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Sammanfattning

Detta projekt har gått ut på att bygga en självbalanserande robot på två hjul som autonomt ska
kunna köra 10-30 meter rakt fram, detektera en svart linje på marken och sedan stanna och
fortsätta hålla balansen. Vi valde en cykelkonstruktion med en propellerbestyckad vinge för
balansering. Två propellrar regleras av en PID-regulator med hjälp av signaler från en
accelerometer och ett gyro. Framdriften sker med en DC-motor kopplad till framhjulet. En
reflexionssensor används för detekteringen av den svarta linjen och hela framdrivningen styrs via
IR-fjärrkontroll.
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Abstract

The goal of this project was to build a self-balancing robot on two wheels that autonomously can
drive 10-30 meters, detect a black line on the ground and then stop while still upholding balance.
We chose a bike-like construction with a propeller-mounted wing for balancing. Two propellers
are regulated by a PID-regulator aided by an accelerometer and a gyro. Propulsion is done by a
DC-motor on the front wheel. A reflex sensor is used to detect the black line and the whole
propulsion system is remote controlled by IR.
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Sammanfattning 
Detta projekt har gått ut på att bygga en självbalanserande robot på två hjul som autonomt ska 

kunna köra 10-30 meter rakt fram, detektera en svart linje på marken och sedan stanna och 

fortsätta hålla balansen. Vi valde en cykelkonstruktion med en propellerbestyckad vinge för 

balansering. Två propellrar regleras av en PID-regulator med hjälp av signaler från en 

accelerometer och ett gyro. Framdriften sker med en DC-motor kopplad till framhjulet. En 

reflexionssensor används för detekteringen av den svarta linjen och hela framdrivningen styrs 

via IR-fjärrkontroll.  

 

Abstract 
The goal of this project was to build a self-balancing robot on two wheels that autonomously 

can drive 10-30 meters, detect a black line on the ground and then stop while still upholding 

balance. We chose a bike-like construction with a propeller-mounted wing for balancing. Two 

propellers are regulated by a PID-regulator aided by an accelerometer and a gyro. Propulsion 

is done by a DC-motor on the front wheel. A reflex sensor is used to detect the black line and 

the whole propulsion system is remote controlled by IR. 
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Uppgiften 
Projektet har gått ut på att bygga en självbalanserande robot på två hjul. Hur den är utformad 

och hur balansen uppnås är inte specificerat. Roboten ska tävla mot andra robotar över en 

sträcka på mellan 10 och 30 meter. Mållinjen, bestående av en remsa svart eltejp, ska roboten 

själv känna av och därefter så fort som möjligt stanna men fortsätta balansera. Vidare ska 

roboten autonomt köra i en rak linje. Roboten startas med fjärrstyrning och ska även kunna 

nödstoppas.  

Kort tillvägagångssätt 
Först valdes en konceptet för hur roboten ska balansera. Valet föll på en konstruktion med två 

hjul i linje med en kropp bestående av två sidor i tunn stålplåt bredvid hjulen. Tvärs över 

kroppen placeras en balk med motorer och propellrar i vardera ände. Dessa propellrar 

använder vinkelsignaler från två sensorer och balanserar roboten med hjälp av ett PID-

regulatorprogram.  

Framdriften ska drivas med en likströmsmotor kopplad till framhjulet. Fjärrstyrningen sker 

med hjälp av IR-fjärrkontroll. Mållinjen detekteras av en fotoresistor.  

Arkitektur 
Robotens styrning består av två separata delar. En balansdel som balanserar roboten med två 

propellrar med insignal från gyro och accelerometer. Framdrivningsdelen kontrollerar 

robotens hastighet med indata från fjärrstyrning och reflexsensor.  

Balansdel 
Balansdelen består av en vinge placerad tvärs över kroppen med en borstlös motor med en 

propeller fastsatt i bägge ändarna samt ett gyro och en accelerometer. Med hjälp av värden 

från gyrot och accelerometern styrs de båda borstlösa motorerna med en PID-regulator. Denna 

del startas med en switch på ovansidan av kroppen.  

Drivdelen 

Drivdelen består av fyra system: logik, motordrivning, fjärrstyrning, samt reflexsensor. Varje 

enskilt system sitter på eget kretskort med standardiserade kontakter för sammankoppling. 

Logik sköts av en ATmega16 som kopplas till samtliga andra system. Den kan också kopplas 

till en ISP-port för programmering och en display för debugging. Fjärrstyrning sker med IR-

diod från en fjärrkontroll till en IR-mottagare på roboten. Två kommandon kan skickas till 



roboten: start, som startar motordriften och nödstopp, som avslutar motordriften.  

Motordrivningen är den elkrets som slår på ström till DC-motorn. Reflexsensorn känner av 

den svarta mållinjen och stänger då av motordriften. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1, alla system i drivdelen utanför roboten. 

Spänningsmatningen till logiken kommer från fartreglage som även ger en spänning på 5 V, 

vilket försörjer alla moduler. Motorn kopplas till en egen ackumulator för att få ett högre 

varvtal. 

 

 

 

 

 

 

Figur 2, Flödes schema för drivdelen. 



Komponenter 

Accelerometer 
Accelerometern är en treaxlig ADXL335 från Sparkfun, den ger ut en analog signal (en 

spänning) som förändras när chipet utsätts för en acceleration. Genom att utnyttja 

tyngdkraftfältets accelerationsvektor kan även lutningar uppfattas av accelerometern och på 

detta sätt fås den data som behövs ut. 

Gyroskop 
Gyrot är en MLX90609, även detta från Sparkfun. Chipet uppfattar rotationshastighet och ger 

ut en spänning som förändras beroende på hur snabbt det roterar. 

Fartreglage 
Fartreglagen vi använder är brushless ESC (electronic speed controller) av märket Skywalker-

20A, de tar in en PWM signal med ett hög-värde mellan en och två millisekunder och gör 

med hjälp av transistorer samt en inbyggd mikrokontroller om detta till den trefasiga 

utsignalen som krävs för att styra en borstlös likströmsmotor. De har även en så kallad BEC-

output (5v) som används för att förse hela balanseringskretsen med logikspänning. 

Hjul 
Två hjul införskaffades från hjulbutiken Tellus. Ett med kullager och ett lagerfritt. Det med 

lager blev bakhjul och det utan lager blev framhjul. Bakhjulet kom med ett kullager samt 

distanser vilket underlättade fixeringen till stommen nämnvärt. Det gjordes med en gängad 

stång och sex stycken muttrar.  

    

                      Figur 3, Bakhjul med lager samt distans.                          Figur 4, Framhjul. 



Till framhjulet tillverkades en hjulaxel av stål i KTHs verkstad. Det för att hjulet skall kunna 

fixeras centralt. Hjulet skruvas fast i en fästplatta på hjulaxeln. 

Figur 5 Hjulaxel till framhjulet, med fästplatta. 

Axeln är 10mm i diameter för att passa hjulet, två spalter med en bredd på 1.5 mm har 

diametern 8 mm som passar i stommens axelupphängning. På hjulaxelns ändar är det gängat 

för att kunna fixera axeln i stommen samt i kugghjulet.  

Drivlina 

Från DC-motorn sker kraftöverföringen med en kardanaxel, två kugghjul samt ett par koniska 

kugghjul. Mellan motorn och kardanaxeln sker kraftöverföringen med kugghjul, rotationen 

överförs sedan från kardanaxeln till hjulet med koniska kugghjul. DC-motorn har ett större 

kugghjul i mässing med 40 kuggar. På kardanaxeln sitter det ett mindre kugghjul i plast med 

30 kuggar. Utväxlingen från motorn blir då 1,3. Mellan de koniska kuggarna är det ingen 

utväxling. De båda koniska kugghjulen har 30 kuggar. Samtliga kugghjul har modulen 1. I 

mässingskugghjulet borrades det 6 stycken hål med 10 mm i diameter för att minska vikten. 

På så sätt påverkas det totala tröghetsmomentet mindre.  För att de koniska kugghjulen skulle 

få plats utanför stommen var storleken på de raka kugghjulen viktigt, så att kardanaxeln kom 

på rätt avstånd från kroppen. Kardanaxeln är tillverkad i stål och svarvad. Kugghjulen är 

fastlimmade med epoxilim, fastskruvade eller sitter fast med eget tryck genom lätt förstora 

axlar.  

 

Figur 6, drivlina sedd från sidan. 



 

Figur 7, drivlina sedd uppifrån. 

En upphängning till kardanaxeln tillverkades i 3D-printer och limmades sedan på en 10 mm 

bred träskiva för att flyttas ut från kroppen. Träskivan fästes sedan mot kroppen med M3 

gängad stång och mutter. 

 

 

 

 

      Figur 8 CAD av kardanaxel samt kardanupphängning.                         Figur 9 Kardanaxel 

Max hastighet v blir vid n varav per sekund: 𝑣 = 𝑛 ∙ 3
4

 ∙ 0.15 ∙ 𝜋 där 0.15 är diametern på det 

drivande hjulet. Fördelen med kardandrift är att man får mindre energiförlust, drivlinan blir 

mindre och kan överföra mer energi jämfört med kedje- eller kuggremsdrift. 

Kugghjulen köptes från Conrad, och har beteckningarna: ACETAL KUGGHJUL M1 K1:1 

30/30Z och KUGGHJUL SATS 15/30 M1. 



DC-motor  
Motorn som används till framdrivning är av märket Faulhaber men av okänd modell. Med 

hjälp av beteckningen på motorn framgick det att den var avsedd att drivas med en spänning 

på 6V. Motorn har även en växellåda med utväxlingen 14. För att driva motorn används en 

MOSFET (BUZ100). Transistorn styrs med en hög eller låg signal från mikroprocessorn.  

Fjärrkontroll 
Kommunikationen för att starta och stänga av framdriften sker med hjälp av en IR-

fjärrkontroll. Denna bygger på en mottagardel (IR-mottagare) och en sändardel (IR-diod).  

 

Figur 10, Fjärrkontroll och IR-mottagare. 

IR-mottagare 
IR-mottagaren som har används är från Elfa och har produktnumret IRM 3638N3. IR 

mottagaren har tre pinnar VCC, Ground och signal. VCC kopplas via ett 1kOhm motstånd 

och signalpinnen kopplas till PD2 på mikrokontrollern (ATMega16) för drivdelen. 

PD2 används för att den har en extern interruptfunktion. Interrupt sker vid fallande flank och 

en 16bitars timer (timer1) mäter tiden till nästa fallande flank. På så sätt fås tiden ut för 

pulserna. Olika tider på de olika pulserna utgör hur signalen som sänds ut ser ut. 

Programmet till mottagaren är konstruerat för att ta emot ett förbestämt protokoll. Detta 

protokoll har en start bit följt av tre kommandobitar och en slut bit som har samma bit-time 

som startsignalen. Startbiten har en bit-time på 5625 µs, en logisk 1:a på 2256 µs och en 



logisk 0:a på 1125 µs. Tänt läge är det alltid i 562,5 µs. Ett exempel på en sändning finns i 

figuren nedan. 

 

 

Figur 11, En signal i det valda protokollet 

IR-diod 
IR-dioden som används är från Elfa men har okänt produktnummer. Den kopplas till en 

separat ATMega16. Sändarens två pinnar kopplas till PD7 via ett motstånd på 39,5ohm och 

till VCC. PD7 togglar, med hjälp av en timer, en frekvens på 38kHz. Detta gjordes för att IR-

mottagaren är inställd för att ta emot bärfrekvenser i detta område. 

För att kunna skicka pulser med rätt tider användes delay-funktionen för att släcka och tända 

IR-dioden i olika intervall. För att ha möjlighet att skicka ut många olika signaler så användes 

ett 12-knappars tangentbord. Detta kopplades till PORTC. Fjärrkontrollen drivs av ett niovolts 

batteri. Då kretsen kräver fem volt så används även en spänningsomvandlare.  

Display 
En grafisk display (DOGM128-6) användes för att skriva ut information om variabler och 

spårutskrifter. Detta för att underlätta felsökning och inställningar av parametrar. 

Mikrokontrollern kommunicerar med displayen genom SPI. Det kan störas ut av interrupts i 

programmet som avbryter sändningen och gör så att skärmen kan hänga sig. 

Reflexsensor 
För att detektera en svart linje (mållinjen) användes en reflexsensor. En reflexsensor kan 

avgöra hur reflekterande ytan den riktas mot är. Reflexsensorn består av en diod (vanligen 

IR), samt ett fotomotstånd som reagerar på ljuset från dioden. Dioden lyser ut från 

reflexsensorn och fotoresistorn kan bara ta in ljus rakt framifrån. Endast diodens reflektion 

skall belysa fotoresistorn, som varierar i resistans beroende av hur mycket ljus som den 



bestrålas med. För att använda reflexsensorn måste ett externt motstånd kopplas till dioden, 

sedan kopplas fotoresistorn i en spänningsdelare enligt kretsschemat (se bilaga) för att en 

varierande spänning skall kunna läsas ut. Desto starkare ljus på fotoresistorn desto lägre blir 

resistansen. Spänningsdelningen är byggd så att spänningen över fotoresistorn är som lägst 

vid låg resistans. Val av motstånd i spänningsdelningen är viktig då det avgör karaktären på 

spänningsdelningen. Högsta och lägsta resistans som fotoresistorn kan ge uppmättes, sedan 

valdes ett delningsmotstånd som motsvarade den högsta resistansen som fotoresistansen kan 

ge vilket ger tidigare nämnt resultat. För att förbättra prestandan sätts en extra auxiliär IR-diod 

bredvid reflexdetektorn. Ett skärmskydd sätts på dioden så att endast reflektioner av diodens 

ljus kan träffa fotoresistorn. Reflexsensorn är placerad 4 cm över marken med en kjol för att 

skydda systemet störande ljus. Kjolen tillverkas av borst från en diskborste. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12, 13, 14, Reflexsensor från olika perspektiv. 

Reflexdetektorn som användes är av okänt märke. Motståndet till dioden var 680 Ω och till 

delningen 750M Ω.   

En AD-omvandling görs med hjälp av ATMega16. AD-omvandlingen ger ett värde som är 

baserat på hur stor spänningen över fotoresistorn är jämfört med 5 V, där 5 V ger 100 procent 

och 0 V ger 0 procent. En blank eller vit yta reflekterar mer och ger därmed ett lägre värde 

medan en matt och svart yta reflekterar mindre och ger ett högre värde. Under försöken gav 

golvytor ett värde på 3-10 procent medan en yta av svart eltejp gav ett värde på 35-50 procent.  

 



Kroppen 
Kroppssidorna är tillverkad av 1 mm stålplåt och har skurits ut med vattenskärare varpå  den  

bockats längs sidorna för en styvare konstruktion. En konstruktion av stångbärverk har valts 

för att i största möjliga mån få ner vikten. Små flärpar har lagts till på stängerna för att 

underlätta fastsättandet av komponenter med hjälp av gummisnoddar.  

 

Figur 15, ritning kroppssida. 

Vingen har också den gjorts i 1 mm stålplåt som ett stångbärverk för att minska vikt och 

sedan bockats till en U-balk. Längst ut på varje sida har propellermotorerna fästs. Vingen 

placerades mellan mitten på kroppen och framhjulet, dels för att få mer tyngd på framhjulet 

där framdriften sker och dels av estetiska skäl.  

 

Figur 16, ritning vinge. 

För att skydda propellrarna (och personer runt omkring) så har även sarger tillverkats av 

aluminiumplåt och hållare gjorda i 3D-skrivare. Dessa har en innerradie som är 2 mm större 

än propellrarnas radie.  

I nederkant av kroppen har en hållare för gyroskopet och accelerometern fästs. Denna är 

tillverkad av plast i en 3D-skrivare.  



Borstlösa motorer 
Borstlösa motorer av okänt märke användes till att driva propellrarna. Borstlösa motorer 

fungerar genom att förflytta spänning mellan flera spolar och får på så sätt permanenta 

magneter i rotation. Magneterna är fästa på en ring runt spolarna och överför rotationen till en 

axel i mitten av spolarna och motorn. 

Propellrar 
Propellrarna är 8 tum, har stigning 4 och är motriktade (alltså snurrar åt olika håll) för att 

motverka ett rotationsmoment på hela roboten.  

 

Detaljerat tillvägagångssätt 
Först placerades en borstlös motor med en propeller på en enkel gungbräda tillverkad i trä för 

att börja få en känsla för regleringen. Sedan sattes även den andra motor på för att få en 

prototyp som liknar den slutgiltiga roboten i utformning. Denna konstruktion gick det 

tämligen snabbt att få till en balansering på.  

Kroppssidorna och vingen gjordes i CAD och skars sedan ut i 1 mm stålplåt och bockades i 

kanterna för att få styvare konstruktioner.  Sidorna sattes ihop med hjälp av gängstavar och 

muttrar på ett avstånd av ca 5 cm och vingen skruvades fast i det urtagna området högst upp 

på kroppssidorna.  

Kretskorten har antingen frästs eller gjort på experimentskort.  

Balanseringssystem allmänt 
För att hålla roboten upprätt används två motriktade propellrar, en på vardera sida på 

konstruktionens vinge. Genom att variera varvtalet på dessa propellrar kan ett 

rotationsmoment kring robotens kontaktlinje med marken uppnås och det är på detta sätt 

roboten balanseras. 

Två givare används, dels en accelerometer och dels en gyrometer, tillsammans med ett filter 

ger dessa sensorer roboten all information den behöver om dess egen position och hastighet 

kring rotationsaxeln. 

Utgångarna från båda dessa sensorer är kopplade till balanseringskretsen, en mikrokontroller 

av typ ATMega16. De kopplas till pinne PA0 och PA1 och sedan utnyttjas mikrokontrollerns 



10bitars-ADC  

(Analog to Digital Converter) för att göra om en spänning mellan 0 och 5 Volt till ett 

siffervärde mellan 0 och 1023. ADC-omvandlingen sköts av funktionerna ”get_accvalue” och 

”get_gyrovalue”. 

Dessa värden går sedan genom ett filter för att ge en slutgiltig approximation av vinkeln, och 

det är detta värde som används i balansregleringsloopen. 

För att ställa in olika varvtal till propellrarna används en 16-bitars timer i mikrokontrollern 

(Timer1) för att skapa två PWM-signaler, en för vardera motor. 

Tiden PWM-signalerna ligger högt (5v) i varje period avgör varvtalet på motorerna, och 

denna tid ändras genom att skriva värden till registerna OCR1A respektive OCR1B. 

PWM-signalerna går ut på Output compare-pinnarna OC1A och OC1B (PD4 och PD5), som 

är kopplade till motorernas fartreglage. Alla timers som används av programmet startas i 

funktionen ”init_timer_pwm”. 

Fartreglagen är kopplade till en tvåcellig LIPO-ackumulator (7.4v) som förser hela 

balanseringssystemet med ström. 

 

Figur 17, alla system i balanseringsdelen utanför roboten (fartreglage samt motorer ej synliga) 



Databehandling/Filtrering 
Det ADC-omvandlade värdet från accelerometern konverteras med hjälp av enkel 

trigonometri till ett vinkelvärde i grader, och gyrots utsignal görs om till vinkelhastighet i 

grader per sekund, med hjälp av en skalfaktor. 

Genom att integrera värdet från gyrometern över tiden fås ett värde i grader enligt:  

𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒 + �𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡𝑦 ∗ 𝑑𝑡 = 𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒 
𝑡

0

 

𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑎𝑛𝑎𝑙𝑦𝑠: �
𝑑𝑒𝑔𝑟𝑒𝑒𝑠
𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑

∗ 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑 = 𝑑𝑒𝑔𝑟𝑒𝑒𝑠� 

 

Detta värde är dock inte tillräckligt, då gyrot har som nackdel att de ibland ger ett värde som 

inte är exakt noll även om sensorn står helt stilla. Detta lilla fel växer sig väldigt stort i 

summeringen vilket snabbt kan leda till ett vinkelvärde som är helt felaktigt. 

Accelerometerns vinkelvärde är inte heller helt pålitligt, då det dels ger sämre upplösning 

(Accelerometern har en inspänning på 3 volt och utsignalen upptar därför endast ett litet 

spann av ADC-omvandlarens 0-5 volt), och dels är känsligt mot både 

translationsaccelerationer samt vibrationer (en störning som blir väldigt märkbar då 

propellrarna körs). 

Eftersom varken accelerometern eller gyrot är pålitliga källor till vinkeldata på egen hand 

måste ett filter användas för att kombinera ihop de två värdena till en slutgiltig uppfattning om 

vinkeln. 

Filtret som används är ett så kallat komplementärt balansfilter. Det använder indata från båda 

sensorer och ger ut ett värde som är motståndskraftigt mot yttre störningar som vibrationer 

och translationsaccelerationer, och även mot summeringsfel eller ”driftande” gyro-värden. 

Filtret fungerar enligt denna ekvation:  

𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒 = 𝑎 ∗ (𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒 + 𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡𝑦 ∗ ∆𝑡) + (𝑎 − 1) ∗ 𝑎𝑐𝑐_𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒 

Där anglevelocity är data från gyrometern och acc_angle är data från accelerometern. 



Det kan visas att filtret har effekter som påminner om både ett digitalt låg- och högpassfilter, 

vilket förklarar varför vinkelvärdet blir så motståndskraftigt mot störningar. 

All filtrering och databehandling görs av funktionen ”calculate_angle”. 

 

Regleringsloop/PID-regulator 
För att roboten kontinuerligt ska kunna hålla balansen 

har en PID-regulator implementerats (proportional, 

integral, derivative regulator) i programmet. Loopens 

syfte är att med snabba tidsintervall ta in värden från 

sensorerna, behandla data till en vinkeluppskattning, och 

sedan sätta nya varvtal till propellrarna. 

Rent teoretiskt räknas kontrollsignalen ut enligt: 

𝑈 = 𝐾𝑃 ∗ 𝑒(𝑡) + 𝐾𝐼 ∗ �𝑒(𝜏)𝑑𝜏
𝑡

0

+ 𝐾𝑑 ∗
𝑑
𝑑𝑡
𝑒(𝑡) 

där varje term representerar en av de tre delarna i 

regulatorn.  e(t) är i detta fall antalet grader roboten lutar 

(−15° < 𝑒(𝑡) < 15°) och 𝐾𝑃,𝐾𝐼 𝑠𝑎𝑚𝑡 𝐾𝑑 är parametrar 

som ställs in manuellt. 

Den första termen står för kärnan i kontrollsignalen 

medan integraldelen och deriveringsdelen är där för att 

motverka statiska fel och oscillationer. 

 

 

 

 

Figur 18, flödesschema PID-regulator. 

 



 

I funktionen ”calculate_u” används en diskretiserad version: 

𝑈 = 𝐾𝑃 ∗ 𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒 + 𝐾𝐼 ∗�(𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒 ∗ ∆𝑡)
𝑡

0

+ 𝐾𝑑 ∗ 𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡𝑦 

där angle är det filtrerade kombinerade värdet från accelerometern och gyrot, och 

anglevelocity är vinkelhastigheten som fås från gyrot. 

Tiden det tar för varje varv i kontroll-loopen (∆𝑡) är en parameter som används både för 

integraldelen och för att det komplementära balansfiltret ska fungera korrekt. 

Tiden räknas ut med hjälp av en 8-bitars timer i mikrokontrollern (Timer0). 

När kontrollsignalen är bestämd ställs propellervarvtalen in enligt: 

𝑃𝑟𝑜𝑝𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 1 = 𝑣𝑖𝑙𝑜𝑣𝑎𝑟𝑣𝑡𝑎𝑙 + 𝑈 

𝑃𝑟𝑜𝑝𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 2 = 𝑣𝑖𝑙𝑜𝑣𝑎𝑟𝑣𝑡𝑎𝑙 − 𝑈 

Detta görs i funktionen ”set_prop_rpm” och sedan börjar programmet om igen från början av 

loopen. 

 

Problem/lösningar 

PID och Balans 
Under arbetets gång har många problem lösts. Det främsta problemet har varit att få en bra 

styrsignal från accelerometern. Accelerometern fick vibrationsstörningar från de bortslösa 

motorerna och propellrarna. Ett medelvärdesfilter implementerades men visade sig vara för 

långsamt. Lösningen kom när accelerometern kombinerades med ett gyro samt ett 

komplementärfilter.  

 

Framdrivning 
För att hålla friktionen på ett minimum samt för att lätt kunna montera och demontera hjulen 

så fick mycket åtanke läggas på hjulupphängningen. Det bakre hjulet kom med kullager och 

distanser för infästning vilket underlättade monteringen. För det främre hjulets fick en axel 



specialtillverkas för uppgiften. Axeln tillverkades så att den skulle sitta inspänd i stommen 

och utav sin form inte kunna röra sig genom hålen i stommen, som den skulle gjort om den 

varit av samma diameter över hela axeln.  

Lager på framhjulet valdes bort eftersom inga lämpliga lager att fästa på 1mm plåt hittades. 

Då glidytan är så liten och roboten inte skall användas regelbundet blir både friktionen och 

slitaget litet. Genom att använda noggrant utmätt utrymmen kunde framhjulet enkelt fästas 

tillsammans med stommen och kugghjulet. Att konfigurera kardanaxel med kugghjul var ett 

arbete som krävde hantverk både i avståndsberäkningar och verkstaden. 

Val av ackumulatorer var relativt när det kom till de borstlösa motorerna då nästan alla 

hobbyister som använder liknande motorer i sina flygande modeller använder Litium-polymer 

ackumulatorer. LIPO-ackumulatorer ger mest ström per vikt och kunde garantera tillräckligt 

med kraft. Till framdriften valdes nickel-metallhybrid-ackumulatorer. Detta för att få upp en 

hög spänning som skulle ge en högre hastighet till tävlingen.  

Stommen tillverkades med öppningar för att få ner vikten, ha bra översyn samt kunna fästa 

elektroniken på insidan av väggarna.  Kretskorten fästes med gummisnoddar som är lätta och 

gör det möjligt att flytta runt alla delar för att fördela och förflytta masscentrum på bästa sätt. 

Det underlättar arbetet med de olika delarna modulärt. Alla kretskort tejpades på undersidan 

för att undvika kortslutning vid kontakt mot plåtkroppen.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Slutgiltig produkt 

 

Vår färdigbyggda robot uppfyller alla krav som ställdes i början av projektet, den kan hålla 

balansen oavsett om den drivs framåt eller inte, något vi kan styra antingen med en 

fjärrkontroll eller med en fotosensor som kan känna av en tejpremsa på marken. 

 
Figur 19, slutprodukten. 
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Kopplingsschema / Multisim ritningar 
Fjärrkontroll:

 

Fotoresistor: 

 

 

 

 

 



Drivkrets: 

 

Motordrivning:  

 

 



Balanseringskrets: 

 



 

 

Kretskortsritningar / Ultiboard 

Drivkrets:

 

 



Balanseringskrets: 



Ritningar 

Kropp 

 

Vinge 

 

 

 

Motorhus 

 

 

 



Kardanaxel

 

 



 

 

Sensorhållare 

 



 



Propellersarghållare

 

 



 

 
Kostnadsredovisning 
 

Komponent Styckpris Antal Totalkostnad 

Priser exkl. 

Moms 

Borstlös likströmsmotor 198 2 396 316,8 

Hjul 20 1 20 16 

Hjul med kullager 125 1 125 100 

Fartreglage 119 2 238 190,4 

Kugghjul 250 1 250 200 

LIPO-ackumulator 125 2 250 200 

Propeller likriktade 29 4 116 92,8 

Propeller motriktade 35 4 140 112 

Ni-MH-ackumulator 

 

2 

Lånat från 

KTH 

 Likströmsmotor 

 

1 

  Gyro 

 

1 

  Accelerometer 

 

1 

  AtMEGA 16 

 

3 

  Transistor BUZ100 

 

1 

  Spänningsomvandlare 

 

1 

  IR-dioder 

    IR-mottagare 

  

    

Lysdioder 

    Stål till chassi 

 

<0.5m^2   

 Plast till 3d-skrivardelar 

 

<50cm^3   

 

   

    

Totalt :     1535 1228 
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Abstract 
This is a paper on the usage and functionalities of accelerometers and is part of the Bachelor 

Degree Course in Mechatronics (MF108X). Different types of accelerometers are briefly 

examined and a deeper study of the Memsic2125, a two-axis digital accelerometer, is 

conducted. Thereafter a two-axis digital spirit-level is built to illustrate an area of use.  

Sammanfattning 
I denna uppsats undersöks och behandlas användandet av och funktionaliteterna hos 

accelerometrar som en del av kursen Fördjupningsarbete i Mekatronik/Kandidatexjobb, FIM, 

15 hp(MF108X). Olika typer av accelerometrar tas kort upp och därefter sker en djupare 

studie av Memsic2125, en tvåaxlig digital accelerometer. Därefter byggs ett tvåaxligt, digitalt 

vattenpass för att illustrera ett användningsområde för accelerometrar.  

 

  



 

 

Inledning 
Accelerometrar är numera vanligt förekommande i en mängd vardagliga sammanhang. De 

finns i t.ex. bilar för att utlösa krockkuddar vid en kollision och i laptops för att känna ifall 

datorn tappas och därefter stänga av hårddisken för att minimera risken för skada och förlust 

av data. Det kanske mest påtagliga exemplet på en applikation med accelerometer är smart 

phones som idag nästan uteslutande har en accelerometer i sig för att bland annat avgöra åt 

vilket håll skärmen ska orienteras. Inom industrin används accelerometrar till bland annat 

mätning av vibrationer. Detta kan hjälpa till att optimera maskiner och på så sätt spara pengar 

på underhåll och nyinköp. 

I detta arbete har allmän bakgrund och teori bakom accelerometrar studerats och slutligen har 

ett tvåaxligt vattenpass byggts.  

Teoretisk fördjupning 

Accelerometer 

En accelerometer används för att mäta dels, som namnet antyder, acceleration men också 

lutning. Det finns många olika typer av accelerometrar med en, två eller tre axlar. Flera typer 

av accelerometrar fungerar genom att en massa är fastsatt i en fjäder. Vid acceleration så 

kommer massan att flyttas i förhållande till en viss punkt och genom att mäta förändringen i 

avståndet så fås accelerationen. Accelerometrar kan vara både analoga och digitala. De 

analoga skickar ut ett konstant volttal som är proportionellt mot accelerationen medan de 

digitala skickar ut en PWM-signal där duty cycle:n är proportionell mot accelerationen.  



 

Figur 1. Enkel representation av en accelerometer. 

De allra flesta av dagens accelerometrar använder så kallad MEMS-teknologi (Micro-Electro-

Mechanical Systems). Denna teknik gör det möjligt att göra komponenter som t.ex. 

accelerometrar väldigt små och också billigare än tidiga modeller. MEMS-komponenter kan 

vara alltifrån mindre än en mikrometer upp till några millimeter.  

Nedan följer korta beskrivningar av några av de vanligaste typerna.  

Termisk accelerometer 

En termisk accelerometer består av en liten halvsfärsformad kammare fylld med gas, ett 

centralt placerat värmeelement och temperatursensorer runt omkring. Värmeelementet värmer 

upp gasen som stiger mot toppen av kammaren och temperatursensorerna mäter temperaturen. 

Beroende på hur accelerometern är orienterad eller vilken kraft den utsätts för så kommer den 

varma gasen att placera sig på olika avstånd från temperatursensorerna. Dessa avstånd 

används för att bestämma kraften eller vinkeln.  

Accelerometern som används i detta arbete är av denna typ (Memsic 2125). Mer om den 

nedan. 



 

Figur 2. Termisk accelerometer.  

Piezoelektrisk accelerometer 

Denna typ av accelerometer utnyttjar den piezoelektriska egenskapen hos vissa kristaller. 

Denna egenskap gör att elektricitet bildas vid deformation av kristallen(det omvända inträffar 

också). En seismisk massa är fastsatt i ett ämne med piezoelektriska egenskaper. Vid 

acceleration så deformeras detta ämne och en elektrisk laddning uppkommer. Denna laddning 

är proportionell mot kraften som accelerometern utsätts för och blir den output som 

accelerometern ger.  

Piezoresistiv accelerometer 

Den piezoresistiva accelerometern utnyttjar resistivt material som fästs på en stång vars ena 

ände är försedd med en vikt. Under inverkan av kraft så böjs stången på grund av vikten och 

det resistiva materialet deformeras. Denna deformation påverkar resistiviteten och ett 

proportionellt volttal ges som output för hur stor accelerationen eller vinkeln på 

accelerometern är.  

Kapacitiv accelerometer 

En kapacitiv accelerometer använder två plattor (kondensator) för att avgöra accelerationen. 

Avståndet mellan plattorna är proportionellt mot accelerationen och påverkar kapacitansen. 

Kapacitansen används sedan för att skicka ut ett volttal proportionellt mot accelerationen. 

Dessa har en hög känslighet och kan därför användas med stor noggrannhet.  



 

Problemdefinition och – lösning 
Det övergripande problemet var helt enkelt att lära sig att använda och förstå hur en 

accelerometer fungerar. Detta har gjorts dels genom litteraturstudier och dels genom att 

praktiskt prova sig fram med accelerometern jag fått mig tilldelad. En hel del tid har också 

spenderats på olika internetforum där accelerometrar har diskuterats. Till slut började arbetet 

med att bygga en prototyp med accelerometern och under den fasen har de flesta lärdomar 

dragits.  

Prototyp 

Första idén för prototypen var att göra ett labyrintspel likt det klassiska spelet där målet är att 

guida en stålkula genom en labyrint utan att den faller ner i något av hålen. Tanken vara att 

göra detta antingen med en större matris av LEDs eller med en display. Allt eftersom tiden 

gick och jag inte fick något användbart ur accelerometern så fick den mer ambitiösa planen 

läggas åt sidan och ge plats år en mer anspråklös prototyp. Denna andra idé var ett vattenpass 

som mäter vinklarna på två axlar. Idén till detta kom från stativhuvuden som har ett så kallat 

dosvattenpass eller två vanliga vattenpass fastsatta på toppen för att hjälpa fotografen att ställa 

in kameran horisontellt och vertikalt. Detta skulle visas med hjälp av 17 st LEDs i form av ett 

kryss där den mittersta LEDn representerar inställningen vid ett horisontalplan.  

Utvecklingshjälpmedel 

Främst har utvecklingskortet STK500, AVR Studio, breadboard och Scopemeter används för 

att utveckla prototypen. Alla dessa har varit till stor hjälp och underlättat otroligt mycket för 

att komma igång med programmerandet och byggandet av prototypen.  

Hårdvara 

STK500 är ett utvecklingssystem från ATMEL för att på ett enkelt sätt programmera 

mikrokontroller. Detta kort gör det möjligt att enkelt koppla ihop en mikrokontroller med 

andra komponenter som jag byggt ihop separat på t.ex. ett breadboard.  

Den mikrokontroller som använts är en ATmega16 från Atmel. Detta är en 8-bitars 

mikrokontroller med 16kB programmerbart minne och fyra portar, varav tre har använts i 

prototypen.  

Mx2125 är en digital tvåaxlig, termisk accelerometer från Memsic som sedan monterats av 

Parallax på en sexpinnars platta för att underlätta integrerandet av accelerometern på t.ex. ett 



breadboard. Den kan mäta lutning, acceleration, vibration och rotation inom ett spann av +/- 

3g. Det finns även möjlighet att avläsa temperaturen men detta har inte används under detta 

projekt.  

Mx2125 ger ut en 100Hz PWM-signal för varje axel med en duty cycle som är proportionell 

mot accelerationen. Denna duty cycle är det som sedan kommer att användas för att göra 

beräkningar på acceleration eller lutning.  

 

Figur 3. Pin layout för Mx2125. 

Mjukvara 

Framför allt har AVR Studio 5 och programmeringsspråket C använts i utvecklandet av denna 

prototyp.  

Tillvägagångssätt 

Allra först kopplades accelerometern via ett breadboard till STK500 och ett enkelt program 

skrevs för att tända lysdioderna på STK500 i olika frekvenser och ordningar, allteftersom 

accelerometern lutades. Det gjordes först med hjälp av enkla while-slingor och en timer som 

räknade tider för den höga delen av duty cycle:n. Efterhand byttes while-slingorna ut till 

förmån för interrupts. Till att börja med användes bara en av de två axlarna på accelerometern 

och interruptet sattes till att reagera på logiska förändringar på insignalen. I ISR:n kontrolleras 

sedan huruvida det är en uppflank eller nedflank. En timer startas och tickar på tills en ny 

interrupt inträffar och på en nedåtflank så avläses timervärdet. Värdena skrevs ut på METIO-

kortets display. Detta visade sig vara ett enkelt och snabbt sätt att få en bild av hur duty 



cycle:n såg ut.  Även en scopemeter användes för att kontrollera att resultaten som skrevs ut 

var rimliga. 

 

Figur 4. Duty cycle. 

Axlarnas utsignaler kopplades till PD2(INT0) och PD3(INT1) på Atmega16 för att generera 

de externa interrupten.  

 

Figur 5. Flödesschema för interrupts. 

Lysdioder (dock bara sex stycken per axel vid denna tidpunkt) sattes upp på ett breadboard för 

att representera de två axlarna och kopplades till STK500:n. Efter att ha provat olika 



intervaller för när de olika lysdioderna ska tändas så hittades en uppsättning som var 

tillfredställande. PORTA, PORTB och PORTC användes som utgångar för att kontrollera 

lysdioderna.  

 

En layout för ett kretskort började designas i Multisim och Ultiboard men när detta var klart 

fanns det inga kort kvar att etsa som var stora nog, varför ett experimentkort valdes istället. 

Detta har fungerat bra men ger inte ett lika stabilt intryck (och är om möjligt inte lika estetiskt 

tilltalande). Bra var dock att ritningen i Multisim ändå kunde användas som hjälpmedel i 

designandet av experimentkortet.  

 

 

Erfarenheter/Problem under gång 
Den första accelerometern jag fick fungerade inte och detta tog det ett tag att inse(så här i 

efterhand, alldeles för lång tid), vilket gjorde att sista veckan innan inlämning blev väldigt 

stressig. En av de största erfarenheter jag dragit under denna del av kursen är alltså att vara 

mer kritisk och ifrågasättande. Det kan vara så att koden och kopplingarna är helt rätt men att 

modulen i sig inte ger ut något ändå.  

Jag har fått en större förståelse för framför allt interrupts än jag haft tidigare i kursen då detta 

är något jag läst på om och också implementerat i programmeringen av prototypen. 

Slutsatser/Förslag till förbättringar 
När man väl får igång accelerometern så är det förhållandevis lätt att få ut något användbart 

av den på kort tid. Tröskeln för att förstå de mest basala är tämligen låg. Därefter gäller det 

bara att fortsätta experimentera sig fram och också läsa sig hur accelerometern kan användas 

vidare. Accelerometern har som redan nämnts en lång rad användningsområden och det hade 

varit givande att få fortsätta utveckla prototypen. Att sedan gå över till en treaxlig 

accelerometer öppnar upp för ännu fler tillämpningar. Användningsområdena är så pass 

många och fler kommer det säkert att bli att det finns oanade möjligheter för accelerometrar i 

framtiden.  



I nuvarande version av koden så representerar en lysdiod ungefär ett intervall på fem grader. 

En förbättring skulle såklart vara att kalibrera prototypen så att en lysdiod ger ett exakt 

gradtal.  

Givetvis hade allt kunnat göras mer avancerat om inte så lång tid hade lagts på att jobba med 

en felaktig modul. En funktion för att t.ex. skriva ut den exakta vinkeln på varje axel på en 

display skulle relativt enkelt kunna läggas till.  

Ett mer kompakt och snyggare kretskort skulle kunna tillverkas genom etsning eller fräsning.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Använda portar på ATmega16  

Portpin Funktion 

PB0 Mitten LED 

PB5 MOSI 

PB6 MISO 

PB7 SCK 

RESET RESET 

VCC 5V 

GND GROUND 

PD2 INT0 

PD3 INT1 

PC0 LED 1 Y-AXEL 

PC1 LED 2 Y-AXEL 

PC2 LED 3 Y-AXEL 

PC3 LED 4 Y-AXEL 

PC4 LED 5 Y-AXEL 

PC5 LED 6 Y-AXEL 

PC6 LED 7 Y-AXEL 

PC7 LED 8 Y-AXEL 

GND GROUND 

AVCC 5V 

PA0 LED 1 X-AXEL 

PA1 LED 2 X-AXEL 

PA2 LED 3 X-AXEL 

PA3 LED 4 X-AXEL 

PA4 LED 5 X-AXEL 

PA5 LED 6 X-AXEL 

PA6 LED 7 X-AXEL 

PA7 LED 8 X-AXEL 

 

Bilaga 2. Komponentlista 

Komponent Antal 

Memsic 2125 1 

ATmega16 1 

SIL-net 47kohm 9p/8 resistors 2 

LED 17 

Motstånd 4.7kOhm 1 

Kondensator 1nF 2 

40 pin sockel 1 

6 pin sockel 1 

6polkontakt 1 
2polkontakt 
Experimentkort 

1 
1 



Bilaga 3. Kretsschema 

 



Bilaga 4. Koden 
/* 
 * acc.c 
 * 
 * Created: 2012-03-23 10:03:23 
 *  Author: tideman 
 */  
 
#include <avr/io.h> 
#include <avr/interrupt.h> 
 
 
#define INTERRUPT_ON_LOGICAL_CHANGE MCUCR = 0b00000101    // Logisk ändring på INT0 
och INT1 ger interrupt 
#define ENABLE_INTERRUPT_ON_INT0_AND_INT1 GICR = 0b11000000        // INT0 och INT1 
enable 
 
volatile int x_width; 
volatile int y_width; 
 
 
void initiate_interrupt(void)  //Initierar interrupt 
{ 
    INTERRUPT_ON_LOGICAL_CHANGE; 
    ENABLE_INTERRUPT_ON_INT0_AND_INT1; 
    sei(); 
} 
 
void initiate_timer(void)   //Initierar timer 
{ 
    TCCR1A = 0; 
    TCCR1B = 0b00000001; 
    TCNT1 = 0; 
} 
 
ISR(INT0_vect) 
{ 
    cli(); 
    if(PIND & 0x04) //Kollar om det är en uppflank 
    { 
        TCNT1 = 0;    //Starta räkning vid uppflank 
    } 
    else    // Det är alltså inte en upp- utan en nedflank 
    { 
        x_width = TCNT1; 
    } 
} 
 
ISR(INT1_vect) 
{ 
    cli(); 
    if(PIND & 0x08) //Kollar om det är en uppflank 
    {}    //Timern är redan igång 
    else    // Det är alltså inte en upp- utan en nedflank 
    { 
        y_width = TCNT1; 
    } 
} 
 
int main(void) 
{ 
    DDRD = 0b11110011;  //Sätter PD2(INT0) och PD3(INT1) till ingång 



    PORTD = 0b00001100;   //Pull up 
    DDRC = 0xFF;   //Sätter C till utgång 
    PORTC = 0xFF;   //Pull up 
    DDRA = 0xFF;   //Sätter A till utgång 
    PORTA = 0xFF;   //Pull up 
    DDRB = 0xFF;   //Sätter B till utgång 
    PORTB = 0xFF;   //Pull up 
    
    initiate_interrupt(); 
    initiate_timer(); 
 
    while(1) 
    { 
        // ifsatser för att tända rätt LED på kortet 
        if(x_width>5400){PORTA = 0b11111110;} 
        else if((x_width<=5400)&(x_width>5300)){PORTA = 0b11111101;} 
        else if((x_width<=5300)&(x_width>5200)){PORTA = 0b11111011;} 
        else if((x_width<=5200)&(x_width>5100)){PORTA = 0b11110111;} 
        else if((x_width<=5100)&(x_width>5000)){PORTA = 0b11111111;} // Mitten 
        else if((x_width<=5000)&(x_width>4900)){PORTA = 0b11101111;} 
        else if((x_width<=4900)&(x_width>4800)){PORTA = 0b11011111;} 
        else if((x_width<=4800)&(x_width>4700)){PORTA = 0b10111111;} 
        else if(x_width<=4700){PORTA = 0b01111111;} 
        else {} 
 
        if(y_width>5330){PORTC = 0b11111110;} 
        else if((y_width<=5330)&(y_width>5230)){PORTC = 0b11111101;} 
        else if((y_width<=5230)&(y_width>5130)){PORTC = 0b11111011;} 
        else if((y_width<=5130)&(y_width>5030)){PORTC = 0b11110111;} 
        else if((y_width<=5030)&(y_width>4930)){PORTC = 0b11111111;} // Mitten 
        else if((y_width<=4930)&(y_width>4830)){PORTC = 0b11101111;} 
        else if((y_width<=4830)&(y_width>4730)){PORTC = 0b11011111;} 
        else if((y_width<=4730)&(y_width>4630)){PORTC = 0b10111111;} 
        else if(y_width<=4630){PORTC = 0b01111111;} 
   
        if(((x_width<=5100)&(x_width>5000))|((y_width<=5030)&(y_width>4930))){PORTB = 
0b11111110;} 
        else{PORTB = 0xFF;} 
   
    } 
} 
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Sammanfattning 

Detta fördjupningsarbete behandlar LCD-displayer och hur dessa fungerar. En prototyp för att 

demonstrera ett meny-system tas också fram. 

LCD-displayer fungerar med hjälp av att en spänning läggs över flytande kristaller. På så sätt 

bestäms polariseringen och man kan styra ljusflödet genom displayen. Genom att adressera 

specifikia rutor (pixlar) i displayen kan man rita upp bilder, skriva och på andra sätt 

visualisera information. Oftast har displayer bakgrundsbelysning (transmissiv) men vissa har 

ett reflekterande lager som utnyttjar det infallande ljuset från omgivningen. Sedan finns det 

displayer som nyttjar båda dessa tekniker. 

Adresseringen till kan ske på två sätt, direkt adressering där en ledare är dragen till varje 

pixel. Det andra sättet som är vanligare (speciellt för större displayer) är så kallad 

multiplexing. Där adresserar man genom att aktivera en kolumn och jorda en rad och på så 

sätt bestämma om pixeln ska tändas eller släckas. För att tillämpa detta har en prototyp tagits 

fram där ett meny-system har implementerats. Detta styrs med hjälp av knappar. 

Abstract 

This extended essay deals with LCD-displays and how they work. A prototype for 

demonstrating the use of a menu system is also developed. 

LCD-displays works with a voltage is put over liquid crystals. By doing so the polarization is 

controlled and it's possible to control the amount of light through the display. By addressing 

specific cells (pixels) in the display it's possible to draw pictures, write and in other ways 

present information. Usually the display has a backlight but some uses a reflective layer that 

utilizes the incoming light. In addition to that there are some display that uses both of these 

techniques. 

Addressing a specific pixel is done in two ways, direct addressing by connecting a conductor 

directly to the pixel. The other to address is more common (especially for larger displays) are 

so called multiplexing. With that technique you address a pixel by activating a column and 

grounding a row. By doing so you can control if the pixel should be turned on or off. To apply 

this knowledge a prototype has been developed and a menu been implemented. It is controlled 

with the help of buttons.  
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Inledning/bakgrund 
 

LCD-displayer är otroligt vanligt i den digitaliserade värld vi lever i. Mobiler, datorer, 

termometrar, bilar, radios. Det mesta som behöver förmedla information från maskin till 

människa nyttjar display. Och på grund av detta breda användningsområde utvecklas tekniken 

hela tiden. Se bara på Samsung Smart Window. Man har en hel fönsterruta med LCD-teknik 

så att man kan visa information på den i hemmet t.ex., eller varför inte använda som 

persienner? 

Skärmar är ett bra användargränssnitt mellan maskin och människa. Genom att använda en 

display kan man visa mycket information på en liten yta, något som annars skulle vara svårt. 

Tänk en mobil utan display och så ska man ändra inställningar eller ringa någon kontakt.  

Syftet med detta projekt är att lära sig bland annat hur en display fungerar men främst 

gränssnittet mellan olika program och displayen. Det ska vara enkelt att skriva ett program 

eller flera program och sedan kunna visa resultat på displayen för feedback. 

Rapporten börjar med en teoretisk genomgång och går över till den hårdvara som användes 

och den slutliga prototypen. Det hela avslutas med diskussion/slutsats. 
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SPI 
 

SPI, eller Serial Peripheral Interface, är en relativt simpel seriekonfiguration. Den fungerar på 

så sätt att det finns en enhet som konfigureras som master. Denna skickar ut en klocksignal på 

en kabel och skickar sedan ut bitar på master output (MOSI - Master Output Slave Input). 

Utöver det finns det en eller flera slave select (/SS, återkommer till det) som är aktiv låg samt 

en master input (MISO, master input slave output). Slavenheten får en låg signal på /SS och 

börjar lyssna och läser in bitarna. Slavenheten kan även skicka information till mastern.  Man 

kan ha flera slavar och nyttja flera /SS som figur 1 visar, på så sätt kan flera enheter 

kommunicera, dock kan slavarna bara kommunicera med mastern. Mastern kan skicka till 

flera slavar samtidigt, men som man ser på kopplingen skickar den samma bitar till samtliga 

slavar. 

 

figur 1. SPI-koppling med flera slavar 

Fördelarna med SPI är dess enkelhet och att den är "ekonomisk" att använda, det krävs inte 

många sladdar för att det ska fungera. Detta för med sig att den inte är lika snabb som parallel 

kommunikation.  

  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:SPI_three_slaves.svg
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LCD 
 

Nedan kommer det en liten teoretisk fördjupning och lite bakgrundsanalys om LCD-displayer. 

LCD-displayer i sig är väldigt strömsnåla, det som främst drar ström är den 

bakrundsbelysning som behövs. Det finns flera sätt att lösa detta för att få bättre batteritid i 

apparater. Ett sätt som är ganska uppenbart är att använda mer strömsnål belysning. Detta har 

utvecklats vidare till att bara belysa områden där det behövs (OLED-skärmar, då är det inte 

LCD längre förvisso). Ett annat sätt är att även reflektera ljuset som faller in och på så sätt 

behöver inte ljusstyrkan ökas i ljusa miljöer. Sedan finns det kombination av detta, displayen 

nyttjar både det infallande ljuset och bakrundsbelysningen. 

Men hur fungerar LCD? LCD står för Liquid Crystal Display, alltså flytande kristall. Det är 

ett stadie mellan flytande och fast form. En bieffekt av det är att den är temperaturkänslig. 

Displayen består av flera lager av olika material. Ytterst är två polariseringsfilter därimellan 

är det två glasskivor med mikroskopiska spår med samma riktning som det närmsta 

polariseringsfiltrets riktning. Glasskivorna är belagda med transparenta elektroder (vanligtvis 

indiumtennoxid, ITO). Därimellan är de flytande kristallerna placerade.  

 

  

figur 2. Pixel som är ljus, ingen spänning över elektroderna. 

När ingen spänning ligger över elektroderna så vill kristallerna ligga i linje med 

mikrostrukuren på glasplattorna (se figur 2). Kristallerna polariserar ljuset stegvis 90 grader 

och på så sätt kommer ljus släppas igenom. Lägger man istället en spänning mellan 

elektroderna på respektive glasplatta kommer en ström gå igenom kristallerna som vrider sig 

så att dessa ligger i strömriktningen. Då kommer ljuset inte polariseras och inget ljus släpps 

igenom. Genom att ha rutor med elektroder och kristaller kan man bygga upp en matris med 

pixlar. Dessa skärmar är oftast TFT-skärmar (Thin Film Transistor) som med hjälp av 
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transistorer och kondensatorer tänder och släcker pixlar. Denna typ av skärmar behöver vara 

aktiva (uppdatera pixlarna konstant) så att kondensatorn som ger spänning över kristallerna så 

att en pixel släcks inte laddas ur. Man kan även variera spänningen över pixeln och på så sätt 

få en skala på hur mycket ljus som släpps igenom (kristallerna är delvis inrättade enligt figur 

2).  

Adressering till varje pixel kan ske på två olika sätt. Det ena, simpla sättet, är att adressa varje 

pixel direkt. Det vill säga att man har en utgång till varje pixel. Då skulle det för en display 

med upplösningen 128x64 bli just 128 gånger 64 kopplingar (en för varje pixel). Det betyder 

att för mer högupplösta skärmar skulle det gå åt väldigt många kopplingar.  

Alternativet till det är multiplexing. Då har varje rad gemensam jordledare samt varje kolumn 

gemensam spänningsmatning. Aktiverar man då kolumn a och jordar rad b så släcks just pixel 

(a,b), se figur 3. Det leder till två saker. Det första är att det inte kräver lika många ledare som 

direkt adressering (128*64 = 8192) utan det räcker med "bara" 128 plus 64 ledare (128+62 = 

192). Men det leder också till att man måste skriva till pixlarna i en svepande rörelse om och 

om igen. Detta på grund av att om vi tänder pixel (a,b) och sedan ska tända pixel (c,d) så kan 

inte  rad b vara jordad, då skulle även pixel (c,b) tändas. Detta gäller även åt andra hållet, rad 

d kan inte vara jordad. En bieffekt av det är kristallerna börjar ordna in sig i den ordnade 

formen och släppa igenom lite ljus, dock hinner de inte vridas tillbaka helt. Detta leder till 

lägre kontrast (mindre skillnad mellan max och min ljusgenomsläpp). Det finns andra sätt att 

tända och släcka pixlar för att kompensera för detta men inget som kommer beskrivas här. 

 

figur 3. Multiplexing, adresserar (3,3). 
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Hårdvara 
 

Skärmen som används är en DOGM128-6 och har upplösning 128x64. Det är en transmissiv 

(bakgrundsbelyst) display. Både bakgrundsbelysning och touchpanel (icke fungerande) var 

monterad på displayen. Styrkretsen för displayen har beteckningen ST7565R. Den 

kommunicerar med enkelvägig SPI (kan endast ta emot data). 

Displayen och bakgrundsbelysningen drivs med 3 volt. Tittar man i databladet för displayen 

ser man att det går att driva den med 3 respektive 12 volt. Driver man den med 3 volt krävs 9 

kondensatorer (6 om den har en extra spänningskälla på 12 volt). Detta är för att det finns en 

inbyggd förstärkare som kräver 3 kondensatorer när den är aktiverad. 

Displayen är uppbyggd med 8 rader  med 8 pixlar i varje rad, totalt 64 pixlar i höjd. En bit 

representerar en pixel. En byte representerar därför en kolumn i en rad. Där den minst 

signifikanta biten skrivs till pixel D0, se figur 4. 

 

 

figur 4. Displayens uppbygnad av rader (page) och kolumner. 

 

ST7565R har inbyggd kontrastinställning, så genom att skicka kommando kan man ställa den. 

Då kristallerna är temperaturkänsliga och olika temperaturer kan ändra kontrasten ändrar 

ST7565R kontrasten med hjälp av en termometer. Chipet stödjer både seriell SPI-

kommunikation och parallel. När det gäller DOGM128-6 är det konfigurerat för SPI-

kommunikation. 
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Kommunikationen mellan mikrokontrollern och displayen sker med fyra kontakter: 

MOSI till SI, där mikrokontrollern skickar information.  

SCK till CLK, klockan som visar takten för bitarna när information skickas. 

 /SS till /CS, slave eller chipselect som är aktiv låg, säger när mikrokontrollern skickar 

information till just displayen. 

A0, en extra kanal som flaggar om det är data eller kommandon som skickas. Den är kopplad 

till PB2 

Utöver detta är även reset-pinnen kopplad till en av mikrokontrollernas utgångar. Den är 

aktivt låg och är kopplad till PB3 

När man skickar information till displayen finns det två lägen, data eller kommando. Skickar 

man kommando så är A0 låg och vice versa, skickar man data är A0 hög. Utöver detta sätts 

SS till låg så fort man skickar information till displayen så att den ska lyssna.  

 

 

 

 

 

figur 5. Kopplingen mellan mikrokontrollen  (vänster sida) och displayen (höger) 

 

Processorn till en början var en Atmega 16. Dock så stod det på flera ställen att ram-minnet 

kunde ta slut. Detta hände även i projektet men då det redan var ett känt problem så hade 

tillgång till både Atmega644 och Atmega1284 ordnats. 
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Mjukvara 

Egenskrivet bibliotek 
När displayen väl fungerade skrevs ett bibliotek för att kunna skriva ut strängar på skärmen 

samt flytta vart man skrev någonstans. Detta bibliotek innehöll två funktioner, en för att 

skriva en sträng (lcd_print_string) samt en för att flytta pekaren (move_cursor). Utöver det så 

skrevs underliggande funktioner för att initiera displayen samt skicka kommando och data. 

Till hjälp inkluderas en färdig font som fungerade med displayen. 

Detta projekt med ett helt eget bibliotek övergavs när grafiska funktioner skulle 

implementeras. Problem uppstod då det inte gick att veta vad som visades på displayen och 

skrev man något på samma kolumn i den raden, så skrevs allt annat på den byten över. 

Det importerade biblioteket 
Ett bibliotek för min ST7565R laddades hem. Eftersom det inte var för samma display utan 

endast samma krets behövde det göras mindre ändringar i funktionen som skickade bufferten 

(write_buffer) från mikrokontrollen till displayen. Det lades även till en funktion som endast 

skriver delar av bufferten (write_part_buffer) till displayen så att inte hela ska behövas 

uppdateras. Detta för att minska tiden man skickar information och endast uppdaterar 

displayen där det behövs. Delen util.c skippades helt och biblioteket strukturerades om delvis 

för att skilja mjukvaruinterfacet där man skrev till bufferten och hårdvaru interfacet där 

bufferten skrevs till skärmen bland annat. Biblioteket laddades hem från Adafruit industries. 

Meny 
Med hjälp av det inkluderade biblioteket skrevs ett program för menyn. Menyn aktiveras med 

hjälp av ett external interupt och meny-rutinen börjar. Detta gör så att programmet som körs 

pausat och när man stänger menyn återgår man till programmet. En menyikon finns nere till 

vänster på skärmen (såvida inte ett program skriver över den). Trycker man på menyknappen 

ritas en meny med tre kategorier upp. Stegar man och väljer någon av dessa kategorier kan 

man antingen få upp en undermeny med tre rubriker eller aktivera något, t.ex. ändra 

programflagga. Avbrottsvilkoret för menyn är en kort knapptryckning på menyknappen. Står 

man i en submeny går man tillbaka till huvudmenyn med en kort knapptryckning. Dock visas 

submenyn som man stod i fortfarande. 

Väljer man att starta/byta program så ändras en programflagga. Detta medför att programmen 

som körs behöver ett yttre vilkor som kollar om programflaggan är rätt, annars körs 

avslutningsrutin för det programmet. Även main-programmet behöver ha en funktion som 

kollar programflaggan när inget program körs och ropa på rätt program när man väljer att 

starta ett. Funktionen för programflaggan är inte så optimal och förhoppningsvis kan 

förbättringar göras i framtiden. 
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Tanken är istället att använda en länkad lista med strukt för varje rubrik för att få en dynamisk 

meny där man inte begränsas av tre rubriker och bara en undernivå. Då är tanken att man ska 

kunna skrolla sig genom menyn och strukten ska ha en action om man klickar på väljknappen. 

Det kan antingen vara att man går till en submeny eller ändrar en programflagga etc., på så 

sätt kan man få "oändligt" med rubriker på varje meny/submeny och "oändligt" många 

submenynivåer. På grund av tidsbrist blev inte det av. 

  

Blockdiagram för program 

(allmänt) 

Initiera program 

kör 

program 

Rätt 

programflagga? 

Avsluta 

program 

J

a 

Ne

j 

while(1) i main 

 
Kontrollera programflagga 

Ropa på rätt program 
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Prototyp 
 

Arbetsgång 
Till att börja med monterades detta upp på ett breadbord enligt kopplingsschemat i databladet 

för displayen. Dock så var det problem med att breadbordet kunde glappa så displayen med 

tillhörande komponenter monterades på ett experimentkort. Det kopplades i sin tur till STK-

500 för strömförsörjning och kommunikation. Då var det inte några problem med 

kommunikationen. Även kondensatorerna byttes ut i denna veva, från delvis elektrolyt och 

polyester till endast polyesterkondensatorer (som inte har anod/katod).  

När displayen satt på breadbordet kunde den blinka till, visa slumpmässig pixlar medans man 

programmerade processorn, men inget mer. Så var även fallet när displayen satt på 

experimentkortet. Det var svårt att säga om det var programmeringen som det var fel på eller 

om det var felkopplat. Upprepade kontroller av kopplingarna gjordes. Likaså gicks 

programkoden igenom flertalet gånger och allt verkade stämma. Initieraren följde databladets 

exempel för initiering av displayen vid drivning med tre volt. 

Med hjälp av initieraren från ett av förra årets projekt (av André Berglund), som inte följde 

databladets exempel, lyckades displayen initieras och det gick att skriva data till den. 

Experiment hur man ändrade vart datan visades m.m. utfördes. Detta var en bra bit in i 

projektets gång och frågan var vad som sedan skulle göras. Det fanns många idéer, men vilka 

skulle vara rimliga tidsmässigt? Dessutom skulle ett standalonesystem göras för prototypen. 

Ett eget bibliotek började skrivas (Mjukvara – Egenskrivet bibliotet). Efter ett tag blev det 

uppenbart att det var bristfälligt, det gick bara att skriva strängar och inga grafiska funktioner 

vad implementerade, försök till att implementera grafiska funktioner gick mindre bra. Istället 

importerades ett bibliotek. Då den var skriven för samma styrkrets och inte display behövdes 

vissa mindre modifikationer göras. När den väl fungerade var frågan vad man kunde göra med 

den.  

Vid det här stadiet började arbetet med ett kretskort. När ett kretskort skapats i Multiboard 

gjordes flera försök att fräsa ut det i och med att det inte fanns några etsbara kort kvar i rätt 

storlek. Första försöket blev riktigt bra men tyvärr blev det fel när maskinen skulle borra hål i 

kretskortet. Alla hål blev förskjutna och kretskortet obrukbart. 

Fler försök gjordes med sämre resultat samt att kretskortet inte var rätt.Pinconfigen för 

processorn var fel så allt blev felkopplat och efter mycket om och men gjordes ett försök med 

att göra ett etsat kretskort. Där blev processon felvänd och även det kretskortet obrukbart. 

Lösningen blev då ett experimentkort med kontakt för processorn och displayen. 

Strömningsmatningen sköts med hjälp av STK-500. 

Eftersom tidsåtgången för att få igång modulen samt att det tog sin tid att göra ett fungerande 

standalone-system skrotades vissa idéer, som att göra olika mätare för AD-omvandlare m.m. 

Istället fokuserades det på att göra ett fungerande meny-system. Även menyn begränsades i 

sin dynamik på grund av tidsbrist. 
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Resultat 

 

figur 6. Slutprototyp med meny-ikon och styrknappar. 

Då touch-panelen som att på displayen var trasig så nyttjades inte den. Istället används fyra 

knappar (även om det finns sex knappar på prototypen är två av dessa inte inkopplade). Dessa 

knappar är meny-, upp-, ner- och väljknapp. 
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Trycker man på meny-knappen aktiveras en external interupt, programmet som körs ”pausas” 

och det som visas på skärmen sparas undan i en temporär buffer så att skärmen återställs när 

man går ut från menyn. Väljer man att ändra skärminställningar ändras dessa direkt. Väljer 

man därimot att starta/byta program så dröjer det tills man stängt menyn innan det eventuella 

program man kör stängs av och det nya startas på grund av flödet i mjukvaran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figur 7.Exmpel på hur hur menyn ser ut, uppe till vänster– menyikon. Uppe till höger- 

huvudmeny utritad, notera merkeringen som visar var pekaren är. Nere till vänster- submeny 

utridat. Nere till höger- återgått till huvudmenyn från submenyn. 

 

Det finns en bugg när det gäller menyn. Kör man något program och trycker på menyknappen 

kan programmet hänga sig. Källan till problemet är inte hittad men troligen rör det sig om att 

external interrupt förstör något. Menyn går att öppna och stänga, det går att ändra 

inställningar men försöker man starta eller stänga av testprogrammet händer ingenting. Man 

märker att detta inträffar direkt när man öppnar menyn då det ritas upp linjer/text på lite udda 

platser på displayen.  
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Diskussion 
 

En sak jag skulle vilja göra är att bygga ett litet kretskort som endast rymmer displayen och 

tillhörande komponenter. Helt utan processor, knappar och så vidare. Det enda som skulle 

finnas utöver det skulle vara en list med kontakter för strömmatning och kommunikation. Den 

skulle gärna vara dubbelsidig, så kondensatorer och kontakter skulle kunna vara på 

undersidan så att det skulle bli en väldigt ren design. På så sätt skulle den kunna användas till 

flera projekt och helt enkelt bli mer modulär, bara att inkludera bibliotek och koppla in den. 

Mjukvarumässigt skulle en dynamisk meny vara önskvärd, detta är redan nämnt. Detta för att 

kunna göra mer saker med programmet som jag skrev utan att vara låst till ett begränsat antal 

inställningar man kan göra. Även att använda touch istället för knappar skulle vara spännande, 

då kan man också öka antalet alternativ på en gång och på så sätt begränsa antalet steg innan 

man kommer rätt i programmet. 

Ytterligare en sak som skulle vara användbart när man programmerar är en mer utvecklad 

skrivfunktion. Att utnyttja printf() skulle vara en möjlighet. Detta är för att underlätta 

felsökning när man implementerar program bl.a. 

 

Slutsats 
 

Under projektets gång har det (självklart) förekommit hinder och problem. Men på det hela 

har det lett till fördjupad kunskap i problemsökning och förståelse för datablad. Och det är det 

jag vill understryka. Detta projekt har givit en insikt hur man kan ta nya komponenter, utan att 

vet hur de riktigt fungerar och med hjälp av ett datablad få det att fungera. I mitt fall var det 

en display vilket har lett till andra kunskaper som viss grafisk programmering. 

Blir det problem som man inte kan lösa med hjälp av databladet finns internet som hjälp. Och 

med viss slutledningsförmåga går det även att använda guider till andra enheter som liknar 

ens egna. Detta har lett till ytterligare en insikt, att skilja på mjukvaran och hårdvaran. Skulle 

dessa vara väldigt nära sammansvetsade skulle det bli otroligt svårt att förstå ett program. 

Med denna insikt har jag försökt skriva min programkod så att den ska vara modulär och 

fungera. 

  



Fredrik Isaksson 13 FiM 2012 

 

 

http://www.howstuffworks.com/lcd.htm 

http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/en_US/Vikuiti1/BrandProducts/se

condary/optics101/ 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d9/LCD_subpixel_%28

en%29.png 

http://img.tomshardware.com/us/2005/03/09/lcd_or_plasma_/plasma_ad

dressing.jpg 

http://fabienroyer.files.wordpress.com/2011/09/lm6059bcm-

displaymemorymap.png 

http://www.ladyada.net/learn/lcd/st7565.html 



Adam Forsgren           Kandidatarbete Mekatronik  
890707-0257  KTH Individuellt arbete 2012 
 
 

Styrbar robotarm 
En fördjupning i stegmotorer 

 

 
 

 

 

 



Abstract 

A stepper motor is a type of electric motor that, because of the way it is designed, can divide 

the rotation of its axis into a discrete amount of positions or “steps”. Although slightly harder 

to control than a DC-motor which only requires a constant current over its winding to rotate, 

the stepper motor makes up for this downside with its precision and accuracy; something that 

is very hard to achieve with a DC-motor. 

Since the precise number of steps can be controlled accurately, no sensors or feedback loop 

control is needed, thus removing the need for a closed loop system. 

Because of this, stepper motors are used for positioning systems in applications such as 

printers, milling machines, scanners and much more. 

 

 

Sammanfattning 

En stegmotor är en typ av elektrisk motor som, till följd av sättet den är gjord på, kan dela upp 

rotationen av sin motoraxel i ett diskret antal positioner eller ”steg”. Trots att de är aningen 

svårare att kontrollera än t.ex en likströmsmotor, som endast behöver en konstant ström över 

sin lindning för att rotera, väger stegmotorn upp för detta med sin precision och nogrannhet; 

något som är väldigt svårt att få från en likströmsmotor. 

Eftersom det exakta antalet steg motorn ska ta kan kontrolleras noggrant, behövs inga 

sensorer eller reglerteknik, vilket tar bort behovet för en återkopplande loop. 

Stegmotorer används på grund av detta i positioneringsystem till t.ex skrivare, fräsmaskiner, 

scanners och mycket annat. 
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Inledning 
Denna rapport är resultatet av den individuella projektdelen i mitt kandidatexamensarbete på 

mekatronikavdelningen vid KTH. 

Syftet med projektet är att välja ut en modul som passar inom detta fält och fördjupa sig på 

denna modul. 

 Jag har därför valt att studera stegmotorer närmare och ställer mig frågor som :  

 Vad har stegmotorn för fördelar och nackdelar mot andra elmotorer? 

 Hur kontrollerar man en stegmotor och vad krävs för att styra den på optimalt sätt? 

 Kan jag med hjälp av transistorer, dioder och andra komponenter bygga en egen 

drivkrets och med hjälp av en mikrokontroller så som Atmel ATMega16 styra en 

stegmotor? 

 Kan jag utnyttja min kunskap om stegmotorer till att tillverka en stand-alone prototyp 

av en robotarm / gripklo med tre frihetsgrader och styra den med mikrokontroller och 

programvara? 

Teoretisk Fördjupning 

Stegmotorn 

Precis som alla elmotorer använder stegmotorer ett elektriskt alstrat magnetfält för att skapa 

rotation. En ström går igenom motorns spole och skapar kring lindningen ett magnetfält som 

får den permanentmagnetiserade rotorn att vilja vrida sig. 



En skillnad mot likströmsmotorer är dock att stegmotorn har två 

stycken motorlindningar, och det är genom att variera strömmen 

genom dessa som man kan stega motorn framåt. 

Här är en förenklad skiss av en stegmotor, i bilden går en ström 

Ia genom spole 1 vilket skapar en magnetisk nordpol i övre 

delen av stator 1, detta får rotorn att vilja ställa in sin sydpol 

rakt uppåt, vi kan kalla detta för ”läge 1”.  

Genom att istället skicka ström genom den andra spolen, eller 

genom att byta riktning på strömmen, kan man få tre lägen till. 

Dessa syns i figur 2 nedan. 

 

Dessa fyra lägen bildar 

tillsammans vad som kallas en 

”Full step – cykel”, genom att 

skicka ut dessa fyra pulser 

stegar motorn framåt ett steg. 

En vanlig stegmotor kan 

ha kring 200 steg per 

varv, detta åstadkoms genom 

att rotorn är uppdelad i två 

delar med en kugghjulsliknande form som är något förskjutna mot varandra. Detta gör att 

varje fullstepcykel endast ger en liten vinkeländring på motoraxeln. 

Om man skickar ström genom båda motorns spolar samtidigt 

kan rotorn ställas in mellan två lägen, detta ger dels ett högre 

vridmoment men kan även användas för att öka motorns 

precision. 

 

Genom att ta en full step – cykel och lägga till de fyra 

möjliga mellanlägena skapar man en ”Half step – cykel”, 

denna har 8 olika lägen och halverar därför motorns 

stegvinkel vilket ger dubbel precision. 

Figur 2 – en ”Full-step” Sekvens 

Figur 1 – Förenklad stegmotor 

 

Figur 3 - Mellanläge 



 

H-Brygga 

Ett krav för att kunna använda en stegmotor är att man kan skicka en ström i två olika 

riktningar, och det vanligaste sättet att göra detta är att använda en så kallad H-brygga. 

H-bryggor används inte bara för stegmotorer utan kan användas till en mängd olika kretsar 

där en ström behöver vända riktning. 

H-bryggan består av av fyra transistorer som, 

kopplade i en H-liknande konfiguration tillåter 

strömmen att passera på olika sätt. Se figur 4. 

 

Genom att koppla transistorerna till en 

mikrokontroller och stänga 1an respektive 4an 

eller 2an respektive 3an kan strömmens 

riktning över motorn kontrolleras. 

 

 

 

 

 

 

Figur 5 – Strömmens riktning kan bytas 

 

Figur 4 – En H-brygga 



 

Drivkrets 

För att styra en stegmotor krävs att man kan skicka olika pulser genom motorns lindningar. 

Ett sätt att göra detta är att koppla de fyra spoländarna direkt till en mikrokontroller och sätta 

pinnarna höga eller låga i rätt sekvens. En mikrokontroller kan dock inte ge den spänning och 

ström som krävs för att styra de flesta motorer. 

Ett annat sätt kan därför vara att koppla motorn till en H-brygga med rätt spänning, och sedan 

styra H-bryggan med sin mikrokontroller. 

Men en stegmotor har två spolar, vilket innebär att två H-bryggor behövs, och det är endå inte 

tillräckligt för att styra motorn på bästa möjliga sätt. 

 

En stegmotordrivkrets kan ses som ett paket som innehåller allt som behövs för att styra 

motorn optimalt. De innehåller, förutom två H-bryggor, kretsar för att styra strömmarna som 

går genom motorns två spolar oberoende av varandra. 

Genom att välja externa komponenter till drivkretsen kan man skräddarsy vågformen på 

pulserna till att passa de krav som ställs på motorn. 

En drivkrets kan även ha kretsar för att känna av temperatur och ström och därmed förhindra 

att motorn tar skada. 

Utöver detta har drivkretsen en mängd pinnar som är gjorda för att med ett enkelt gränssnitt 

kunna styras av en mikrokontroller. 

 

Problemdefinition och –lösning 
Målet med detta projekt var att få god förståelse för hur en stegmotor fungerar och hur man 

kan kontrollera den med hjälp av en mikroprocessor. Detta innebar en fördjupning i 

transistorer, H-bryggor, drivkretsar och programmering. 

Denna kunskap skulle sedan användas för att bygga en mekatronisk robotarm med förmågan 

att röra sig i tre frihetsgrader med hjälp av stegmotorer och ett egendesignat kretskort för 

styrning. 

 

Hårdvara 

Till robotarmen används tre stycken stegmotorer, två Sonceboz 6540R377 samt en lite mindre 

motor – Minebea PM35S. 

För styrning av motorerna används tre stycken drivkretsar av modell Allegro 2916 Dual full-

bridge PWM motor driver. 



För styrning av drivkretsarna används en ATMega 16 mikrokontroller från Atmel. 

Utöver detta används en mängd knappar, resistorer, kondensatorer och lysdioder. 

 

Programvara 

Till programmering av mikrokontrollern användes AVR Studio 5 och programmeringsspråket 

C. 

För kretskortsuppbyggnad och kopplingar användes National instruments Multisim 11 och till 

kretskortslayouten använde jag Ultiboard 11. 

Designen för robotarmen gjordes till fullo i Siemens Solid Edge. 

 

Erfarenheter/ Problem under gång 
 

Det första styrprogrammet jag gjorde var relativt enkelt, genom att sätta portpinnarna på 

Atmega16 höga och låga i rätt sekvens och med en delay mellan varje puls kunde jag styra en 

drivkrets och få en motor att rotera medsols eller motsols. 

Men för att styra tre motorer i två riktningar utan att få ett jättelångt program med massor av 

delayfunktioner och rader till motorerna valde jag ett annat upplägg för programmet. 

Med hjälp av interrupts och en switch/case sats håller programmet motorernas moment tills en 

knapp är nedtryckt varpå rätt motor 

börjar stega i rätt riktning. 

Rotationshastigheten bestäms med hjälp 

av output-compare registret. 

För att styra tre motorer samtidigt 

krävdes dock ett kretskort med tre 

drivkretsar, vilket i kombination med 

mikrokontrollern och resterande 

komponenter blev ett rejält arbete. Med 

194 pinnar och 128 ledningar tog 

kretskortet otroligt lång tid att tillverka 

och felsöka, och då jag redan hade 

ganska ont om tid efter tillverkningen 

av själva robotarmen blev det väldigt 

svårt att hinna klart innan deadline. 

 

Figur 6 – Flödesschema 



Designen för robotarmen gjordes till fullo i Solid Edge, efter att 3D-modellerna var klara gick 

det enkelt att exportera filerna och tillverka delarna i Da-Vinci labbet vid KTH maskinteknik. 

Jag valde att fräsa ut robotarmens fot ur ett block Grayfoam, medan gripklon tillverkades i 

plast direkt ur 3d-skrivaren. 

Robotarmens stomme och kugghjul skars ut ur vattenskäraren efter ritningar från solid edge. 

Slutsatser / Förslag till förbättringar 
 

Stegmotorer är snäppet svårare att kontrollera men det vägs upp av deras användningsområde, 

t.ex har jag planerat att göra ett program som stegar min arm enligt ett bestämt rörelseschema 

till exempel : 

 Stäng gripklo 

 Lyft upp 45 grader 

 Rotera 180 grader 

 Sänk ner klon 

 Öppna klon 

Så här i efterhand tänker jag att det kanske var lite väl mycket att försöka styra tre stycken motorer, 

kanske skulle jag nöjt mig med två. 

Efter en ytterligare en natts felsökning är kretskortet nästan fungerande, programmeraren fungerar 

och själva drivkretskopplingen verkar vara funktionell, dock så är det endast en av de tre 

motorutgångarna som fungerar till 100%. 

Robotarmen kan behöva lite justeringar t.ex kugghjul med ökad utväxling. 

Färdig robotarm och kretskort  :  
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Bilagor 

• Kravspecifikation Robotarm 

 Armen skall kunna rotera 360 grader, samt kunna vinklas ner till bordet och 90 grader 

uppåt. 

 

 Gripklon skall kunna greppa tag i ett lättare objekt t.ex en legobit och lyfta den. 

 

 

 Styrning ska ske för varje motor individuellt medsols och motsols via sex knappar på 

kretskortet 

 

 En ytterligare knapp skall växla motorerna mellan Full-step och Half-step stegning. 

 

 

 Lysdioder på kretskortet skall indikera vilket läge som är aktivt.  

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Stepper_motor
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• Komponentlista och Kostnadsredovisning 

 

Komponent Antal Pris 

Stegmotor Sonceboz 2  

Stegmotor Minebea PM35S 1  

Allegro 2916 3  

Resistans 1 6  

Resistans 150 2  

Resistans 56k 6  

Keramisk Kondensator 820pF 6  

Knappar 6  

Lysdiod 2  

3Dskrivarplast Ca 50cm^3  

Aluminium   

Stål   

Dubbelsidigt etskort   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Elektroniska ritningar - kretsschema/ layout 

Kretskortets kopplingar : 

 

Kretskortets layout :  

 



• Använda portpinnar hos AVR:en 

Port A, B, C används för att styra de tre drivkretsarna, Port D valde jag till 

inputknappar då den har funktioner för externa interrupts vilka kan bli 

användbara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Mekaniska ritningar med måttsättning 

 

 

 

 



• Programlistningar 

Programmet är som det ser ut nu uppbyggt av fyra stycken C-filer, de finns 

bifogade i medföljande .zip fil. 

Motorstyrning2.0.c 

Positionfinder.c 

Halfsteppercw.c 

Halfstepperccw.c 
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ABSTRACT 
 
This report is part of the Bachelor of Science degree in Mechanical Engineering 

with specialization in mechatronics. It looks at how infrared light is used as a 

means of communication to control electronics. It investigats how the logical 

ones and zeros are defined for different protocols and what carrier frequencies 

are used. 

 

A prototype of a programmable remote control was constructed. AVR studio was 

used to program the ATmega16 microcontroller that the remote control uses. 

The control also requires a host of other components, these are all investigated 

and the coupling of these are described. 

 

The complete remote managed to recive two different protocols. With the use of 

a keypad, signals can be stored and transmitted from 11 different keys. In order 

to maintain the stored signals even after a power loss, the micro-controlles 

EEPROM memory is used.  



 

SAMMANFATTNING 
 

Rapporten är en del av kandidatexamensarbetet för maskinteknik med 

inriktning mot mekatronik. Här behandlas hur infrarött ljus används som 

kommunikationsmedel för att styra elektronik. Det utreds hur logiska ettor och 

nollor är definierar för olika protokoll samt vilka bärfrekvenser som används. 

 

En prototyp på programmerbar fjärrkontroll konstruerades. AVR-studio 

utnyttjades för att programmera mikrokontrollen ATmega16 som styr 

fjärrkontrollen. Kontrollen kräver också en mängd andra komponenter, dessa 

utreds och koppling av dessa beskrivs. 

 

Den färdiga fjärrkontrollen klarade av att läsa in två olika protokoll. Med hjälp av 

en knappsats kan signaler lagras och sändas på 11 olika knappar. För att få 

kontrollen att bibehålla de lagrade knapparna även vid spänningsbortfall så 

utnyttjades mikrokontrollens EEPROM-minne.   
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Inledning 
Detta projekt utgör första halvan av kursen ”Fördjupning i Mekatronik”. Kursen 

är kandidatexamensarbetet för Maskinteknik med inriktning mot Mekatronik på 

Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm. 

 

Projektet gick ut på att ett fördjupningsområde skulle väljas bland ställdon, 

sensorer och olika moduler. Målet med projektet var att bli expert inom sitt 

fördjupningsområde för att senare kunna utnyttja kunskapen i ett gruppbaserat 

projekt. Målet var också att fördjupa sin kunskap i hur mikrokontrollers fungerar 

och programmeras.  

 

Fördjupningen som valdes var infrarött (IR) ljus. Fördjupningen kräver två 

huvudkomponenter, en IR-diod (sändare) och en IR-mottagare. 

Problemformulering 
Tanken med projektet är att konstruera en IR-fjärrkontroll för att kunna styra 

bland annat TV-apparatur. För att kunna göra detta måste fördjupning göras 

inom vilka frekvenser som används i fjärrkontroller och hur protokollen i olika 

fjärrkontroller fungerar. Protokoll är det språk i hur olika kontroller skickar ut 

sina IR-pulser. Tanken är att fjärrkontrollen ska kunna läsa in en signal 

(programmera), spara det i minnet och sedan kunna skicka ut samma signal. 

Målet är att kunna läsa in minst ett protokoll på detta sätt men helst flera. 

Infrarött-ljus 
Infrarött ljus är elektromagnetisk strålning och har en våglängd som ligger precis 

över det synliga ljuset i våglängdsspektrumet. IR ljuset har en våglängd på 

mellan 750nm till 1mm medan synligt ljus ligger mellan 390nm till 760nm [1]. 

Infrarött ljus delas ofta in i tre underkategorier, de som ligger nära eller långt 

bort från det synliga ljuset och de som ligger mitt i mellan [3]. Figure 1 visas 

ljusets spektrum. 

 

 
Figure 1, Ljusspektrum [1] 

    1 000 000 
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Det IR-ljuset som ligger längst ifrån det synliga ljuset i spektrumet är den 

strålning som vi känner när vi värms av solen, eld och element. Denna grupp 

kallas även för termisk-IR. 

 

IR-ljuset som ligger närmst det synliga ljuset använd i bland annat 

fjärrkontroller (ca 950nm). Fördelen med att använda denna del av ljusspektra 

är att strålningen varken syns eller känns. Inte heller påverkas kroppen av 

strålningen på annat sätt som t.ex. med olika former av joniserande strålning 

(lägre våglängd än det synliga ljuset). Infrarött ljus används också för 

dataöverföring. Då skickas signaler mellan olika datorer med olika pulser som 

översätts till klartext. IR används även och som ljuskälla i mörkerkameror. 

Många bilder som har tagits från rymden har tagit med kameror som reagerar på 

IR-ljus. Det är lätt att då urskilja föremål med olika temperatur. [4] 

Grundläggande om fjärrkontroller 
En fjärrkontroll fungerar genom att en IR-signal sänds ut med en speciell 

bärfrekvens som IR-sändaren i tv apparaten reagerar på. Bärfrekvensen är den 

frekvens som en IR-signal pulsas ut med. Vanligt för fjärrkontroller är mellan 

30kHz och 60kHz.  Anledningen till att en bärfrekvens finns är för att undvika 

störning från annan IR-strålning som finns överallt i vår omgivning. 

 

IR-mottagaren reagerar på IR-signalen genom att sluta leda spänning. För att TV-

apparaten ska reagera olika beroende på vilken knapp man trycker på så skickas 

signalerna ut i olika pulser. De släckta och tända intervallen i kombination utgör 

signalen. [5] 

Funktion IR-mottagare 

En IR-mottagare är en fotosensor som reagerar på ljus. Signalen börjar ta sig 

igenom en fotosensor som är ett slags filter som bara släpper igenom IR ljus i ett 

visst våglängdsspann. En förstärkare förstärker sedan upp signalen som kommer 

in i sensorn. Detta gör så att man kan ta upp signaler från en längre distans.  

Där efter går signalen in i en ”Limiter”. Denna behövs eftersom olika starka 

signaler (olika mycket ljus) erhålls beroende på vilket avstånd den skickas ifrån. 

Limitern begränsar signalstyrkan till en viss önskad nivå genom en återkopplad 

reglerkrets.  

Ett bandpass filter används sedan för att avgränsas till önskade frekvenser och 

tar bort alla frekvenser över och under med en marginal på ca 5kHz. De tre sista 

komponenterna Demodulatorn, intergrator och komparatorn gör sedan om 
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frekvensen till en jämn signal och sätter då utspänningen till noll. 

Kompomponenterna i IR-mottagaren ses i Figure 1. [5]  

 

 

Figur 2, Blockdiagram på IR-Mottagare [6] 

 

 

Protokoll 
 

Protokoll fungerar som ett språk som olika fjärrkontroller kommunicerar med 

sin apparatur. Beroende på leverantör av apparaturen så ser protokollen olika 

ut. Här Kommer en beskrivning av två av de vanligaste protokollen, NEC och 

RC5, och även en beskrivning hur Sharps protokoll fungerar. 

NEC 

NEC är ett japanskt protokoll och är för närvarande det vanligaste protokollet av 
alla.  
 
NEC är ett 32 bitars protokoll som skickar ut en bärfrekvens på 38kHz. 

32 bitars protokoll betyder att en signal innehåller 32 bitar. 

 

Det är det kombinationen mellan släckta och tända intervall som utgör hur 

binära 1 och 0 kommer att se ut. I NEC protokollet så inleds alltid en bit med tänt 

läge i 560µs för att sedan vara släkt i 1690µs för att erhålla en 1:a eller släkt läge 

i 560µs för tänt läge. Se figur Figur 3. 
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Figur 3. NEC logik [5] 

För att veta när en signal börjar så använde NEC en unik startsignal. Denna har 

ett tänt läge på 9ms följt av 4,5ms släkt läge enligt Figur 4. 

 

Man har därefter 16 bitar adress som är till för att göra skillnad mellan olika 

apparater med samma protokoll. Adressen inleds med att 8unika följt av samma 

bitar inverterade för att kontrollera så att adressen är rätt likt Figur 4 visar. 

 

Efter adressen så skickas själva kommandot ut. Det är här som skillnaden syns 

vilken knapp på fjärrkontrollen som har använts. Varje knapp på fjärrkontrollen 

har en unik kommandosignal. Precis som för adressen så består kommandot av 8 

bitar följt av samma bitar fast inverterade enligt Figur 4. 

 

 
Figur 4, NEC struktur [5] 

Efter att signalen skickats en gång och knappen fortfarande hålls inne så skickar 

kontrollen en repeatsignal som betyder att den ska göra samma kommando som 

den senast gjorde. Denna repeatsignalen består av 9ms tänt läge följt av 2.5ms 

släkt och 560µs tänt läge. Detta används troligen som en 

energisparningsfunktion. Repeatsignalen upprepar sig själv efter 110ms. 

 

Det finns också en extended variant av NEC-protokollet där den använder unika 

adress bitar för alla 16 bitar istället för att invertera de sista 8 bitarna. Detta 

gjordes för att undvika att man skulle ha flera apparater hemma med samma 

adress.  

RC 5 

RC5 protokollet har tidigare varit ett av det vanligaste protokollet. Detta innan 

Sony introducerade det nya RC6 protokollet i alla deras nya apparater. 

Bärfrekvensen hos RC5-protokollet är 36kHz.  
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En 0:a urskiljer sig genom ett tänt läge på 889 µs följs av samma tid släkt. En 1:a 

har samma tidsintervall men här kommer det släckta perioden före det tända 

enligt Figure 5. 

 

 
Figure 5, RC5 logik [5] 

 

Protokolluppbyggnaden börjar med två 1:or som start signal efterföljt av en 

toggle bit (markerat T i Figure 6). Toggle biten fungerar så att den shiftar mellan 

ett och noll varje gång man trycker på en knapp [7]. Detta har man för att skilja 

mellan om man håller inne en knapp eller om man trycker flera gånger för att få 

in en kanal som kräver två knappar, t.ex. kanal 11. 

 

Efter startsignalerna och toggle signalen så skickas adressen ut som består av 5 

bitar följt av kommandot på 6 bitar. (Figure 6) Signaler upprepar sig själv var 

114ms. 

 

 
Figure 6, RC5 struktur [5] 

 

Det finns också ett extended protokoll (RC5X) som har 7 istället för 6 bitars 

kommando.  

Sharp 

Sharp är ett protokoll som i stort sätt bara används i Sharps tv apparater. 

Bärfrekvensen för protokollet är 38 kHz. 

 

En 1:a i Sharp inleds med 320µs tänt läge följt av 1680µs släkt läge. En 0:a inleds 

också med 320µs tänt läge men följs av 680µs släkt läge (Figure 7). 
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Figure 7, Sharp logik [5]  

 

 

Strukturen på protokollet inleds med 5 bitar adress följt av 8 bitar kommando. 

Följt av två kontrollsignaler. Efter detta är det en paus på 40ms innan protokollet 

upprepar sig fast alla bitar är inverterad bortsett från adressen (se Figure 8). 

efter den binära delen så börjar signalen om igen efter ytterligare 40ms.  

 

 
Figure 8, Sharp struktur [5] 

Komponenter 

Atmega 16 

I projektet användes en Atmega16 mikrokontroller från företaget Atmel. 

Atmega16 har 40 pinnar där 32 av dess är programmerbara. Mikrokontrollern 

har ett programmeringsminne på 16kb, och ett 512 byte EEPROM (Electrically 

Erasable Programmable Read Only Memory). Det finns också på vissa pinnar 

timers, interrups mm som är inbyggt i processorn och kan vara mycket 

användbara. Atmega16 drivs med 5V. [8] 

IR-Motagare 

IR mottagaren är en produkt från Elfa som har produktnumret 75-205-96. 

Mottagaren är konstruerad för att ta emot en bärfrekvens på 38kHz med någon 

marginal. IR-mottagaren har tre pinnar en VCC som kopplas till 5V, Ground och 

en signalpinne som kopplas till port. [9] 
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En kondensator på 1µF kopplades till IR mottagaren enligt kopplingsschemat i 

bilaga. Detta görs för att kondensatorn absorberar störningar vilket ger en 

jämnare signal. 

IR-Sändare  

Dioden som användes skickade ut IR-ljus med en våglängd på 940nm. En 
resistans kopplades i serie med dioden för att få en acceptabel framspänning. 
 
IR sändaren är en diod som skickar ut elektromagnetisk strålning med 

våglängder i IR-spektra. En lysdiod fungerar genom att strömmen går igenom 

tunna halvledare vilket skapar ett stort motstånd som genererar att dioden 

börjar lysa. [10] 

 

Tangentbord 

Tangentbordet som användes är en produkt från Elfa med produktnumret 35-

678-07. Tangentbordet användes för att läsa in och sända IR-signaler. 

 

Tangentbordet är uppbygg enligt en matrismetod där 12 knappar blir möjliga att 

använda med endast 7 pinnar till processorn. Ström leds genom de två ledarna 

som motsvarar den kolumn och den rad som den nedtryckna knappen befinner 

sig på (Figure 9). 

 

 
Figure 9, Matrisstruktur för tangentbord [11] 

Lysdiod 

Två vanliga lysdioder användes för att kunna avläsa vilken del av programmet 

man befinner sig i. Dessa kopplas i serie med varsitt motstånd för att få 

acceptabel framspänning. [10] 

Spänningsregulator 

Spänningsregulatorn som användes var ELFAS TS7805 1G5 CZ. Denna behövdes 

då mikrokontrollen kräver 5V och det fanns inte tillgång till att få 5V i batterier, 

därför användes istället ett 9V batteri. Spänningsregulatorn funkar på så sätt att 
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den omvandlar överbliven effekt till värmeeffekt och släpper bara igenom så 

mycket som det är konstruerad att göra, i det här fallet 5V. [11] 

Utrustning 

STK500 

STK500 kortet användes för att länka mikroprocessorn till datorn för att göra 

det möjligt att programmera in den kod man skrivit där. Kortet har 7 dioder som 

kan användas för att få ut information om hur koden beter sig.  

JTAG 

JTAG är ett debugging vektyg som används för att kunna få ut ytterligare 

information om koden. Med hjälp av den så kunde variablers storlek fås ut. Detta 

var till mycket stor hjälp för att få inläsningen av Protokollen rätt. 

SCOPOMETER 

Scopometern är utrustning som läser av elektriska signaler. Den användes 

framför allt för att undersöka IR-signaler och undersöka vilka protokoll som 

fjärrkontrollen hade och hur protokollet betedde sig. Scopometern användes 

även till att undersöka hur komponenter ledde ström och vid felsökning av 

kopplingar. 

Funktion hos färdig produkt 
 

Konstruktions som skapades blev en programmerings bar fjärrkontroll som 

klarar av att lagra och sända två protokoll. Dels NEC och dels Sharp. Kontrollen 

har 11 knappar som man kan lagra och sända signaler på och en knapp som 

används som programmeringsknapp (knapp #). För att programmera en NEC-

signal trycks programmeringsknappen ner en gång och sedan den knapp man 

vill programmera. Dioden markerad NEC lyser då under tiden som kontrollen 

väntar på att en signal ska läsas in. För att programmera in på Sharp så trycks 

programmeringsknappen istället två gånger och innan inläsningsknapp väljs. 

Dioden markerad Sharp lyser medan kontrollen väntar på att signal ska läsas in. 

Kontrollen sparar de programmerade knapparna trotts spänningsbortfall. 

Fjärrkontrollen har även en strömbrytare som kan slå till och slå av 

strömförsörjning. Blockschema hur programmet fungerar finns i bilaga. 

Utförande 
Det första steget var att koppla in IR-Sändaren och –Mottagaren tillsammans 

med tillhörande resistorer och en kondensator enligt kopplingsschemat i 

bilagan. 
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Komponenterna kopplades upp på en Breadboard och pulser skickades från 

sändaren när en knapp trycktes.  Mottagaren reagerade då varje gång en puls 

mottogs som avlästes på Scopometern. Detta gjordes för att lära sig hur 

komponenterna fungerade. Här började också signaler läsa in från 

fjärrkontroller för att lära sig hur protokollen fungerade. Det första protokollet 

som arbetades med var NEC. 

 

Nästa steg blev att koppla in sändaren och mottagaren till STK500 – kortet för att 

kunna styra komponenterna med mikrokontrollerna. Programmeringen av 

mikrokontrollern gjordes med i AVR-studio 5.1. Från breadboarden så kopplades 

mottagaren till PD 2 för att en inbyggd interrupt som finns på den pinnen 

behövdes. Även PD3, PB0 och PB1 kunde ha använts. Interrupten sker då 

signalen på porten går från hög till låg (falling edge). Detta sker när en signal 

kommer in. En 16 bitars timer (timer1) användes för att mäta hur lång tid det tar 

till nästa interrupt (timer interrupt). På så sätt så kunde man urskilja ettor från 

nollor i protokollet beroende på hur många gånger timern hade räknat klart. 

Timern ställdes in på 100µs. Vid inläsningen så väntade inläsningsvektorn på 

startsignalen innan den började registrera signaler, detta för att undvika att läsa 

in för mycket. 

 

När Protokollet hade lyckats läsas in så påbörjades sändningskodningen. Den 

bygger på att IR dioden tänds och släcks i olika intervall med hjälp av delay-

funktioner. Då används den inlästa signalvektorn som referens. 

 

Sändaren kopplades till PD7. Detta är för att en inbyggd timer finns på denna 

port. Denna timer programmerades att toggla PD7 pinnen av en frekvens på 38 

kHz. Vilket är den önskade frekvensen för både NEC och Sharp protokollet. 

Timern som användes var en 8bitars (timer2). För att felsöka koden och till sist 

lyckas läsa in ett protokoll så användes JTAG. 

 

För att ha många inläsnings- och sändningsknappar så kopplades tangentbordet 

in. Drivrutiner till tangentbordet togs från internet [13] med 

modifieringssamarbete med Daniel Skarp. Tangentbordet kopplades till PORTC 

då det inte fungerade på PORTA som det skulle. Tror detta berodde på att inte 5V 

skickades från dessa portar. 

 

För att inte behöva använda dioderna på STK-kortet så ställdes två separata 

dioder upp på breadboarden med en varsin resistor inkopplade. Dessa 

kopplades in på PB1 och PB2. Det gjordes för att B-porten var den ända 

kvarvarande helt lediga porten. 

 



 11 

När koden fungerade som den skulle via STK-korten så gjordes ett ”standalone”- 

system på breadborden (se Figure 10). Detta var egentligen inga problem alls, 

det var bara att kopplade precis som på STK-kortet. Fick dock koppla in en 

spänningsregulator för att kunna använda 5V med ett 9V batteri.  

 

 
Figure 10, "Standalone"-system på breadboard 

 

När breadborden var klar så etsades och monterades ett kretskort till färdig 

konsturktion. Etsningsmallen gjordes i programmet Ultiboard med 

ritningsmatrial från multisim. Det färdiga kortet blev enligt Figure 11. 

 

 
Figure 11, Färdig-monterat etsat kretskort 
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För att kunna ha knappar inlästa på mikrokontrollern även vid spänningsbortfall 

så användes EEPROM minnet. Problemet med EEPROM-minnet är att det inte är 

särskilt snabbt, därför lästes signalerna in först i en temporär signalvektor innan 

det lästes in på EEPROM-minnet. Även när signaler ska skickas så läses signalen 

in först på en temporät vektor från EEPROM-minnet innan de sändes ut. 

 

Efter att allt fungerade så skrevs kod så att även Sharps protokoll skulle vara 

möjligt att läsa in. Sharpprotokollet kunde läsas in med samma metodik som för 

NEC-protokollet. 

Diskussion 
De flesta av målen med projektet lyckads uppfylla de mål, en programmerbar 

fjärrkontroll som kan läsa in två protokoll är konstruerad. Dock finns det alltid 

vissa saker som skulle ha kunnat förbättras.  

 

För att ha en användbar programmerbar fjärrkontroll så vill man ha ett par till 

av de vanligaste protokollen, RC5 och RC6 skulle ha varit önskvärda att kunna 

använda eftersom de är så pass vanliga. 

 

För att kunna läsa in på ett bättre sätt så skulle man kunna skapa en vektor som 

läser in både hur långa de höga och låga lägena (tänt/släkt) är istället för att bara 

läsa in låga läget. På så sätt skulle alla protokoll kunnat läsas in. Nackdelen är att 

det krävs dubbelt så mycket minne eftersom dubbelt så många signaler 

registreras. Då skulle en processor med större EEPROM-minne krävas. 

 

Man skulle också ha kunna skicka den tiden som läses in i inläsningen. Då skulle 

alla protokoll fungerat med den kontrollen. Dock krävs att man läser in en signal 

som är minst 2 gånger längre än vad som behövs för att vara säker på att få in 

hela signalen. Detta eftersom man inte letar efter någon startsignal. Det kommer 

då krävas mycket minne och signalerna kommer ta längre tid att skicka. 

 

Det skulle vara önskvärt att ha fler knappar att läsa in på. Detta är dock också en 

fråga om minneskapacitet än att bara sätta på en större knappsats. Skulle då 

kunnat använda en Processor med större EEPROM-minne. 

 

Om man råkar trycka på programmeringsknappen så måste man läsa in en signal 

eller ge spänningsbortfall för att komma ur programmeringsläget. Detta är inte 

så användarvänligt. Det skulle vara smidigt att kanske ha en timer på denna 

knapp som räknar till 5sekunder innan det går in i programmeringsmenyn.  
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Nackdelar med att använda IR som signal är att det tar relativt lång tid och 

kräver fri sikt till skillnad från t.ex. Bluetooth som kanske är den störst 

”konkurrenten”.  

 

För en TV-appartat så räcker överföringshastigheten då det är korta 

meddelanden som skickas och när det gäller den visuella kontakten så är det 

inge större problem när det gäller tv-apparatur.  
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Bilagor 
 
Kopplingsschema: 
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Blockschema för funktion av fjärrkontroll: 
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Program kod: 
 
#include <avr/io.h> 
#include <avr/interrupt.h> 
#include <util/delay.h> 
#include <avr/eeprom.h> 
 
 
 
//Konstanter för sharp 
#define vektorlength 37 
#define sharpkortsignal 680 
#define sharplangsignal 1680 
#define sharppaus 320 
#define sharpLang 40000 
 
//Konstanter för NEC 
#define kortsignal 562.5 
#define langsignal 1687.5 
#define startpaus 4500 
 
 
 
// Värdena som läses in på EEPROM minnet. 
unsigned char EEMEM signal1[vektorlength]; 
unsigned char EEMEM signal2[vektorlength];  
unsigned char EEMEM signal3[vektorlength]; 
unsigned char EEMEM signal4[vektorlength];  
unsigned char EEMEM signal5[vektorlength]; 
unsigned char EEMEM signal6[vektorlength];  
unsigned char EEMEM signal7[vektorlength]; 
unsigned char EEMEM signal8[vektorlength];  
unsigned char EEMEM signal9[vektorlength]; 
unsigned char EEMEM signal10[vektorlength];  
unsigned char EEMEM signal11[vektorlength]; 
 
 
//Globala variabler 
int time; 
int bit=0; 
int knappkod=0;  
int sharpon=0; 
 
int main(void) 
{  
 DDRC=0x00;    // input knappar 
 PORTC=0xff;    // pull up 
 DDRB=0xff;    // output dioder 
  
  
 while (1) 
 { 
  GetKeyPressed();  // Ropa på drivrutiner för tangentbord 
  PORTB=0xff;   // släck diod 
  
  if (knappkod==11)  // Val för att läsa in ny knapp 
  { 
   PORTB=0xfe;  // tänd NEC-diod 
   _delay_ms(1000);  
   GetKeyPressed(); // Ropa på drivrutiner för tangentbord 
   if(knappkod==11) // Programmerar Sharp 
    { 
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   PORTB=0xfd;      // Tänd Sharp-diod 
   sharpon=1;      // Aktivera att sharp ska läsas in 
   _delay_ms(1000); 
   GetKeyPressed();   // Ropa på drivrutiner för tangentbord 
   PORTB=0xfd;      // Tänd Sharp-diod 
       
    }     
   else{ 
    sharpon=0; // Aktivera att NEC ska läsas in 
    PORTB=0xfe; // Tänd NEC Lampan 
    }     
       
   _delay_ms(1000);  
   lasin();  // Ropar på läsin funktion 
      
  }  
  
  if (knappkod>=0 && knappkod<11) // Val för att skicka signal 
  { 
  PORTB=0xff;   // Släcker dioder 
  sand();   // Ropar på skicka funktion 
  } 
 }  
   
} 
 
int r,c;  // Rader och kolumner, matrisform 
int GetKeyPressed() // Drivrutin Tangentbord, Togs från hemsida enligt källa. 
  { 
  
 PORTC=0x00;     
    PORTC|= 0X0F; 
 knappkod=12; 
 while(knappkod==12) 
 { 
 PORTB=0xff; 
      for(c=0;c<3;c++) 
     { 
         DDRC&=~(0X7F); 
 
         DDRC|=(0X40>>c); 
         for(r=0;r<4;r++) 
        { 
            if(!(PINC & (0X08>>r))) 
            { 
    knappkod=(r*3+c);    
    return(knappkod); 
            } 
         } 
      } 
   }} 
 
 
int lasin() 
{ 
 DDRD&=~(1<<2);   // PD2 är input  
 PORTD = 0x00;    // lågnivå 
 
  
 TCCR1A|=(1<<6);   // Timer 1 (16 bit) 
 TCCR1B|=(1<<3)| (1<<0);     
 OCR1A=99;  
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 TIMSK=0x10;    //timer interrupt 
 //Configure external interrupt 
 MCUCR |= (1<<ISC01);   //Set to trigger on falling edge 
 GICR  |= (1<<INT0);   //Enable extern interrupt int0 (PD2) 
 sei();     //Möjliggör global interrupt 
  
    while(1){} 
 
} 
 
ISR(TIMER1_COMPA_vect) 
 { 
  time++;   // i=1 = 100µs   
         
 } 
 
ISR(INT0_vect)    // Interrupten vid falling edge 
{   
 unsigned char signal[vektorlength]; 
 
 
//börjar registrera bitarna när detta villkår uppfylls. Sharp går in direkt och 
NEC väntar på startsignal. 
 if ((time>125 && time<150) || bit>0 || sharpon==1)   
 { 
 signal[bit]=time; //Registrerar signalbiten som värdet av timern. 
 
//Inläsningen är Klar när följande villkår är uppfyllt 
if ((time>30 && bit>0 && sharpon==0) || (sharpon==1 && bit==vektorlength))  
  { 
   cli();   //stoppar interrupt 
    
   // nollståller timern 
   time=0;  
   TCNT1=0x0000; 
   bit=0;    //nollar bitpositionen 
   
   //Inläsning av av den temporära vektorn till EEPROM-minnet 
if (knappkod==0) 
eeprom_write_block ((const void*) &signal, (void*) &signal1, vektorlength); 
if (knappkod==1) 
eeprom_write_block ((const void*) &signal, (void*) &signal2, vektorlength); 
if (knappkod==2) 
eeprom_write_block ((const void*) &signal, (void*) &signal3, vektorlength); 
if (knappkod==3) 
eeprom_write_block ((const void*) &signal, (void*) &signal4, vektorlength); 
if (knappkod==4) 
eeprom _write_block ((const void*) &signal, (void*) &signal5, vektorlength); 
if (knappkod==5) 
eeprom_write_block ((const void*) &signal, (void*) &signal6, vektorlength); 
if (knappkod==6) 
eeprom_write_block ((const void*) &signal, (void*) &signal7, vektorlength); 
if (knappkod==7) 
eeprom_write_block ((const void*) &signal, (void*) &signal8, vektorlength); 
if (knappkod==8) 
eeprom_write_block ((const void*) &signal, (void*) &signal9, vektorlength); 
if (knappkod==9) 
eeprom_write_block ((const void*) &signal, (void*) &signal10, vektorlength); 
if (knappkod==10) 
eeprom_write_block ((const void*) &signal, (void*) &signal11, vektorlength); 
   
delay_ms(10); 
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main(); // gå tillbaka till mainfunktionen 
  }    
  bit++; // flyttar bitpositionen ett steg för varje varv.  
 }  
 // Nollar timern efter varje interrupt 
 time=0; 
 TCNT1=0x0000;  
} 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
int sand()      // Denna funktion sänder ut IR-signalen 
{ 
 cli();      //stoppar interrupts 
 TCCR2|=(1<<3)|(1<<4)|(1<<0); //CTC, Toggle PD7 för en frekvens av 38kHz. 
Timer2 8bit. 
 OCR2=12; 
 int bit2=1;          
 time=0; 
 unsigned char signal[vektorlength]; //Def av temporär vektor 
  
 //lägga EEPROM-minnessignalen i temporära signalvektor 
 if (knappkod==0) 
 eeprom_read_block ((void*) &signal, (const void*) &signal1, 
vektorlength); 
 if (knappkod==1) 
 eeprom_read_block ((void*) &signal, (const void*) &signal2, 
vektorlength); 
 if (knappkod==2) 
 eeprom_read_block ((void*) &signal, (const void*) &signal3, 
vektorlength); 
 if (knappkod==3) 
 eeprom_read_block ((void*) &signal, (const void*) &signal4, 
vektorlength); 
 if (knappkod==4) 
 eeprom_read_block ((void*) &signal, (const void*) &signal5, 
vektorlength); 
 if (knappkod==5) 
 eeprom_read_block ((void*) &signal, (const void*) &signal6, 
vektorlength); 
 if (knappkod==6) 
 eeprom_read_block ((void*) &signal, (const void*) &signal7, 
vektorlength); 
 if (knappkod==7) 
 eeprom_read_block ((void*) &signal, (const void*) &signal8, 
vektorlength); 
 if (knappkod==8) 
 eeprom_read_block ((void*) &signal, (const void*) &signal9, 
vektorlength); 
 if (knappkod==9) 
 eeprom_read_block ((void*) &signal, (const void*) &signal10, 
vektorlength); 
 if (knappkod==10) 
 eeprom_read_block ((void*) &signal, (const void*) &signal11, 
vektorlength); 
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//Kolla om signalen är sharp eller NEC. startsignalen för NEC ligger i det här 
intervallet 
 if ((signal[0]>125 && signal[0]<150))  
 { 
  sharpon=0; 
 } 
   
 else 
 { 
  sharpon=1; 
  bit2=0; 
 }   
  
  
  
   while(bit2<=vektorlength) 
    { 
  if (sharpon==0)     //Skicka NEC 
   { 
    DDRD|=(1<<7); 
    _delay_us(kortsignal); 
   
   if (bit2==1) 
     { 
     DDRD|=(1<<7); 
   
     _delay_us(langsignal*5); 
     PORTD|=(1<<7); 
     DDRD&=~(1<<7); 
     _delay_us(startpaus); 
     DDRD|=(1<<7); 
    
     _delay_us(kortsignal); 
     }   
   if (signal[bit2]<(kortsignal*2)/100 + 2) 
     { 
     PORTD|=(1<<7); 
     DDRD&=~(1<<7); 
     _delay_us(kortsignal); 
       
     } 
   else if (signal[bit2]>(langsignal+kortsignal)/100 - 2) 
     { 
     PORTD|=(1<<7); 
     DDRD&=~(1<<7);  
     _delay_us(langsignal); 
     }   
   } 
    
  else if(sharpon==1) //Skicka Sharp 
   {     
   DDRD|=(1<<7); 
  
   _delay_us(sharppaus); 
  
   if (signal[bit2]<(sharpkortsignal+sharppaus)/100 + 2) 
    { 
    PORTD|=(1<<7); 
    DDRD&=~(1<<7); 
    _delay_us(sharpkortsignal); 
       
    } 
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else if ((signal[bit2]>(sharplangsignal+sharppaus)/100 - 4) && 
(signal[bit2]<(sharplangsignal+sharppaus)/100 + 2)) 
    { 
    PORTD|=(1<<7); 
    DDRD&=~(1<<7);  
    _delay_us(sharplangsignal); 
    }    
    
   else if (signal[bit2]>((30))) 
    {  
    PORTD|=(1<<7); 
    DDRD&=~(1<<7);  
    _delay_ms(40); 
    }    
   }      
  bit2++; 
 }   
 if (sharpon==0){ 
  PORTD|=(1<<7);  //avslutningssignalen för NEC 
  DDRD&=~(1<<7); 
  _delay_ms(40.5);  
  DDRD|=(1<<7); 
  PORTD|=(1<<7); 
 }   
  TCCR2=0x00; 
  time=0;   //Nollar timer 
  bit2=1;   //Nollar  
  return(0); 
} 
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Abstract 
 

The GSM-network started operating over 20 years ago and is still widely used around the 

world. The GSM network are divided in to cell, which is designated for a specific 

geographical area, each cell have one antenna. GSM have four different radio spectrums for 

communication. Every band contains several frequencies’ that acts as channels. Divided by 

200kHz, each channel contributes to the number of mobile equipment that can use the cell 

site. To widen the number of possible connections even more Time-Division Multiple Access 

(TDMA) is applied wish allows eight users on each channel at the same time. All GSM-

modem use standard AT-commands to communicate with the user interface. AT-commands 

are fairly simple and the GSM-modem is easy to implement to get a long and short distance 

wireless solution. 

 

This project goal where to develop an apartment alarm, that sends an SMS if the doors is 

open and allows the user to call back to the alarm to listen in at location. The code used is 

consisted of an USART interrupt driven FIFO. A function that that reads the incoming 

transmission from the GSM modem and controls them to see if it's a call and if it should be 

accepted. The conclusion of the project is that GSM-modems are really usable, especially 

over great distances between urban areas through a network that is will tested.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanfattning 
 

GSM-nätet togs i drift för över 20 år sedan och används fortfarande i stor utsträckning runt 

om i världen. GSM-nätet är indelade i cellen, som är tilldelad ett visst geografiskt 

område, varje cell har en antenn. GSM har fyra olika radioband för 

kommunikation. Varje band innehåller flera kanaler på olika frekvenser. Kanalerna ligger 

med 200 kHz mellanrum i etern. Varje kanal bidrar till att öka antalet mobila 

utrustningar som kan använda i cellen. För att öka antalet möjliga anslutningar används time-

Division Multiple Access (TDMA) med den kan åtta användare dela på samma kanal under 

en och samma tidpunkt. Alla GSM-modem använder AT-kommandon för att kommunicera 

med användargränssnittet. AT-kommandon är ganska enkla och GSM-modem är lätt 

att implementera för att få trådlös kommunikation på långa och korta avstånd. I detta projekt 

har målet varit att utveckla en lägenhets larm, som skickar ett SMS om dörren till 

lägenheten är öppen och som tillåter användaren att ringa tillbaka till larmet för att lyssna 

på plats. Den kod som används är bestod av en USART riven av interup samt en FIFO. En 

funktion som som läser den inkommandeöverföringen från GSM-modem 

och kontrollerar dem för att se om det är ett samtal och om det ska accepteras. Slutsatsen 

av projektet är att ett GSM-modem är väldigt användbara för trådlös 

kommunikation, speciellt över stora avstånd mellan urbana områden genom ett väl beprövat 

nätverk. 
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Bakgrund 
 

GSM- Historia 
GSM står för Global System for Mobile Communications eller Groupe Spécial Mobile. GSM 

utvecklades som andra generationens mobiltelefoni (2G) under 1980 och det tidiga -90 talet, 

för att ersätta den blandningen av tekniker och protokoll som styrde den tidens analoga 

mobilnät. Arbetet påbörjades efter att man på ”European Conference of Postal and 

Telecommunications Administrations” 1982 beslutat att utveckla en europeisk standard för 

digital mobiltelefoni. En kommitté kallad Groupe Spécial Mobile skapades för att praktiskt 

genomföra arbetet. År 1986 tilldelades den nya tekniken 900Mhz och 850 Mhz bandet och 

1989 enades 13 europeiska länder grunderna i GSM standarden. I Sverige tilldelades GSM 

också det gamla NMT bandet 450MHz.  

 

1991 släpptes de första specifikationerna på GSM och samma år ringdes det första GSM 

samtalet av den finska premiär ministern. 1995 blev data, fax och SMS tjänster tillgängligt 

för allmänheten och GSM Association startades för att samla mobiloperatörer som stödjer 

GSM. GSM fortsatte att tilldelas nya frekvensband (1800Mhz och 1900MHz) och år 2000 

kom GPRS (General Packet Radio Service), en teknik som möjliggjorde att skicka större data 

http://en.wikipedia.org/wiki/European_Conference_of_Postal_and_Telecommunications_Administrations
http://en.wikipedia.org/wiki/European_Conference_of_Postal_and_Telecommunications_Administrations


mängder över GSM nätet. Den beskrivs ibland som 2,5G. 2003 kom vidare utvecklingen på 

GPRS, EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution). 

 

Idag beräknas GSM användas av 80% av mobilanvändarna, finnas i 212 länder och används 

av mer än tre miljarder människor[1].  Trots att ny teknik etablerats i västvärlden förblir 

GSM den regerande tekniken resten av världen.  

 

  

 

GSM – Arkitektur och teknik 
 

GSM nätverket är uppdelat i celler, en geografisk zon med tilldelad antenn. Antennen har en 

maximal räckvidd upp till 35 km.  

 

Figur 1. Celler GSM nätverket.  

I cellen finns förutom antennen en Base Transceiver Station (BTS) som sköter 

radioöverföringen och radiolänkprotokoll. Kopplat till BTC är en Base Station Controller 

(BSC).  BSC styr radioresurserna för en eller flera celler och tar hand om kanal allokering, 

frekvenshoppning, samt överlämningar. Dessa två delar kallas för mobilnätverkets Base Sub 

System (BSS). Genom efter det här systemet löper telefonsignalen till ett Mobile Switching 

Center (MSC) där signalen routas till sin slutgiltiga destination. Se fig 2. 

 

 

 
 
Figur 2. Uppbyggnaden av GSM nätverk 
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GSM förfogande över flera band i etern. I varje frekvensband finns flera kanaler som ligger 

med 200kHz mellanrum, till exempel 925.2 +(0.2*n) Mhz ( n = 1, 2, 3..). Cellerna 

konfigureras efter abonnemangstätheten i området och har därför inte alltid samma antal 

kanaler. Förutom att cellen fogar över flera olika kanaler att sända på tillämpar man också en 

metod som kallas Time division multiple access (TDMA). Metoden innebär att GSM 

modemet tilldelas en bestämd tidslucka inom utsändningsram. Inom den specifika tidsramen 

får 8 luckor plats som är på 4.615 ms vardera. Det gör det möjlig att 8 användare kan dela på 

samma frekvens. Vanligtvis används totalt fyra kanaler av GSM modemet, två för röst och 

data överföring, varav en upplänk och en nerlänk, samt två ner- och upplänkar till för 

styrning av mobiltelefonens kommunikation med cellen samt överlämningar.  

 

AT-kommandon  
För GSM modem finns ett gemensamt kommandospråk. Det kallas för AT-kommandon eller 

Hayes Kommandon efter ett amerikabaserat företag som tillverkade modem. AT står för 

”attention”, och varje AT-kommando påbörjas just med ”AT”. Med AT-kommandon sker all 

kommunikation med modemet. Modemet svara på kommandon och skickar också 

information på eget bevåg då sms eller samtal inkommer.  Alla modem svarar inte på alla 

kommandon då deras funktioner ibland skiljer sig åt. AT_ommandon måste avslutas med 

<CR><LR> för att slutföljas.  

 
Exempel på AT-kommandon: 

 

ATD<nummer> - Ringer till nummer <nummer>. 

ATA - Svara på inkommande samtal. 

AT+CMGS=”<nummer>” <CR> [text] ctrl-z – Skickar SMS till <nummer> med texten 

[text]. 

AT+CMGR=<index> - Läser SMS på plats <index>, skall vara en siffra. 

AT+CMGL=”<lista>” - Listar inkomma SMS. <lista> = ”ALL” listar alla inkomna SMS, 

<lista> = ”REC UNREAD” listar alla olästa, <lista> = ”REC READ” listar alla lästa SMS. 

AT+CMGW=”<nummer>” <CR> [text] ctrl-z – Sparar SMS till <nummer> med texten 

[text]. Kan sedan skickas med kommandot nedan. 

AT+CMSS=<nummer> - Skickar tidigare skrivet sms från plats <index> i minnet.  

AT+COPS? - Modemet svara vilken operatör den är uppkopplad mot. 

AT+CSQ - Modemet svarar hur stark signal den tar i mot från cell antennen.  

 

De meddelanden som kommer från modemet kan se ut som följande: 

 

RING - inkommande samtal. 

+CNMI:”SM”,<index> - Nytt SMS inkommet, placerad på plats <index> i minnet.  

OK - Svar på samtliga giltiga kommandon. 

ERROR - Svar på samtliga kommandon som inte är giltiga.  

  

  

 
 

 

 

 



ADH8066 
 

 
 

 
Figur 3. ADH8066 GSM modem.Framsida och baksida  

 

ADH8066 är ett GSM modem tillverkat av de Taiwanesiska företaget Adh-tech. Modemet är 

konstruerat för att implementeras i elektroniska lösningar, med en liten storlek, sim-korts 

hållare, extern antenn och utan skyddshölje. Antennen får anslutas separat. Storleken är 

26x33x5.4 mm. Den klarar av spänning mellan 3.4 till 4.5 volt. Modemet kan användas 

mellan temperaturerna -30° C till 70° C. En 50 pinnars DF12 kontakt på modemets baksida 

används för anslutning. 

 

Funktioner  
 

ADH8066 har två USART kanaler med bara en kan användas för extern kommunikation. 

Den kan använda alla fyra av GSM frekvensbanden och GPRS. Enheten har två 

mikrofonportar samt två portar för högtalare. Pinnar för flow control finns också men enligt 

manualen behövs det inte. Baudraten kan vara max 112’500 bps, men går att ställa om till 

lägre värden. På modemet lagras också sms samt telefon kontakter så det behövs inte göra 

externt.  
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DF12 kontakt



Evaluationboard 

 

  
Figur 4. ADH8066 i ett evaluationsboard.  

 

För att lätt kunna arbeta med ADH8066 placeras den i ett evaluationboard från företaget 

Sparkfun. Evaluationboarden kan anslutas till dator med USB, få extern ström i olika 

spänning (5 eller 3.3 V) samt möjliggör anslutning till samtliga pinnar på modemet. Om 

modemet ansluts via USB för USART kommunikation och då behövs ingen annan 

strömförsörjning 

 

Gränssnitt 
 

Genom att koppla in modemet med en USB kontakt till datorn kan man lätt kommunicera 

med modemet. Jag använder mig av programmet Realterm för att skicka och få kommandon 

via USART. Modemet starts efter att pinnen ONKEY satts till låg spänning under 2 

sekunder. Mikrofon och högtalare kan lätt kopplas in på för dessa avsedda pinnar. På 

evaluationboarden finns också pinnar för koppling till modemets USART vilket kan 

användas i stället för USB kontakten, det är speciellt lämpligt för kommunikation med 

ATmega16 och andra mikroprocessorer.  

Inledande tester 
 

Seriekommunikation  
Jag började med att försöka koppla ADH6088 till datorn via STK500s USART interface för 

att tidigt lära mig använda pinnarna på ADH8066 istället för via USB kontakten. Efter som 

den inte kan användas när kommunikationen skall ske med en mikrokontroller. Jag lyckades 

tyvärr inte i början utan fick efter några dagar försöka etablera kontakten via USB 

anslutningen. Det gick bättre. Viktigt var också att ADH8066 inte initierades direkt utan man 

är tvungen att sänka strömmen på ONKEY pinnen under två sekunder innan kommunikation 

kunde inledas. Baudraten var 9600 bps sedan tidigare (dock är fabriks inställningen 112ä500 

bps) och kommunikationen gick utmärkt. Jag testade olika AT-kommandon samt lagrade sms 

på den. Jag prövade också att ringa till den och ifrån den. Här upptäckte jag att problem. 



Samtal kunde inte ringas från modemet, men tyvärr och jag lyckades aldrig lösa det 

problemet. Det fick dock liten påverkan på mitt projekt i slutänden.  

 

Efter AT-experiment fasen testade jag åter att koppla ADH6088 till STK500, och upptäckte 

då att USART pinnarna hade olika spänning mellan STK500 samt ADH8066 trots att jag 

spänningssatt evaluationboarden med 5V som sedan skall dela ner spänning till under 4.5 V. 

Jag prövade att sänka spänningen på STK500 till 3.3 men då skönk ADH8066s spänning för 

lågt. Lösningen blev att jag spänningssatt evaluationboarden från extern strömkälla med 5V 

och STK500 med 3.3V. Det fungerade bra efter att jag lät de två delarna ha en gemensam 

jord. 

 

Mikrofon 
Jag testade också att ansluta en mikrofon till ADH8066 och det visade sig vara väldigt 

komplikations fritt. Bara att koppla in på negativ samt positiv pinne och den slås på 

automatiskt av modemet när mobilsamtal påbörjas.  

Figur 5. Mikrofonen som används i projektet. Radien är 6mm.  

 

Tillämpning 
 
Min ursprungliga tanke var att utveckla en trådlös mikrokontroller till mikrokontroller 

kommunikation med hjälp av GSM-modem men efter att tiden snabbt runnit iväg under mina 

försök med dator till GSM-modem seriekommunikation så avvecklade jag de ambitionerna. 

Istället valde jag en lättare variant av trådlös kommunikation. 

 
Idé  
Med de ackumulerade kunskaperna beslöt jag mig för att tillverka ett enkelt larm för hemma 

bruk. En givare kopplas till ytterdörren (se figur 6). Sedan skicka ett SMS till ett specifikt 

nummer (mitt eget) när givaren ger signal att dörren har öppnats. För att göra det hela mer 

potent så skall man också kunna ringa upp larmet och tjuvlyssna på lägenheten, men bara 

från mitt telefonnummer. Den här lösningen är en billig variant av ett larmsystem för 

hemmet, som fungerar bäst när man tror att oönskade besökare tar sig in genom ytterdörren. 

 



Figur 6. Givare kopplad till dörr.  

 

 

 
Elektronik 
 

För att genomföra min ide använde jag mig av en relativ enkel krets med en ATmega16 

kopplad till ADH8066. ATmega16 tar i mot signaler från dörrgivaren samt sköter 

kommunikation med ADH8066. Jag kopplade in två LEDs för att se när ATmega16 läser av 

att dörren är öppen samt när initieringstiden är slut (se figur 8). Eftersom kretsen är relativ 

simpel lödde jag fast samtliga komponenten på ett experimentkort(se figur 7). Eftersom 

larmet kommer vara stationärt används en vanlig eladapter som levererar 5V som strömkälla. 

Strömmen kopplas till en spännings delare på kretskortet som sedan ger 3.3V till ATmega16 

kretsen men 5V till ADH8066. 

 

  

 
Figur 7. Experiment kort med ATmega16 samt ADH8066 på evaluationboard. 

 

För att implementera ADH8066 i lösningen använde jag evaluationboarden då det var det 

enda tillgängliga sättet att koppla den till kretsen, annars skulle ett breadboard kunna 



användas, men att tillverka ett sådant på egen hand är svårt på grund av DF12 porten vars 

stift är får små för att lödas för hand.  

Figur 8. Signalgivning med LEDs. 

 

På kretskortet löddes pinnar fast för att lätt kunna fästa sladdar som skall gå till ADH8066. 

Fast på kortet är också tillika två längre sladdar som spännings givaren är fäst vid för att få 

lite avstånd mellan ytterdörren och larmets apparatlåda. Slutligen placerades all elektronik i 

en apparatlåda. Med kretskortet fäst i botten och ADH8066 i taket. Också en strömbrytare 

installerades för att lätt kunna slå av och på larmet lättare, Se figur 9 och 10. 

 

 

Figur 9. Apparatlåda med strömbrytare 



 

Figur 10. Apparatlåda med alla delar på plats (utom mikrofon). 

 
 
 
 
Mjukvara 
 

Den största delen av arbete har varit att utveckla en bra kommunikation via USART mellan 

mikroprocessorn och ADH8066. Det var lätt att skicka från ATmega16 till ADH8066 men 

inte tvärt om.  För att kunna för att kunna implementera USART måste ATmega16 

konfigureras och använda samma baudrate som ADH8066. Vald baudrate blev 9600 bps 

eftersom ATmega16 med en klockfrekvens 4.0 MHz ger max 0.2 % fel, vilket är godkänt. 

Alternativet skulle ha varit att använda en extern oscillator för att få ett mindre fel. 

 

För att säkert kunna ta i mot längre strängar från ADH8066 implementerade jag ett så kallat 

rullande FIFO, ”first in first out” som läser in de mottagna bitarna i UDR registret till en 

buffer. Från buffern kan sedan processorn läsa av i en lugnare takt, när buffern blir full så 

börjar den lägga in mottagna data i början av buffern igen. Innan buffern skriver över oläst 

data pausas inhämtningen. För att sända data använd likadant en FIFO som först matar in 

data i en buffer och där väntar med att skicka till USART är redo att skicka. USART Rx och 

Tx styrs av en interupt som börjar arbeta när något har lagts i Rx eller Tx shiftregister.  

 

Efter hand som strängen läses från buffern kontrolleras de inkomna bitarna, om någon av 

dem slutar på <CR><LR> betyder det att sändningen från ADH8066 är slut och strängens 

första 5 värden jämförs med strncmp. Om strängen börjar på ”+CLIP” är det ett inkommande 

samtal och hela strängen ser ut som följande: ”+CLIP: ”<nummer>”129,00… ” där 

<nummer> är telefonnumret på det inkommande samtalet. Funktionen call_control 

kontrollerar sedan denna sträng för att se om numret är godkänt. Om det är godkänt skickas 

”ATA” till GSM-modemet som gör att samtalet svaras, och mikrofonen kopplas på.  



 

Om givaren öppnas så bryts en krets vilket sätter en nolla på PA0, på den signalen skickar 

ATmega16 meddelandet: AT+CGSS=”4” till modemet. Det är kommandot som skickar ett 

lagrat SMS till ett förbestämt nummer. I det här fallet kommer det stå ”VARNING dorren är 

oppen” i SMSet.  

 

När modemet slagits på vill vi givetvis öppna dörren och gå ut utan att få ett SMS, därför lät 

jag initieringen fördröjas med 10 sekunder efter att man slagit på larmet.  

 

 

Resultat och Vidareutveckling  
 
Slutprodukten har de funktioner jag önskade från början, men jag skulle gärna haft flera 

grafiska interface. Det skulle kunna vara en LCD skärm eller flera LEDs för att visa när 

samtal tas i mot. Det skulle också vara trevligt att kunna stänga av larmet innan man kommer 

hem så slipper man få ett sms när man öppnar dörren. Det skulle exempelvis kunna ske 

genom en tidsinställning eller vi sms. För delen är dock att man får en automatisk funktions 

kontroll varje gång man kommer hem. Fler nackdelar är att SIM kortet kommer få slut på 

pengar så småningom och att det då måste fyllas på. Ett annat alternativ hade kunnat vara om 

modemet ringde upp, man tar inte i mot samtalet utan lägger på och ringer sedan upp själv. 

Då kommer inga pengar dras från ADH8066 SIM kort. Likväl skulle man kunna utöka 

systemet med givare för fönster som aktiveras av vibrationerna från att det går sönder. 

 

Se figur 11 och 12 för den slutgiltiga produkten. 
 

Figur 11. GSM-larmet i slutgiltigt utförande. 



Figur 12. GSM-larm på plats i lägenheten. 

Slutsatser  
 

Efter som alla GSM-modem använder samma lätta kommando språk är det relativlätt att 

implementera GSM-kommunikation i sitt projekt. Den stora svårigheten ligger i att sköta 

kommunikationen mellan modemet och mikroprocessorn så att det funkar bra. Då blir 

möjligheterna väldigt stora. Då GSM nätverket täcker nästan 100 % av det bebodda Sverige 

och en stor del av det obebodda kan man använda GSM-modemet till många långdistans 

applikationer som att sätta på värmen i sommar stugan eller kontrollera att spisen är avstängd. 

En storfördel är att man till relativ låg kostnad kan kontakta sin produkt över större delen av 

jorden. Det enda alternativet till GSM över sådana avstånd är kortvåg, vilket skulle vara 

betydligt dyrare och svårare att implementera.  

 

I början av projektet gick väldigt mycket tid till att upprätta kontakt mellan ADH8066 och 

datorn, senare på att få en fungerande USART kommunikation. Många gånger var det lätta 

lösningar för att komma vidare men de var svåra att hitta, vilket gjorde att arbetet stannade 

upp. I slutänden hann jag inte fördjupa mig i så mycket i GSM kommunikation som jag hade 

velat. Mitt ursprungliga mål att få två ATmega16 att kommunicera med varandra över GSM 

nätet vilket tyvärr inte uppnåddes i det här projektet. 
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Bilagor 
 
Kretsschema 
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Kostnadsanalys och komponent lista 
 

Del Antal[st] Kostnad[kr] 

ATmega16 1 99 

ADH8066 1 350 

Evaluationboard 1 350 

GSM antenn 1 99 

Givare 1 20 

LED 2 2 

Motstånd 82 ohm 2 2 

Motstånd 10k ohm 1 2 

Motstånd 22k ohm 1 2 

Strömbrytare 1 43 

Spännigs delare 3.3v 1 22 

strömadapter 1 150 

Div, sladd, kontakt m.m 1 70 

Kondensator 100nF 2 22 

Total kostnad 16 1259 
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