  Serial.print("SensorRight:");
  Serial.println(outputSensorRight);
  Serial.print("SensorLeft");
  Serial.println(outputSensorLeft);
  Serial.print("SensorMiddle:");
  Serial.println(outputSensorMiddle);
  Serial.print("SensorIR:");
  Serial.println(ValueSensorIR);
  Serial.print("Current position:");
  Serial.println(CurrentPosition);
  Serial.print("Reset:");
  Serial.println(Reset);
  delay(150);        // delay in between reads for stability
  }
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 11.3 Lua kod i WiFi-modulerna
wifi.setmode(wifi.STATION)
wifi.sta.config("maksan","gardinsystem")
print(wifi.sta.getip())
SERVER_IP = "192.168.43.22"
SERVER_PATH = "/ESP8266/raw.php"
pwm.setup(1,500,512) 
pwm.start(1)
pwm.setup(3,500,512) 
pwm.start(3)
 
-- Loop function for connection and transmission
function transmit() 
 conn=net.createConnection(net.TCP, false) 
 tmr.alarm (1, 1000, 1, function()
 if wifi.sta.getip() == nil then
 pwm.setduty(1,512) 
 else
 pwm.setduty(1,0)
 tmr.stop(1)
 end
 end)
 conn:on("receive", function(conn, pl) 
 --W1UPPER = tonumber(string.sub(string.match(pl, "W1UPPER:%d+"),9))
 --W1LOWER = tonumber(string.sub(string.match(pl, "W1LOWER:%d+"),9))
 W2UPPER = tonumber(string.sub(string.match(pl, "W2UPPER:%d+"),9))
 --W2LOWER = tonumber(string.sub(string.match(pl, "W2LOWER:%d+"),9))
 MODE = tonumber(string.sub(string.match(pl, "MODE:%d+"),6)) 
 if MODE == 1 then
 print("MANUAL MODE")
 --W1UPPER = 110
 --W1LOWER = 110
 W2UPPER = 110
 --W2LOWER = 110
 end
 --print("W1UPPER: " .. W1UPPER) 
 --print("W1LOWER: " .. W1LOWER) 
 print("W2UPPER: " .. W2UPPER) 
 --print("W2LOWER: " .. W2LOWER)
 print("MODE: " .. MODE)
 end)
 conn:connect(80, SERVER_IP)
 conn:send("GET " .. SERVER_PATH .. " HTTP/1.0\r\nHost: " .. SERVER_IP .. 
"\r\nConnection: keep-alive\r\nAccept: */*\r\n\r\n")
 
 -- GPIO0, PIN 3
 if W2UPPER ~= nil then
 pwm.setup(3,500,512)
 pwm.start(3)
 pwm.setduty(3,(512/110)*W2UPPER)
 print("PWM TO ARDUINO: " .. (512/100)*W2UPPER)
 end
end

tmr.alarm(0,2000,1,function() transmit() end)
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 11.4 Java kod i servern 
<!doctype html>
<html lang="en">

<head>
<meta charset="utf-8">
<title>ESP8266 - Kontrollpanel</title>
<script type="text/javascript" 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript" 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.10.4/jquery-
ui.min.js"></script>

<link type="text/css" 
href="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.10.4/themes/smoothness/jquery
-ui.css" rel="stylesheet" />

<script>
$(function() {

// Window 1
$( "#slider-range1" ).slider({

orientation: "vertical",
range: true,
values: [0, 100],
step: 10,
slide: function( event, ui ) {

$("#amount1").val( "W1upper:" + ui.values[ 1 ] + " - W1lower:" + 
ui.values[ 0 ] );

$("#slider-window1").slider( "option", "values", [ ui.values[ 0 ], 
ui.values[ 1 ] ] );

},
stop: function( event, ui ) {

var name1 = "W1upper";
var name2 = "W1lower";
var value1 = ui.values[1];
var value2 = ui.values[0];
$.ajax({

type: "POST",
url: "changeValue.php",
async: false,
cache: false,
dataType: "json",
data: {name1:name1, value1:value1, name2:name2, value2:value2},
success: function(response){ 

if (response != "SUCCESS") {
alert("ERROR");

}
}

});
}

});

$( "#slider-window1" ).slider({
orientation: "vertical",
range: true,
values: [0, 100]

});

$("#slider-window1").slider( "option", "disabled" );

// Window 2
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$( "#slider-range2" ).slider({
orientation: "vertical",
range: true,
values: [0, 100],
step: 10,
slide: function( event, ui ) {

$("#amount2").val( "W2upper:" + ui.values[ 1 ] + " - W2lower:" + 
ui.values[ 0 ] );

$("#slider-window2").slider( "option", "values", [ ui.values[ 0 ], 
ui.values[ 1 ] ] );

},
stop: function( event, ui ) {

var name1 = "W2upper";
var name2 = "W2lower";
var value1 = ui.values[1];
var value2 = ui.values[0];
$.ajax({

type: "POST",
url: "changeValue.php",
async: false,
cache: false,
dataType: "json",
data: {name1:name1, value1:value1, name2:name2, value2:value2},
success: function(response){ 

if (response != "SUCCESS") {
alert("ERROR");

}
}

});
}

});

$( "#slider-window2" ).slider({
orientation: "vertical",
range: true,
values: [0, 100]

});

$("#slider-window2").slider( "option", "disabled" );

});

// Click button
var mode = 0;
function clickButton() {

if (mode == 0) {
mode = 1;

} else {
mode = 0;

}
$.ajax({

type: "POST",
url: "changeMode.php",
async: false,
cache: false,
dataType: "json",
data: {mode:mode},
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success: function(response){ 
if (response != "SUCCESS") {

alert("ERROR");
}

}
});

}

// Assigns the correct start values to the sliders
$(function() {

$.ajax({
type: "POST",
url: "startValue.php",
async: false,
cache: false,
dataType: "json",
success: function(response){ 

if (response) {
// Window 1
$("#slider-range1").slider("values", 0, response[1]);
$("#slider-range1").slider("values", 1, response[0]);
$("#slider-window1").slider("values", 0, response[1]);
$("#slider-window1").slider("values", 1, response[0]);
$("#amount1").val( "W1upper:" + response[1] + " - W1lower:" + 

response[0] );
$("#amount1").val( "W1upper:" + $( "#slider-

range1" ).slider( "values", 1 ) + " - W1lower " + $( "#slider-
range1" ).slider( "values", 0 ) );

// Window 2
$("#slider-range2").slider("values", 0, response[3]);
$("#slider-range2").slider("values", 1, response[2]);
$("#slider-window2").slider("values", 0, response[3]);
$("#slider-window2").slider("values", 1, response[2]);
$("#amount2").val( "W2upper:" + response[3] + " - W2lower:" + 

response[2] );
$("#amount2").val( "W2upper:" + $( "#slider-

range2" ).slider( "values", 1 ) + " - W2lower " + $( "#slider-
range2" ).slider( "values", 0 ) );

// Button
if (response[4] == "1") {

$("#button").html('<input id="button" type="checkbox" 
style="float: left; text-align: left;" onclick="clickButton()" checked>Manuellt 
läge</input>');

} else {
$("#button").html('<input id="button" type="checkbox" 

style="float: left; text-align: left;" onclick="clickButton()">Manuellt 
läge</input>');

}
mode = response[4];

} else {
alert("ERROR")

}
}

});
});
</script>
<style>

#two-columns {
display: flex;
flex-direction: row;

}
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/* Window 1 */
#amount1 {

width: 200px;
}
#slider-range1, #slider-window1 {

color: #FC802D;
border: 1px solid #D9D9D9;

}
#slider-range1 .ui-slider-range, #slider-window1 .ui-slider-range { 

background: #ddfc88; 
border-radius: 0;
border-top: 0.5px #D9D9D9 solid;
border-bottom: 0.5px #D9D9D9 solid;

}
#slider-window1 .ui-state-default, #slider-window1 .ui-widget-content .ui-

state-default, #slider-window1 .ui-widget-header .ui-state-default {
display : none;
width: 100px;

}

#slider-range1 .ui-state-default, #slider-range1 .ui-widget-content .ui-
state-default, #slider-range1 .ui-widget-header .ui-state-default {

background-image: none;
border-radius: 14px;

}

#slider-range1 ui-slider-handle ui-state-default ui-corner-all {
width: 200px;

}

/* Window 2 */
#amount2 {

width: 200px;
}
#slider-range2, #slider-window2 {

color: #FC802D;
border: 1px solid #D9D9D9;

}
#slider-range2 .ui-slider-range, #slider-window2 .ui-slider-range { 

background: #ddfc88; 
border-radius: 0;
border-top: 0.5px #D9D9D9 solid;
border-bottom: 0.5px #D9D9D9 solid;

}
#slider-window2 .ui-state-default, #slider-window2 .ui-widget-content .ui-

state-default, #slider-window2 .ui-widget-header .ui-state-default {
display : none;
width: 100px;

}

#slider-range2 .ui-state-default, #slider-range2 .ui-widget-content .ui-
state-default, #slider-range2 .ui-widget-header .ui-state-default {

background-image: none;
border-radius: 14px;

}

#slider-range2 ui-slider-handle ui-state-default ui-corner-all {
width: 200px;

}
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</style>

</head>
<body>

<div id="two-columns">
<!-- Window 1 -->
<p>
<label for="amount1">Intervall för övre fönster:</label>
<input type="text" id="amount1" style="border:0; color:#f6931f; font-

weight:bold;" />
</p>
<div>

<div id="slider-window1" style="height:250px; width: 200px; 
float:left;"></div>

<div id="slider-range1" style="height:250px; float: left; margin-left: 
20px;"></div>

</div>

<!-- Window 2 -->
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
<p>
<label for="amount2">Intervall för undre fönster:</label>
<input type="text" id="amount2" style="border:0; color:#f6931f; font-

weight:bold;" />
</p>
<div>

<div id="slider-window2" style="height:250px; width: 200px; 
float:left;"></div>

<div id="slider-range2" style="height:250px; float: left; margin-left: 
20px;"></div>

</div>
</div>

<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
<div id="button">

</div>
</body>

</html>

54


	Kontroll av ljusinsläpp genom fönster med ett motoriserat linlöst solskydd
	SERGIO ARACENA

