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Sammanfattning

Som en del av kandidatexamensarbetet i mekatronik har ett projekt med syfte att utveckla och
tillverka en självbalanserad robot genomförts. Projektet löpte under perioden 28/03/2012 -
15/05/2012 och utfördes av fem teknologer på Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.
Tidigare under kandidatexamensarbetet fördjupade sig samtliga gruppmedlemmar i var sitt
mekatroniskt område: töjningsgivare, accelerometer, MP3, likströmsmotor och RFID. I detta
projekt ingick följande delsystem: Gyro- och accelerometer, Bluetooth, likströmsmotor,
fotoresistor, rotationsenkoder, motorstyrning i form av h-bryggor, Logiken behandlades av en
mikroprocessor av modell Atmega16 från tillverkaren Atmel.

Den färdiga produkten har tagits fram utifrån egenskaperna att ha två hjul i bredd, likt en
Segway, med en kropp som går upp dem emellan. Den aktiva balanseringen styrs av en
mikroprocessor som matas med en vinkel ortogonal mot horisontalplanet. En vinkel framställs
med hjälp av en gyrometer och en accelerometer.
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Abstract

As part of a Degree Project in mechatronics a self-balanced robot was developed and
manufactured. The project ran for the period 28.03.2012 - 05.15.2012 and was performed by five
students at the Royal Institute of Technology, Stockholm. The project includes the following
subsystems: gyro- and accelerometer, Bluetooth communication, DC motors, phototransistor,
encoders and motor control using H-bridges.

The finished product has been developed based on properties of having two wheels side by side,
like a Segway, with a body that goes in between them. The active balancing was controlled by a
microprocessor fed by an angle orthogonal to the ground plane. The angle was calculated using
the Kalman filter algorithm.



   

Abstract 
As part of a Degree Project in mechatronics a self balanced robot was developed and 

manufactured. The project ran for the period 28.03.2012 - 05.15.2012 and was performed by 

five students at the Royal Institute of Technology, Stockholm. The project includes the 

following subsystems: gyro- and accelerometer, Bluetooth communication, DC motors, 

phototransistor, encoders and motor control using H-bridges. 

 

The finished product has been developed based on properties of having two wheels side by 

side, like a Segway, with a body that goes in between them. The active balancing was 

controlled by a microprocessor fed by an angle orthogonal to the ground plane. The angle was 

calculated using the Kalman filter algorithm.  

 

Sammanfattning 
Som en del av kanditatexamensarbetet i mekatronik har ett projekt med syfte att utveckla och 

tillverka en självbalanaserad robot genomförts. Projektet löpte under perioden 28/03/2012 - 

15/05/2012 och utfördes av fem teknologer på Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm. 

Tidigare under kanditatexamensarbetet fördjupade sig samtliga gruppmedlemmar i var sitt 

mekatroniskt område(fotnot): töjningsgivare, accelerometer, MP3, likströmsmotor och RFID. 

I detta projekt ingick följande delsystem: Gyro- och accelerometer, Bluetooth, 

likströmsmotor, fotoresistor, rotationsenkoder, motorstyrning i form av h-bryggor, Logiken 

behandlades av en mikroprocessor av modell Atmega16 från tillverkaren Atmel.…    

 

Den färdiga produkten har tagits fram utifrån egenskaperna att ha två hjul i bredd, likt en 

Segway, med en kropp som går upp dem emellan. Den aktiva balanseringen styrs av en 

mikroprocessor som matas med en vinkel ortogonal mot horisontalplanet. En vinkel 

framställs med hjälp av en gyrometer och en accelerometer. 
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1. Inledning 
Möjligheten till transport av olika föremål har en stark koppling till människans och 

samhällets utveckling. Ständigt pågår förbättringar och forskning på olika transportsätt som 

bryter nya barriärer för föremål som tidigare varit omöjliga att förflytta på ett smidigt sätt. 

Mekatronikens explotionsartade utveckling tar oss närmare ett samhälle med större närvaro av 

olika typer av robotar i olika sammanhang, vars syfte är att på ett smart sätt göra vår vardag 

mindre komplicerad och mer effektiv. För en typ av robotar, som i viss mån liknar oss 

människor, är en stabil balansering avgörande för hur de kan förflytta sig. Ett tydligt exempel 

är hur den aktiva balanseringen hos en Segway fungerar. Den här rapporten kan liknas vid en 

manual vilken beskriver hur en självbalanserande robot har utvecklats och tagits fram. Med 

vissa förkunskaper inom bland annat mekatronik och reglerteknik kan läsaren själv återskapa 

roboten och dess funktionalitet med hjälp av innehållet.  

 

Inledningsvis presenteras problemdefinition samt lösningar. Vidare följer tillvägagångssätt 

både mjuk- och hårdvarumässigt. Avslutningsvis redogörs erfarenheter och slutsater.  
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2. Problemdefinition och lösning 
Att få något att balansera med hjälp av aktiv balansering är på flera sätt en stor utmaning. En 

utmaning med många olika tänkbara lösningar som kräver ställningstagande inom såväl 

konstruktion- som funktionsmässiga områden. Nedan följer definition och lösning av de 

problem som stöts på under projektets gång. 

 

2.1 Problemdefinition 
Projektets satta förutsättningarna var att tillverka en robot med två hjul som skulle kunna 

balansera med hjälp av aktiv balansering och på en given signal transportera sig en 10 till 30 

meter lång sträcka för att till sist stanna efter att ha passerat en tänkt mållinje beståendes av 

vit-svart-vit  markering. De fyra stora problemområdena var balansering, framdriving, 

markeringsavläsning samt kommunikation.  

 

Projektet skulle genomföras med en tidsomfatting om 47 dagar, 28/03/2012 - 15/05/2012, 

med en budget på totalt 1500 kr. Gällande budgeten hade varje deltagare(gruppmedlem) 

också möjlighet att bidraga med moduler från det individuella arbetet till gruppens projekt.    

2.2 Lösning 
Grundkonceptet var ett utseende likt en Segway och implementation av den aktiva 

balanseringen med hjälp av en gyrometer tillsammans med en accelerometer, en IMU enhet. 

De två sensorernas data omvandlades via ett filter till en PWM-signal som styr två elmotorer. 

Vid god balansförmåga implementerades framdrivningen med hjälp av en manipulerad 

referensvinkel. Med referensvinkel menades den vinkel utifrån vertikalplanet som fick 

roboten att balansera och samtidigt stå stilla. Om referensvinkeln ändras kommer roboten 

börja luta åt det håll som referensvinkeln ändas till, vilket resulterar i att roboten kom att börja 

rulla i den riktningen.  

 

För att få roboten att stanna när den passerar mållinjen implementerades en reflexsensor, vars 

uppgift var att ge en signal till huvudprocessorn när roboten passerade det svarta strecket.  

 

En första prototyp tillverkades för att testa om motorerna klarade av belastningen som det 

innebar att balansera en robot och köra den framåt, se Figur 1. 
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I prototypen ingick en accelerometer för att bestämma vinkeln och motorerna styrdes via en 

mikroprocessor, en PID-regulator och en H-brygga. Testet indikerade att motorerna behövde 

köras på 12 volt för att uppnå tillfredsställande respons samt att vinkelbestämmningen var 

väldigt känslig för accelerationer i horisontalled. Prototypen hamnade även i självsvängning 

så fort den blev utsatt för störning i horisontalled. Det kan förklaras med att när prototypen 

accelereras i horisontalled är det inte bara jordens tyngdkraft som påverkar accelerometern 

utan även accelerationen av själva prototypen, vilket ger ett betydande bidrag till 

accelerometerns mätning. För att  komma runt problemet med att accelerometern är känslig 

för accelerationer i horisontalled implementerades en gyrometer i prototyp nummer två. 

 

För att accelerometer och gyrometer skulle leverera tillfredställande värden och slutligen den 

vinkel roboten orientade sig med, användes ett Kalmanfilter.  

 

Begränsingar gällande materialåtgång och projektets budget resulterade i storleken på den 

färdiga prototypen. 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Bild på den första prototypen som togs fram. 
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2.3 Flödesschema 
För att lätt se systemets uppbyggnad har ett flödesschema tagits fram. Detta kan ses i Figur 2. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 2 Förenklat flödesschema över huvudprogrammet samt systemet i helhet. 
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3. Utvecklingshjälpmedel 
För att underlätta utvecklingen av prototypen har ett antal hjälpmedel använts. Under detta 

avsnitt presenteras dessa närmre. 

3.1 AVR Studio 5.0 
Mjukvaran är skriven i C med hjälp av AVR Studio 5.0. Grundplattformen var ett STK500-

kort från Atmel. 

3.2 Realterm 
För att visualisera all data som skickats och mottagits från roboten har Realterm används. 

3.3 Matlab 
Vid kalibering av vinkeln (θ) och analysering av olika tester användes Matlab. Förutom att 

plotta redan känd data skrevs vinkeln ut i realtid då robotens läge förändrades vertikalt. Olika 

beteenden hos vinkeln kunde iaktas och kompenseras respektive förstärkas för med hjälp av 

finjustering av parametrar i filtreringen.  

3.4 Solid Edge 
Allt rörande den mekaniska konstruktionen av roboten har bearbetats i Solid Edge. Själva 

tillverkningen har sedan gjorts med nedanstående maskiner: 

• 3D-‐printer	  
• Fräs	  
• Svarv	  
• Vattenskärningsmaskin	  
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3.5 Utvecklingskontroll 
För att underlätta inställningen av parametrar till PID-regulatorn tillverkades en dosa med fyra 

stycken vridpotentiometrar, se Figur 3. Vridpotentiometrarna kopplades samman med 

huvudprocessorn via en kabel och med hjälp av processorns inbyggda AD-omvandlare kunde 

inställningar av parametrar utföras i realtid. Mycket tid sparades eftersom olika parametrar 

kunde testas utan att behöva programmera om mikroprocessorn. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Tillvägagångssätt 

4.1 Mjukvara 
För att de krav som beskrevs i problemdefinitionen ovan skulle kunna infrias behövde 

mjukvaran kunna hantera följande huvudmoment: 

• Balansering 

o Vinkelbestämning med hjälp av Kalman-filtrering 

o PID-reglering 

o Generera PWM-signal 

• Styrning 

o Kommunikation via Bluetooth  

o Linjeavkänning med hjälp av reflexdetektor 

o Modifiera PWM-signal 

Figur 3 Kretskort med monterade vridpotentiometrar som gav möjlighet till 
kalibrering av parametrar i realtid. 
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4.1.1 Vinkelframställning 
En förutsättning för att lyckas balansera roboten var att robotens vinkel mot vertikalplanet var 

känd och så nära verkligheten om möjligt, Se figur 4. Det var denna vinkel som avgjorde hur 

mycket spänning som lades över motorerna för att motverka att roboten välte. För att 

approximera den vinkeln användes en analog accelerometer som ger en spänning 

proportionell mot hur stor acceleration den utsätts för och även en analog gyrometer som 

också den ger en specifik spänning proportionell mot hur stor rotationshastighet den utsätts 

för. De aktuella spänningarna mäts av mikroprocessorn och konverteras från analog till digital 

data med hjälp av den inbyggda A/D-omvandlaren. Med accelerometern kunde således en 

vinkel mätas och med gyrometern mättes förändringhastigheten för en vinkel. Om tiden var 

känd mellan varje mätning av gyrometern kunde förändringshastigheten för vinkeln 

integreras, genom att den multipliceras med tiden mellan varje mätning, och på så sätt kunde 

en vinkel bestämmas, ty gyrometerns enhet är [grader/s]. 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anledningen till att både accelerometer och gyrometer användes för att bestämma vinkel var 

att de kompletterade varandra väldigt bra. Accelerometern gav ett stabilt värde för en vinkel 

om roboten inte påverkades av någon annan acceleration än jordens gravitation samt att 

signalen inte driftade med tiden, däremot var den väldigt brusig och data skulle även ha 

påverkats av att roboten accelererades, bland annat fram och tillbaka, vilket resulterade i att 

Figur 4 Vinkeln θ bestäms med hjälp av gyro- och accelerometer. 
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vinkelmätningen från accelerometern inte överensstämmde med verkligheten. En gyrometer 

däremot skulle inte ha påverkas av att roboten kördes fram och tillbaka i horisontalplanet men 

gyrometern gav inte ett stabilt värde på utsignalen över en längre tid. Med andra ord var en 

accelerometer bra på att mäta vinklar när roboten stod stilla medan gyrometern var bra på att 

mäta vinklar när roboten rörde på sig men var inte att lita på i längden. 

 

Då roboten körde framåt och bakåt påverkades accelerometern av translaterande acceleration, 

dvs acceleration som uppkommer av robotens förflyttning. Denna acceleration var ofta större 

än tyngdaccelerationen och riskerade därför att störa ut vinkelavläsningen om den inte togs 

hänsyn till. Med hjälp av två accelerometeraxlar kunde denna störning ha filtrerats bort helt 

och hållet, men dessa beräkningar krävde mycket processorkraft och komplicerade 

ekvationer. Istället valdes en förenklad approximation, som innebar att två axlar användes för 

att beräkna en resulterande acceleration, för vilken vinkeln till accelerometerns x-axel 

beräknades. Detta innebar att en eventuell translationsacceleration hade mindre påverkan på 

den vinkelapproximation som gavs utifrån accelerometerns värde. I figur 5 approximerades 

vinkeln mellan Rx och R, subtraherat med 90 grader lutningsvinkeln θ.  
 

 

 

 

  
  

Figur 5 Accelerometerns x och y riktning samt införda accelerationer 
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4.1.2 Filtrering 
Som tidigare nämnts i avsnitt 4.2 så är varken datan från accelerometern eller gyrometern helt 

optimalt och båda har sina för- och nackdelar. En accelerometer har bland annat en väldigt 

långsam reaktionstid vid förändringar av vinkeln och högt brus i datan, medan gyrometerns 

nollställe har en tendens att drifta med tiden. I Figur 6 kan en graf med rådata från 

accelerometern ses. 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att roboten skulle kunna balansera så skulle vinkeln innehålla så lite brus som möjligt 

varför ett filter implementerades. Detta utförde en så kallad sensorfusion, vilket betyder att 

från filtret kom en vinkel som bestod av data från både gyrometern och accelerometern. 

Två filter testades under projektets gång, komplementärfilter och Kalmanfilter. 

 

4.1.3 Komplementärfilter 
Ett komplementärfilter använder sig av data från både accelerometer och gyrometer för att 

bestämma en vinkel, vilket syns i ekvation 4.4.1 nedan: 

 
𝜽 = (1 − 𝒗𝒊𝒌𝒕𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒆𝒍) ∙ 𝜽 + 𝒈𝒚𝒓𝒐𝒅𝒂𝒕𝒂 ∙ 𝒔𝒂𝒎𝒑𝒍𝒊𝒏𝒈𝒔𝒕𝒊𝒅 + 𝒗𝒊𝒌𝒕𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒆𝒍 ∙ 𝒂𝒄𝒄𝒅𝒂𝒕𝒂 (4.4.1) 

 

där vinkel är vinkeln som mäts, viktvariabel är en viktvariabel som betämmer hur mycket av 

gyrodata respektive accelerometerdata som påverkar den uträknade vinkeln, gyrodata är 

förändringshastigheten för vinkel i radianer per sekund alternativt i grader per sekund, det vill 

Figur 6. Rådata från accelerometern 
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säga vinkelns derivata, samplingstiden är den tid det tar mellan varje mätning av gyrodata i 

sekunder, accdata är vinkel från accelerometern i radianer eller grader [2]. 

 

Beroende på hur viktvariabeln valdes var vinkelbestämmningen mer eller mindre känslig för 

brus från accelerometern. Ett ungefärligt värde på viktvariabeln ligger mellan 0.01 till 0.05. 

Med andra ord bestämdes vinkeln med integration av gyrometerdata och accelerometerdata 

användes till att korrigera gyrometerns drift över tiden. 

 

Roboten lyckades balansera med komplementärfilter men den stod och skakade på stället när 

den balanserade.  

 

Ett test genomfördes för att jämföra vinkeln framtagen med komplementärfilter kontra 

vinkeln tagen direkt från accelerometern. Roboten fixerades i horisontell led för att sedan 

roteras mellan noll och tjuga grader. Det visade sig att med en större viktvariabel ställer den 

filtrerade vinkeln in sig snabbare mot accelerometerns värde än om viktvariabeln var liten. 

Den filtrerade vinkeln avspeglar den verkliga vinkeln betydligt bättre än den ofiltrerade, se 

Figur 7 och 8. 

Figur 7 Illustrerande bild som visar skillnaden mellan filtrerad vinkel och vinkel bestämd av endast accelerometer. 
En signifikant skillnad uppenbarar sig dem emellan och visar på betydelsen av filtreringen. Viktvariabel: 0.02. 
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Figur 8 Liknande illustration som Figure 2 med skillnaden på viktvariabeln som var 0.05. 

 

Ytterliggare test genomfördes där robotens rotation fixerades och skakades i horisontalled. 

Figur 9 och 10 påvisar svagheten hos accelerometern och behovet av att approximera vinkeln 

med hjälp av både gyrometer och accelerometer. 

Figur 9 Illustrerande bild på ett skaktest som visar skillnaden mellan filtrerad vinkel och vinkel bestämd av endast 
accelerometer. En signifikant skillnad uppenbarar sig dem emellan och visar på betydelsen av filtreringen. 

Viktvariabel: 0.02 
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Figur 10 Liknande illustration som Figur 9 med skillnaden på viktvariabeln som var 0.05. 

 

 

 
 



   17 

4.1.4 Kalmanfiltrer 
Kalmanfiltret är uppkallat efter Rudolf E. Kalman som redan under tidigt 1960-tal 

publicerade skriften “A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems”. I den 

beskrev R.E Kalman sitt filter som sedan dess används i en stor variation av applikationer, så 

som inbyggda styrsystem. 

 

Kalmanfiltret klarar av att uppskatta både dåtida, nutida och framtida tillstånd för ett system, 

men utan att kräva allt för mycket beräkningskraft. Uppskattningarna sker med hjälp av en 

uppsättning matematiska ekvationer och på ett sätt som minimerar medelvärdet av 

kvadratfelet, vilket är optimalt i en brusig miljö som genererar brusig mätdata. Dessutom 

klarar filtret detta trots att det modelerade systemet inte helt är känt. I artikeln “Kalman 

Filtering” skriver Dan Simon, “The Kalman filter not only works well in practice, but it is 

theoretically attractive because it can be shown that of all possible filters, it is the one that 

minimize the variance of the estimation error”[3]. På grund av att det inbyggda styrsystemet i 

roboten krävde en så noggrann bestämning som möjligt av vinkeln för att kunna balansera 

kändes Kalmanfiltret som ett självklart val. Ett komplementärfilter, se avsnitt 4.4, testades 

tidigt under projektet på grund av sin enkla natur, men visade sig att inte vara tillräckligt bra. 

 

4.1.4.1 Det diskreta Kalmanfiltret 
För att ens kunna utnyttja Kalmanfiltret var systemet, roboten, tvunget att linjäriseras. Denna 

linjärisering beskrivs i rapporten “Application of Kalman Filtering and PID Control for Direct 

Inverted Pendulum Control” skriven av José Luis Corona Miranda[4, s.38]. Det brus som 

uppstår i systemet och vid mätningarna kan i den linjäriserade modellen beskrivas av två 

kovariansmatriser, Q och R. Dessa är av största vikt för Kalmanfiltrets prestanda och måste 

därför kalibreras, vilket beskrivs i avsnitt 4.5.2. Kalmanfiltrets uppbyggnad kan liknas vid en 

oändlig cirkel bestående av en tidsuppdaterad funktion och en mätuppdaterad funktion, se 

figur 11. Den tidsuppdaterade funktionen utnyttjar gyrometerns data för att förutspå en vinkel 

genom integration, medan den mätuppdaterade funktionen korrigerar den förutspådda vinkeln 

genom att använda accelerometerns data. 
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Utöver den huvudsakliga funktion ett filter har, att göra en sensorfusion och skicka ut en 

vinkel, så kom det använda Kalmanfiltret även att korrigera gyrometerns nolläge genom att en 

dubbel tillståndsmodell av filtret användes [4, s.38]. 

 
4.5.2 Kalibrering av Kalmanfilter 
För att Kalmanfiltret skall fungera på absolut bästa sätt så var dess kovariansmatriser tvungna 

att kalibreras. Q-matrisen, 

 

                                                          𝐐 =   
𝑄!""#$#%&'#(#% 0

0 𝑄!"#$%&'&#
 

 

kom att beskriva hur mycket förtroende som lades på gyrometern i förhållande till 

accelerometern och R-matrisen, 

 

                                                    𝐑 = 𝑅!""#$#%&'#(#%'ä!"#"$  

Figur 11. Cirkeln som beskriver Kalman algoritmens uppbyggnad 

(4.5.1) 

(4.5.2) 
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användes för att kalibrera bort brus från accelerometerns data. Dessa matriser kan beräknas, 

men i detta projekt ansågs det tillräckligt att applicera metoden “Trial and Error”, att testa sig 

fram. I enlighet med resultat i rapporten “Application of Kalman Filtering and PID Control 

for Direct Inverted Pendulum Control” [4, s.61] bestämdes redan innan testförfarandet för att 

kalibrera att förtroendet för gyrometern skall vara större än var den var för accelerometern. 

I Figur 12 visar grafen ett Kalmanfilter med Q- och R-matriserna kalibrerade. De kalibrerade 

matrisernas konstanter redovisas i tabell 1. 

 
Tabell 1. Värden på konstanter efter kalibrering av Kalmanfiltret. 

Konstant Värde Kommentar 
Q_gyrometer 0.9 Litar mer på gyrometern 
Q_accelerometer 0.01 Litar mindre på accelerometern 
R_mätvärde 0.2  

 

Figur 12. Accelerometerns rådata jämfört med vinkeln från 
Kalmanfiltret. 



   20 

4.1.5 PID-reglering 
För att få roboten att balansera användes en reglerfunktion av PID-typ. PID funktionen 

använde sig av den filtrerade vinkeln från Kalmanfiltret och styrde PWM-signalen som 

skickades till H-bryggorna som i sin tur styrde motorerna. Storleken på utsignalen till H-

bryggorna bestämdes av en propotionell term, integrerande term samt en deriverande term. 

Den propotionella termen gav ett bidrag till utsignalen som var proprotionell mot vinkeln. 

Den integrerande termen gav ett bidrag till utsignalen som var beroende av hur vinkeln hade 

sett ut över en längre tid, det vill säga att det integrerande bidraget växer om vinkeln har 

samma tecken under en längre tid. Den deriverande termen gav ett bidrag till utsignalen som 

beror på vinkelns derivata, det vill säga signalen från gyrometern. I Figur 13 ses en 

principskiss över en PID-regulator. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Där r är referenssignalen, den önskade vinkeln, e är reglerfelet, u är insignalen till systemet i 

grader och y är utsignalen från systemet, den uppmätta vinkeln. Reglerfelet, e, är således r 

subtraherat med y. Om roboten ska balansera på en punkt blir r lika med noll och således blir 

reglerfelet lika med den filtrerade vinkeln. 

 

Enligt resonemanget ovan blir insignalen till systemet: 

 

                                                                                                        𝒖 𝒕 = 𝑲𝒑𝒆 𝒕 +𝑲𝒊 𝒆(𝒕)𝒅𝝉+𝑲𝒅
𝒅𝒆(𝒕)
𝒅𝒕

 
 
Den första termen består av reglerfelet multiplicerat med en konstant Kp, den andra termen är 

integralen av felet multiplicerat med en konstant Ki och den sista termen som är derivatan av 

reglerfelet multiplicerat med en konstant Kd. Beroende på inställningarna av de tre 

parametrarna fås systemet att uppträda olika utifrån ett givet reglerfel. 

 

Parametrarna Kp, Ki och Kd bestämdes med hjälp av en utvecklingskontroll med 

Figur 13. Principskiss av regulatorstruktur med återkoppling. 

(4.6.1) 
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vridpotentiometrar. En vridpotentiometer var kopplad till varsin parameter. Roboten 

balanserade samtidigt som den bästa kombinationen av parametrar provades fram empiriskt. 

4.1.6 Motorstyrning 
Motorerna matades med ett batteri via H-bryggor. H-bryggorna styrdes med varsin PWM-

signal som skickades från huvudprocessorn. PWM-signalerna skapades med hjälp av en 16-

bitars timer i huvudprocessorn. 

 

Fast PWM-mode användes, och timern räknade upp till ett värde som angivits i register ICR1 

för att sedan börja från noll igen. Värdet på ICR1 bestämde således frekvensen som PWM-

signalen fick och sattes till 400, vilket resulterade i att en frekvens på 20 kHz uppstod, på 

grund av att Atmega16 jobbade med en klockfrekvens på 8 Mhz. En fördel med att använda 

en frekvens på 20kHz eller mer är att H-bryggan blir tyst. Om en frekvens på mindre än 20 

kHz används kan det mänskliga örat uppfatta ett ljud och det upplevs ofta som störande. När 

timern börjar räknar ges pinne PD5 och PD4 hög signal och när timern kommer upp till ett 

visst värde som är angivet i register OCR1A och OCR1B ges respektive pinne låg signal. 

Således om OCR1A gavs ett värde på 200 kom det att resultera i en PWM-signal på 50 % och 

med en frekvens på 20kHz. Med denna konfiguration kunde OCR1A ligga mellan 0 och 400 

för att generera en PWM-signal som sträcker sig mellan 0-100%. 

 

Programmet var skrivet så att reglering av register OCR1A och OCR1B ligger i en oändlig 

while-slinga. När roboten stod rakt upp och balanserade gavs OCR1A och OCR1B ett värde 

på 200 varje gång programmet upprepade sig. När en störning uppkom på vinkel registrerades 

det av accelerometern och gyrometern, värden från sensorerna togs sedan in i kalmanfiltret 

som i sin tur retunerade en vinkel. När sedan OCR1A och OCR1B uppdaterades adderades 

reglerfunktionen till värdet 200 och roboten svarade mot störningen så att balansen 

upprätthölls. 

4.1.7 Kommunikation 
För att kunna roboten skulle kunna starta vid startlinjen var någon form av kommunikation till 

roboten viktig. Detta kunde lösas på en mängd olika sätt, så som IR, RF eller bluetooth. IR 

ansågs tidigt vara för osäker i sin kommunikation med avseende på hinder och känsligheten 

för ljusförhållanden och valdes således bort. RF och bluetooth har båda en hög 

överföringshastighet och en stabil kommunikation. Det slutgiltiga valet föll dock på bluetooth 

för sin säkra kommunikation samt en lätt implementation i systemet. 
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4.1.7.1 AQUAconnect 
Tidigt i projektet bestämdes att ingen nytillverkning av fjärrkontroll skulle ske för att enbart 

en bluetoothmodul, avsnitt 5.7, skulle behöva köpas in. Därför valdes att utveckla ett eget 

program till en smartphone eller dator. Tanken med ett smartphone program övergavs dock då 

det visade sig att bluetoothmodulen inte klarade kommunikationen med smartphonen. Detta 

medförde att kontrollprogrammet utvecklades till operativsystemet Windows. Som 

programmeringsspråk valdes Visual Basic för sin enkelhet. Programmet kom att kallas 

AQUAconnect och dess layout kan ses i Figur 14. Dess huvudsakliga funktion var att skicka 

ett startkommando för att få roboten att köra iväg från mållinjen och ett stopkommando att 

använda i nödfall för att stoppa roboten. För att etablera kontakt med roboten så kan 

användaren välja vilken port i datorn bluetoothmodulen är ansluten till samt vilken baudrate 

roboten använder. Utöver dessa grundfunktioner som krävdes för tävlingen utökades 

programmet att klara av att ändra robotens önskade vinkel, starta olika effektprogram på 

roboten samt visa status på de skickade kommandona i ett terminalfönster. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 14. Layout av AQUAconnect 
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4.1.7.2 Bluetooth driver 
För att mikrokontrollern skulle förstå kommandona som skickas till den krävdes en drivrutin 

som kunde tolka dessa. Denna var egenutvecklad och bestod av tre huvudfunktioner som 

beskrivs i flödesscheman i Figur 15. 

 

 
Figur 15. Flödesschema för bluetooth drivern 
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4.1.8  Linjeavkänning 
I huvudprogrammet finns en funktion som läser av en specifik pinne där på vilken 

linjeavkännaren är kopplad.  

 

4.1.9  Effekter 
Programmen för lysdioderna var skapade så att en given diod skulle lysa då den pinnen den är 

kopplad till blev jordad. Eftersom alla dioder var kopplade till samma mikrokontroller kunde 

dioderna därför lysa enligt olika scheman. 

 
4.1.10    Körprogram 
För att roboten skulle kunna framföras under tävlingen krävdes att ett program för framdrift 

togs fram. Hela idéen med detta utgick från att kunna reglera börvinkeln. Då roboten 

balanserar stillastående var börvinkeln satt till noll, för att få roboten att köra framåt ändrades 

denna åt det håll roboten skulle köra. Detta medförde att roboten försökte kompensera och 

ökade framdriften åt detta håll. Här krävdes dock reglering då roboten kom att accelerera 

konstant för att försöka uppehålla den nya börvinkeln, vilket medförde att den tillslut välte. 

Detta löstes genom att tillåta en viss maxhastighet och då denna uppnåtts minska börvinkeln. 

Detta gjorde att roboten pulserade framåt och samtidigt inte välte. Maxhastigheten sattes med 

eftertanken att det fortfarande måste finnas kraft kvar för att kunna bromsa och stanna då 

roboten passerade mållinjen. Regleringsfunktionen försöktes göras så optimal som möjligt 

utan att implementera en PID regulator, som annars kunde varit ett gott alternativ. Detta så att 

en så hög maxhastighet kunde uppnås genom tävlingsloppet. 
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4.1.11     Beskrivning av centrala funktioner 
Huvudprogrammet innehåller även ett antal funktioner och de viktigaste beskrivs nedan. För 

övriga funktionsbeskrivningar som till exempel initieringsfunktioner se bilaga 2.   

 

• start_timer_program_running_time(); 

Startar timer0 och bestämmer prescaler till 1024. 

• get_total_program_running_time(); 

Retunerar tiden det tog sedan timer0 startades i sekunder. 

• get_mean_value_gyro_data(); 

Funktionen mäter ett antal värden från gyrometern med hjälp av AD-

omvandlaren och returnerar ett medelvärde av mätningarna. 

• get_mean_value_acc_data();	  

	   Funktionen	  mäter	  ett	  antal	  värden	  från	  accelerometern	  med	  hjälp	  av	  AD-‐

	   omvandlaren	  och	  returnerar	  ett	  medelvärde	  av	  mätningarna.	  

• kalman_predict(rate_y,total_time); 

Funktionen	  tar	  in	  rate_y	  och	  total_time	  där	  rate_y	  är	  ett	  medelvärde	  av	  ett	  

antal	  gyrometermätningar	  och	  total_time	  är	  den	  tid	  det	  tar	  för	  att	  

huvudprogrammet	  ska	  upprepa	  sig	  själv	  i	  sekunder.	  Den	  retunerar	  

uppdaterade	  variabler	  som	  sedan	  används	  i	  funktionen	  kalman_update().	  

• kalman_update( angle_measured); 

Funktionen tar in ett medelvärde av vinkeln uppmätt från accelerometern, 

angle_measured. Den returnerar en korrigerad vinkel som används i regulatorn 

samt uppdaterar och ”rättar” till gyrots nollnivå.  

• get_combined_angle( angle, viktvariabel, total_time), 

Funktionen tar in angle, viktvariabel och total_time samt hämtar 

accelerometer- och gyrometerdata för att retunera en ny vinkel enligt principen 

för komplementärfiltrering.  

• area( total_time, angle).  

Summerar multiplikationen mellan vikelfel (angle) och samplingsintervall 

(total_time) varje gång programmet går in i den oändliga while-slingan. 

• Propotional_term(Kp, angle).; 

Bestämmer den proportionella termen som funktion av vinkelfelet (angle) och 

en konstant. 
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• Integral_term( Ki, total_area); 

Bestämmer den integrerande termen som funktion av total_area och en 

konstant. 

• Derivative_term(Kd, angle,angle_last_cykle, total_time).; 

Bestämmer den deriverande termen som funktion av vinkelfelet (angle), 

vinkelfel ett samplingsintervall tidigare samt samplingsintervallet (total_time). 

• Sum_PID_control(Kp, Ki, Kd, angle, angle_last_cykle, total_time, total_area,).; 

Summerar alla reglertermer och undersöker att summan håller sig inom tillåtna 

värden, det vill säga mellan minus 199 och plus 199.
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4.2 Hårdvara 
4.2.1 Struktur 
Den balanserande roboten byggdes upp av motorer, sensorer och mikroprocessorer. Den 

primära processorn ATMega16 tog in data från accelerometern och gyrometern, varpå PWM-

signaler beräknades och skickades till H-bryggor, som i sin tur var kopplade till motorerna. 

Motorernas varvtal övervakades med enkoders, som i sin tur kopplades till den sekundära 

processorn ATMega644P. Denna processor skickade i sin tur data tillbaka till ATMega16. 

Denna uppbyggnad ses i Figur 16 nedan: 

 

Atmega16 

H-
brygg

H-
brygg

Motor 1 Motor 2 Enk
oder

Enk
oder

Atmega644P 

Accelero
meter

Gyromete
r 

LED 

Figur 16. Systemets uppbyggnad. 
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4.2.2 Likströmsmotorer 
Likströmsmotorerna som användes var av märket FAULHABER med modellnummer 

2842S006C, med borstar i grafit, se Figur 17. Motorernas nominella spänning var enligt 

datablad på 6 volt men det upptäcktes i ett tidigt test att motorerna var för svaga för att kunna 

balansera den första prototypen som byggdes med den nominella spänningen. Motorerna 

provkördes med 12 volt med resultatet att tillräckligt moment levererades på hjulaxeln samt 

att motorerna inte blev för varma. Anledningen till att motorerna klarade att köras på 12 volt 

istället för att köras på nominell spänning kan förklaras med att motorerna aldrig kördes länge 

och hårt för att balansera roboten.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Motorerna var utrustade med en växel med modellnummer 23/1 från FAULHABER med 

utväxling 14:1. Växeln hade ett mycket litet rotationsglapp vilket var en nödvändighet för att 

uppnå ett bra resultat för balanseringen. Motorerna var även utrustade med en extra motoraxel 

som användes till att fästa enkoderna på. Olika axelförband provades mellan motoraxel och 

enkoderaxel, bäst resultat uppvisade krympslang som värmdes över motoraxel och 

enkoderaxel, se Figur 18. Motiveringen att använda krympslangen var att den möjliggjorde att 

de ingående axlarna kunde sitta lite snett i förhållande till varandra och inte tvingade axlarna 

att få samma rotationsaxel, med resultatet att motor och enkoder inte behövde monteras exakt 

koncentriskt för att undvika vibrationer när motoraxeln roterade. Med ett stelt axelförband, till 

exempel i aluminium, krävs det att de ingående axlarna sitter exakt koncentriskt för att inte 

vibrationer ska uppkomma när motoraxeln roterar, dessa vibrationer fortplantade sig genom 

chassit till accelerometern och påverkaade mätvärdet negativt. 

  

Figur 17. Likströmsmotor. 

Figur 18. Motor med enkoder 
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4.2.3 Gyro- och accelerometer 
Möjligheten att orientera sig, undvika att tappa balansen, får roboten genom att behandla data 

från en gyrometer och en accelerometer (se Accelerometer). Gyrometern som har använts är 

MLX90609, se Figur 19, med en känslighet vald till 300 grader/s. Gyrometern monterades 

stående upp från moderkortet, med känslighetsaxeln parallell med hjulaxeln.  

 

För att kunna bestämma vinkeln i förhållande till horisontalplanet användes en treaxlig 

accelerometer, ADXL335, se Figur 19. I konfigurationen på roboten användes endast två 

axlar, X-axeln och Y-axeln, då dessa två axlar efter tester uppvisade liknande känslighet. 

Accelerometern monterades på bottenplattan med hjälp av ett fäste tillverkat i 3D-skrivaren 

vilket möjliggjorde en stabil montering där de båda föredragna axlarna monterades i det plan i 

vilket mätningen skulle ske. 

 

 

 

 

 

 

 

 

För mer utförlig förklaring av sensorfusion mellan accelerometer och gyrometer samt 

viktning se avsnitt 4.2.  

4.2.4 Processorer 
För att hantera och bearbeta den data som projektet omfattade användes två stycken 

processorer, en ATmega16 och en ATmega644P, se bilaga X för definiering av portar. 

ATmega16 behandlade den data som rör balanseringen samt framdrivningen. ATmega644P 

tog bland annat hand om ljuseffekter.  

 

Figur 19. Accelerometer och gyrometer 



   30 

4.2.5 H-bryggor 
För att köra likströmsmotorerna åt båda hållen och i olika hastighet användes en H-brygga av 

modell A3951ASW, se Figur 20. Strömmen som H-bryggan kunde leverera kontinuerligt var 

enligt datablad på 3.5 ampere vilket med god marginal överstiger den ström som motorerna 

krävde, som uppmättes till maximalt 0.9 ampere i startögonblicket.  H-bryggorna placerades 

på ett separat kretskort med tillhörande komponenter, se Figur 20. H-bryggan hade en 

inbyggd strömbegränsning som användaren själv kunde bestämma genom att placera ett 

motstånd mellan pinne ett, jord, och pinne tolv, sense. Större motstånd begränsade strömmen 

ut till motorerna, medan inget motstånd inte gav någon begränsning, det senare med risk för 

att backströmmen från motorerna kunde förstöra H-bryggorna. I detta projekt eftersträvades 

så mycket ström som möjligt till motorerna för att uppnå största möjliga moment på 

hjulaxlarna, ju större moment som verkar på hjulaxlarna ju större vinkel kan roboten parera 

mot innan den faller, därför kortslöts pinne ett och pinne tolv. 

 

 

 

 
 
  
 
 

4.2.6 Enkoder 
 
För att uppnå en upprätt hållning för roboten användes två stycken tvåkanals-magnet-resistiva 

enkoders, se Figur 21, från Maxon motor [1], modell “Type M512 CPT”. Enkoderna var 

monterade på elmotorer. Enkoderna monterades på motoraxeln hos respektive motor för att 

sedan aktivt mäta antalet pulser medan roboten förflyttar horisontellt. Antalet pulser per varv 

för enkodern var 512, och med utväxlingen hos elmotorn på 1:14 gav det en upplösning på 

hjulaxeln på 14*512 per varv. Skillnaden som uppmättes i antalet pulser från respektive 

enkoder påverkade PWM-signalen som styrde respektive elmotor vilket gjorde att roboten 

kunde åka rakt fram och inte driftade åt höger eller vänster. 
 
 

Figur 20. H-Brygga 



   31 

 

 

 

 

 

4.2.7 Kommunikation 
Som trådlös kommunikationsmodul valdes bluetoothmodulen RN-42 från Roving Networks. 

Denna köptes in färdigmonterad på ett mindre kretskort, Bluetooth Mate Silver, från Sparkfun 

för att lättare kunna hanteras. Modulen valdes på grund av sitt låga inköpspris och sin 

enkelhet. Till mikrokontrollern kommunicerade modulen med UART, vars inställningar 

redogörs i tabell 2. Enkelheten i modulen utgörs av att den ansluter till en dator som en vanlig 

com-port och enkelt klarar av att skicka vanliga textsträngar utan några speciella krav på 

uppbyggnad av dessa. För att mikroprocessorn skall förstå de sända textsträngarna som 

kommandona består av så var därför en egenutvecklad driver nödvändig vilken beskrivs i 

avsnitt 4.8. 

 
Tabell 2. UART-inställnignar 

Baud Rate 38400 bps Tillräckligt lågt fel 0.2% utan extern oscillator, 
ansågs tillräcklig. 

Bitar 8 st Standard för modulen 
Paritetsbit ingen Standard för modulen 
Stopbit 1 st Standard för modulen 

 

 

Utöver att användas som kommunikation för kommandon så utnyttjades bluetoothmodulens 

förmåga att agera com-port för att trådlöst skicka ett flöde med information till Realterm, 

avsnitt 3.2. Detta flöde användes för att bland annat kontrollera vinkeln ut från filtret, rådata 

från accelerometern och gyrometern samt motorernas PWM signaler. 

 

4.2.8 Linjeavkänning 
Linjeavkännarens uppgift var att skicka en signal när roboten passerar mållinjen. Mållinjens 

utformning bestod av först ett vitt fält, följt av ett svart fält, och slutligen följt av ett vitt fält 

Figur 21. Bild på motor med enkoder som monterades ihop 
med likströmsmotorns axel, en på vardera motor. 
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igen. För att uppnå ovan nämnda krav användes en reflexdetektor med modellnummer OPB 

745 monterad på ett kretskort enligt bilaga 1. Linjeavkännarkretsen , se Figur 22, har tre 

anslutningar: 5 volt, jord samt en signalkabel. Reflexdetektorn består av en IR-diod och en 

fotodiod. När IR-ljus träffade fototransistorn gav linjeavkännarkretsen en hög signal, 5 volt, 

på en signalkabel som var kopplad till en processor. När roboten körde över det svarta fältet 

absorberades IR-ljuset av det svarta underlaget och en mindre mängd IR-ljus träffade 

fotodioden, vilket resulterade i att en låg signal, 0 volt, lades ut på signalkabeln. För att uppnå 

bättre resultat monterades en extra IR-diod på linjeavkänningskretsen. En låda tillverkades 

sedan för att isolera linjeavkänningskretsen från utomstående ljus, se Figur 22. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 22. Bild på linjeavkänningskretsenn.Reflexdetektor OPB 745 monterad på en 
linjeavkännarkrets. 
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4.2.9 Ljusshow 
Tre stycken ljuseffektskretskort har tillverkats. Dessa har placerats på robotens kortsidor, ett 

på varje hyllplan, se Figur 23. Vardera kretskort har sex stycken lysdioder monterade i tre 

olika färger: grön, röd och blå. Anledningen till att lysdioderna placerades på robotens 

kortsidor var för att uppnå effekten av ljuset då det tränger in i plexiglasets sidor så att hela 

hyllplanet lystes upp. Resultatet blev att robotens alla tre hyllplan kunde lysas upp i sex olika 

färger genom att blanda olika lysdioder med varandra. Det har även skapats olika program för 

att lysa upp hyllplanen med olika effekter i olika färger. Dessa har programmerats på en 

separat mikrokontroller för att spara minneskapacitet hos mikrokontrollern på moderkortet. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Figur 23. Bild på kretskort monterat på roboten. Ljuseffektkrets med lysdioder i tre 
olik färger. 
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4.2.10  Mekanisk konstruktion 
Under projektets gång utvecklades parallellt med mjukvara och hårdvaruimplementation den 

slutgiltiga konstruktionen för den balanserande roboten. Fokusområdena då robotens design 

togs fram var att bibehålla en god struktur, funktion och en estetiskt tilltalande design, se 

Figur 24.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den grundläggande designen som valdes var att fästa robotens komponenter på 

plexiglasskivor, som sedan fästes i höjd med hjälp av gängstänger. Tack vare denna design 

kunde robotens tyngdpunkt ändras enkelt genom att skivorna fästes på olika höjd. En 

bottenplatta tillverkades av en stålplåt i en vattenskärningsmaskin. Plåten bockades sedan för 

ökad styvhet och ett hål möjliggjorde kabeldragning till motorer och enkoders. I denna plåt 

fästes robotens moderkort på ovansidan och motorer och enkoders på undersidan. Dessutom 

tillverkades ett separat fäste för den treaxliga accelerometern som även den monterades på 

bottenplattan för att minimera störningar från flexibla infästningar. Den sensor som skulle 

känna av mållinjen monterades under bottenplattan på justerbara skruvar, detta för att kunna 

ställa in avkänningsavståndet för sensorn, dvs avståndet mellan marken och sensorn.  

 

Plexiglasskivorna försågs med stora hål för att underlätta kabeldragning till och från 

moderkortet. För ökad struktur delades komponenterna upp mellan plexiglasskivorna. En 

Figur 24. Robotens slutgiltiga design. 
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skiva avsattes helt till batterier och H-bryggor, vilka behöver en sval miljö för att arbeta 

optimalt. För att säkerställa detta monterades en fläkt som kylde komponenterna. Vidare 

valdes den nedersta hyllan för att minimera längden på matningskablarna till motorerna, detta 

för att minska spänningsförlusterna. Att montera batterier och H-bryggor på samma skiva 

minimerade kabellängden mellan dem, vilket även det minimerade spänningsfallet. 

Ytterligare en fördel med denna placering var att moderkortet och dotterkortet båda ligger 

relativt nära, vilket även detta minimerar kabellängden. På undersidan av denna skiva 

monterades ett spänningsmatningskort, som försåg moderkortet med 5V- och 3,3V-matning 

genom spänningsregulatorer. Genom detta minimerades kabellängden mellan batteri och 

regulator samt mellan regulator och moderkort. På den andra skivan nerifrån monterades det 

dotterkort som styrde LED-belysningen av plexiglasskivorna och ett kretskort som förenklade 

inkoppling av strömbrytarna på robotens sida. 

 

För att uppnå bästa möjliga signalstyrka och överföringskvalité monterades bluetoothmodulen 

på den översta plexiglasskivan, sedan tester visat att en ökad höjd direkt genererat ökat 

maximalt överföringsavstånd. 

 

För att uppnå god funktion ansågs det vara viktigt att alla komponenter var väl förankrade i 

roboten, detta för att förhindra tyngdpunktsförskjutning och glapp i kablar. Detta uppnåddes 

med hjälp av fästen för samtliga komponenter. Samtliga kretskort skruvades fast i 

plexiglasskivorna respektive bottenplattan och alla batterier monterades med hjälp av 

specialdesignade fästen tillverkade i en 3D-skrivare som i sin tur skruvades fast i 

plexiglasskivorna. Vidare användes 3D-skrivaren för att tillverka fästen för kylfläkten och för 

strömbrytarna för de olika delsystemen såväl som för de plexiglasskivor som utgjorde 

robotens fram- och baksida. 

 

Vidare ansågs det viktigt att konstruktionen var stabil, detta för att öka driftsäkerheten, 

robustheten och minska risken för vibrationer i strukturen. För att uppnå detta valdes styva 

gängstänger i stål för att fixera plexiglasskivorna med varandra och bottenplattan. Genom att 

förspänna det skruvförband som gängstängerna tillsammans med muttrar utgjorde skapades 

ett stabilt montage som klarade av vibrationer väl. Plexiglasskivorna stadgade även de upp 

konstruktionen, då stängerna stadgades i sin svagaste riktning av skivorna, vilket förhindrade 

böjdeformation och knäckning av stängerna. 
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För att förenkla felsökning, öka driftsäkerheten och förbättra estetiken har ordentlig 

kabeldragning varit prioriterat. Detta har implementerats med hjälp av multiledare, 

monteringsplattor och buntband. För att minimera störningar mellan ledarna i roboten har 

skärmade kablar valts till de kablar som matar motorerna, då dessa var dragna nära 

moderkortet. Den kabel som förbinder moderkortet med bluetoothmodulen gjordes även den 

skärmad, liksom kabeln till accelerometern. För de ledare som ej överförde känsliga signaler 

eller starka strömmar valdes vanliga kablar, som för att öka översiktligheten och förbättra 

utseendets flätades samman. Vidare användes buntband för att fästa kablar, detta för att 

förhindra att dessa rycktes isär eller blandades ihop med andra kablar. 

 

För att uppnå målet om en estetiskt tilltalande design lackerades samtliga fästen som 

monterades på plexiglasskivorna röda och de fästen som monterades mot bottenplattan 

lackerades blåa. Bottenplattan i sig självt lackerades vit. 

 
4.2.11  Strömförsörjning 
I roboten behövdes fyra olika spänningsnivåer: 8V för motorerna, 9V för kylfläkten, 5V för 

processorn och vissa moduler, samt 3,3V för bluetoothmodulen och accelerometern. Rätt 

matningsspänning säkerställdes genom spänningsregulatorer, vilka på ett separat kort gav 

utspänningar till moderkortet. För att öka tillförlitligheten separerades matningen och fyra 

olika batterier användes, 3 stycken 9V-batterier och ett 8V-batteri. Spänningsmatningskortet 

till moderkortet matades med ett 9V-batteri, ytterligare ett regulatorkort för dotterkortet 

matades med ytterligare ett 9V-batteri. Vidare matades kylfläkten direkt av ett 9V-batteri. H-

bryggorna matades direkt av ett 8V-batteri, speciellt utvalt för att kunna leverera hög ström.  
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5. Slutsatser och förslag till förbättringar 

5.1 Filtrering av accelerometerdata 
Tidigt visade det sig att det var nödvändigt att filtrera data från accelerometern för att utesluta 

störningarna som uppkom av att roboten accelererarade i horisontelt led. Först 

implementerades en approximation med hjälp av endast en axel. Då var känsligheten stor för 

störningar i horisontellt led. Men efter att istället behandlat data från två axlar och bildat en 

resultant ifrån vilken vinkeln approximerades förbättrades vinkelapproximationen avsevärt.   

 

5.2 Reglering 
Initialt fanns en tanke om att matematiskt uppskatta parametrarna för PID-regleringen. Efter 

tidiga försök konstaterades dock att tillfredställande värden gick att ta fram empiriskt.  

 

Roboten kunde fås att balansera med hjälp av reglering utifrån både ett komplementär- och 

Kalmanfilter. Det visades sig emellertid att Kalmanfiltret gav en mer stabil och pålitlig 

vinkelapproximering och därför prioriterades. Nämnas bör också att bäst balansering 

uppvisades när regleringen endast var beroende av den proportionella reglertermen. När en 

deriverande term lades till den totala reglertermen blev robotens balanseringsegenskaper 

sämre, orsaken till detta kan tänkas vara att den filtrerade vinkeln var för brusig.   

 

5.3 Strömmatning 
Under projektet identifierades problem med motorernas moment, då det ansågs vara för lågt 

för att kunna upprätthålla balansen på roboten. Detta identifierades genom tester då roboten 

visade sig ha svårigheter att kompensera även små vinkelförändringar. Vidare identifierades 

att motorerna inte fick tillräcklig strömmatning, vilket orakade det låga vridmomentet. För att 

lösa problemet förbikopplades H-bryggornas motstånd, vilket eliminerade den begränsning 

som tidigare fanns i ström. Detta gav en klar förbättring, men det moment som uppnåddes var 

inte tillräckligt. För att kunna uppnå stabil balansering behövdes ännu högre ström, vilket 

uppnåddes med ett batteri som kunde leverera högre ström. Detta batteri levererade lägre 

spänning(8V jämfört med 12V), men högre ström. Det visade sig dock att den högre 
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strömmen, vilken var proportionell mot momentet för en DC-motor, var det som behövdes för 

att kunna balansera på bästa sätt, oavsett om spänningen sänktes.    

 

5.4  Förslag till förbättringar 
Under projektets gång har tankar och idéer gällande olika förbättringar ständigt dykt upp. För 

att få roboten att balansera bättre hade starkare motorer behövts för att orka lyfta upp robotens 

egentyngd vid större vinkelutslag. Detta kunde även lösas med bättre batterier som levererar 

en större ström till motorerna. Dessa två förbättringar skulle ge roboten en optimal styrka för 

att balansera upp sin egentyngd i de mer kritiska vinklarna. 

En noggrannare vinkelbestämning kunde fåtts genom att använda gyrometer och 

accelerometer med samma spänningsmatning. Detta för att kunna använda samma nivå vid 

AD-omvandling i mikrokontrollern. 
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8. Bilagor 

 

 



Bilaga 1 - Kopplingsschema 
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Bilaga 2 - Kod 

/* 
 * Aequivalere_balancing_robot.c 
 * 
 * Created: 2012-05-08 20:15:29 
 *  Author: Aequivalere 
 */  
 
//Includes: 
#include <stdint.h> 
#include <stdio.h> 
#include <ctype.h> 
#include <avr/io.h> 
#include <avr/interrupt.h> 
#include <util/delay.h> 
#include <avr/eeprom.h> 
#include <string.h> 
#include "K-varde-controldriver.h" 
#include "acc_gyro.h" 
#include "ADC.h" 
#include "PID.h" 
#include "PWM.h" 
#include "Timer.h" 
#include "UART.h" 
#include "Kalman.h" 
#include "Bluetooth_driver.h" 
 
#define Motor1_PWM OCR1A 
#define Motor2_PWM OCR1B 
 
long int encoder_error_1; 
long int encoder_error_2; 
 
 
//----------------------interrupt-vector to right and left encoder--------------- 
ISR(INT1_vect)//fFunkar bra 
{ 
if ((PIND & 0b10000000) == 0b10000000)// encoder_error_1 increase when PD3 got a 
rising edge and PD7 are high. 
{encoder_error_1++;} 
else // encoder_error_1 decrease when PD3 got a rising edge and PD7 are low. 
{encoder_error_1--;} 
} 
 
ISR(INT0_vect)//Hmm? 
{ 
if ((PIND & 0b01000000) == 0b01000000)// encoder_error_2 increase when PD2 got a 
rising edge and PD6 are high. 
{encoder_error_2++;} 
else // encoder_error_2 decrease when PD2 got a rising edge and PD6 are low. 
{encoder_error_2--;} 
} 
 
 
/* Interrupt UART-bluetooth cmd */ 
ISR(USART_RXC_vect) 
{ 
 char bokstav = UDR; 
  if (endofline == 0) 
  { 
  recived_vect[count] = bokstav; 



  count++; 
  if (bokstav == 0x0D) 
  { 
   endofline = 1; 
   recived_vect[count-1] = 0x00; 
   count = 0; 
   changed = 0; 
  } 
  }  
} 
 
 
int main(void) 
{ 
 stdout = &uart_str; 
  
 double viktvariabel = 0.02; 
 double angle; 
 double total_time; 
 double angle_last_cykle; 
 double total_area; 
 double rate_y; 
 double accel_x; 
 double angle_c; 
 double angle_no_cal; 
  
 sei(); 
 
 //Initiering: 
 init_AD(); 
 init_acc_and_PWM_and_encoder(); 
 initiate_uart(); 
 init_AD_Kvarde(); //Initierar K-vrid 
 kalman_init(); 
  
 DDRA |= (1<<0); //Sätter PA0 till output för att kolla loop-tiden 
     
 while(1) 
    { 
        start_timer_program_running_time(); 
   
  total_area += area(total_time, angle); 
  //------------- integral-windup-------------------------- 
  if (total_area > 200) {total_area = 200;} 
  if (total_area < -200) {total_area = -200;} 
  //------------------------------------------------------- 
   
  //----------------------------Kalman-------------------------
------ 
  rate_y = get_mean_value_gyro_data(); 
  accel_x = get_mean_value_acc_data(); 
  kalman_predict(rate_y,total_time); 
  kalman_update(accel_x); 
  angle_no_cal = kalman_get_angle();  //Estimerad 
vinkel från Kalman 
  angle = angle_no_cal + angle_cal; 
  //-----------------------------------------------------------
------- 
   
  angle= angle - 
angle_tuner(encoder_error_1,encoder_error_1_previous); 
   



  //PID-parametrar: 
   Kp = 70; 
   Kd = 0; 
   Ki = 0; 
   
   
  Motor1_PWM = 200 - 
summa_reglertermer_motor_1(Kp,Ki,Kd,angle,angle_last_cykle,total_time,total_area,encod
er_error_1,encoder_error_2,encoder_tuner); 
  Motor2_PWM = 200 - 
summa_reglertermer_motor_2(Kp,Ki,Kd,angle,angle_last_cykle,total_time,total_area,encod
er_error_1,encoder_error_2,encoder_tuner); 
   
  angle_last_cykle = angle; 
   
  encoder_error_2_previous = encoder_error_2;//Autokalibrering 
av vinkel 
  encoder_error_1_previous = encoder_error_1; 
   
  //Tiden för en programslinga 
  total_time = get_total_program_running_time(); 
 
  //Utskrift till Realterm: 
  UDR=fprintf(&uart_str,"%i\t 
%i\n\r",(int)(angle*10),(int)(get_mean_value_acc_data()*10)); 
   
  update_K_val(); 
 } 
} 
 
/* 
 * acc_gyro.h 
 * 
 * Created: 2012-05-05 10:53:07 
 *  Author: Aequivalere 
 */  
 
 
#ifndef ACC_GYRO_H_ 
#define ACC_GYRO_H_ 
 
#include <math.h> 
 
/* Define */ 
#define x_cal 1 
#define acc_degree_bondery 100 
#define samples 2     //Antalet 
medelvärdesbildningar 
#define samples_deci 2.0   //Antalet medelvärdesbildningar 
#define zero_V_offset_acc_x 1.60 
#define zero_V_offset_acc_y 1.61 
#define sens_x 0.3    
 //Känslighet X-axel 
#define sens_y 0.3    
 //Känslighet Y-axel 
#define zero_angle_cal -85.2 
 
double read_result(void) 
{ 
 return ADC; 
} 
 



void restart_AD_gyro(void) 
{  
 ADMUX = ((1<<MUX1) | (1<<MUX0) | (1<<REFS0)); // och intern referens 
spänning. 
 ADCSRA |= (1<<ADSC); // Startar omvandling. 
 while( (ADCSRA & (1<<ADSC) ) != 0) // väntar tills avläsningen av ad-
omvandlaren är klar. 
 {} 
} 
 
void restart_AD_acc_X(void) 
{ 
 ADMUX = ((1<<MUX1) | (1<<REFS0));   
  // och inre referens spänning (5V). 
 ADCSRA |= (1<<ADSC); // Startar omvandling. 
 while( (ADCSRA & (1<<ADSC) ) != 0) // väntar tills avläsningen av ad-
omvandlaren är klar. 
 {} 
} 
 
void restart_AD_acc_Y() 
{ 
 ADMUX = ((1<<MUX0) | (1<<REFS0));   
  //PORT FÖR Y AXELN och inre referensspänning (5V). 
 ADCSRA |= (1<<ADSC); // Startar omvandling. 
 while( (ADCSRA & (1<<ADSC) ) != 0) // väntar tills avläsningen av ad-
omvandlaren är klar. 
 {} 
} 
 
double get_gyro_data(void) 
{ 
 restart_AD_gyro(); 
 return (read_result()-518)*((double)300/(double)512); 
} 
 
 
double get_acc_data_no_transl_acc() 
{ 
 double pi = 3.1416; 
 double degrees = (180.0/pi); 
 double Rx; 
 double Ry; 
 double R; 
 double angle_Y; 
 double AdcRx; 
 double AdcRy; 
 restart_AD_acc_X(); 
 AdcRx = read_result();   //Sparar ADC-värdet för 
x_acc. 
 restart_AD_acc_Y(); 
 AdcRy = read_result();   //Sparar ADC-värdet för 
y_acc. 
 Rx = (((double)AdcRx*(double)5.0/(double)1023.0)-
(double)zero_V_offset_acc_x)/(double)sens_x; //Beräknar accelerationen i x-led 
[g] 
 Ry = (((double)AdcRy*(double)5.0/(double)1023.0)-
(double)zero_V_offset_acc_y)/(double)sens_y; //Beräknar accelerationen i y-led 
[g] 
 R = sqrt(Rx*Rx + Ry*Ry);  //Beräknar accelerationsresultanten 
[g] 
  



 angle_Y = acos(Rx/R);   //Beräknar vinkeln 
mellan Rx och R.s 
  
 return ((double)degrees*(double)angle_Y)+zero_angle_cal; 
} 
 
double get_mean_value_acc_data(void) 
{ 
 double acc_sum = 0; 
 int i = 0; 
 //Medelvärdesbildar 
 while(i<samples) 
 { 
  acc_sum = acc_sum + get_acc_data_no_transl_acc(); 
  i=i+1; 
 } 
 return acc_sum/samples_deci; 
} 
 
double get_mean_value_gyro_data() 
{ 
 double gyro_sum = 0.0; 
 int i = 0; 
 //Medelvärdesbildar 
 while(i<samples) 
 { 
  gyro_sum = gyro_sum + get_gyro_data(); 
  i=i+1; 
 } 
 return gyro_sum/samples_deci; 
} 
 
#endif /* ACC_GYRO_H_ */ 
 
/* 
 * ADC.h 
 * 
 * Created: 2012-05-05 10:58:06 
 *  Author: Aequivalere 
 */  
 
 
#ifndef ADC_H_ 
#define ADC_H_ 
 
void init_AD(void) 
{ 
 DDRA &= 0x00; //~((1<<PA1) | (1<<PA2)); // sätter pinne A1 och A2 till 
input 
 ADCSRA |= (1<<ADEN) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0); // Enablar 
ADC, sätter prescaler till 64 
 ADMUX |= (1<<REFS0); 
} 
 
 
 
#endif /* ADC_H_ */ 
 
/* 
 * Bluetooth_driver.h 
 * 
 * Created: 2012-05-08 11:44:06 



 *  Author: Aequivalere 
 */  
 
 
#ifndef BLUETOOTH_DRIVER_H_ 
#define BLUETOOTH_DRIVER_H_ 
 
/* Define for cmd */ 
/* GO and stop */ 
#define Go "go" 
#define Stop "stop" 
 
/* Change angle_cal */ 
#define Up "up" 
#define Down "down" 
#define One "one" 
#define Tion "tion" 
#define change_one 1 
#define change_tion 0.1 
 
/* LEDZ-prog */ 
#define Program1 "pr1" 
#define Program2 "pr2" 
#define Program3 "pr3" 
#define Program4 "pr4" 
#define Program5 "pr5" 
#define Pinnar_Program1 ~(1<<PC0) 
#define Pinnar_Program2 ~(1<<PC1) 
#define Pinnar_Program3 ~(1<<PC2) 
#define Pinnar_Program4 ~((1<<PC0) | (1<<PC1)) 
#define Pinnar_Program5 ~((1<<PC0) | (1<<PC2)) 
#define Pinnar_Program6 ~((1<<PC1) | (1<<PC2)) 
#define Pinnar_Program7 ~((1<<PC0) | (1<<PC1) | (1<<PC2)) 
#define rx_vect_len 30 
 
// Global 
static char recived_vect[rx_vect_len]; 
static int rx_complete = 1; 
static int changed = 1; 
static int endofline = 0; 
static int count = 0; 
 
void update_calibration_angle() 
{ 
 if (strstr(recived_vect,Up) != NULL) 
  { 
   if (strstr(recived_vect,One) != NULL && changed 
== 0) 
   { 
     angle_cal += change_one; 
    UDR=fprintf(&uart_str,"CAL: 
%i\n\r",(int)(angle_cal*10)); 
    changed = 1; 
   }  
    else if (strstr(recived_vect,Tion) != NULL && 
changed == 0) 
   { 
    angle_cal += change_tion; 
    UDR=fprintf(&uart_str,"CAL: 
%i\n\r",(int)(angle_cal*10)); 
    changed = 1; 
   } 



   endofline = 0; 
  } 
 else if (strstr(recived_vect,Down) != NULL) 
  { 
   if (strstr(recived_vect,One) != NULL && changed 
== 0) 
   { 
     angle_cal -= change_one; 
    UDR=fprintf(&uart_str,"CAL: 
%i\n\r",(int)(angle_cal*10)); 
    changed = 1; 
    }  
    else if (strstr(recived_vect,Tion) != NULL && 
changed == 0) 
    { 
    angle_cal -= change_tion; 
    UDR=fprintf(&uart_str,"CAL: 
%i\n\r",(int)(angle_cal*10)); 
    changed = 1; 
   } 
   endofline = 0; 
  }  
} 
 
int go_stop() 
{ 
 if (strstr(recived_vect,Go) != NULL && changed == 0) 
 { 
  PORTC = Pinnar_Program6; 
  UDR=fprintf(&uart_str,"GO!!!\n\r"); 
  changed = 1; 
  return 1; 
 }  
 else if (strstr(recived_vect,Stop) != NULL && changed == 0) 
 { 
  PORTC = Pinnar_Program7; 
  UDR=fprintf(&uart_str,"STOP!STOP!STOP!\n\r"); 
  changed = 1; 
  return 0; 
 } 
 endofline = 0; 
} 
 
void LEDZ_programZ() 
{ 
 if (strstr(recived_vect,Program1) != NULL && changed == 0) 
 { 
  PORTC = Pinnar_Program1; 
  UDR=fprintf(&uart_str,"Led program 1\n\r"); 
  changed = 1; 
 }  
 else if (strstr(recived_vect,Program2) != NULL && changed == 0) 
 { 
  PORTC = Pinnar_Program2; 
  UDR=fprintf(&uart_str,"Led program 2\n\r"); 
  changed = 1; 
 } 
 else if (strstr(recived_vect,Program3) != NULL && changed == 0) 
 { 
  PORTC = Pinnar_Program3; 
  UDR=fprintf(&uart_str,"Led program 3\n\r"); 
  changed = 1; 



 } 
 else if (strstr(recived_vect,Program4) != NULL && changed == 0) 
 { 
  PORTC = Pinnar_Program4; 
  UDR=fprintf(&uart_str,"Led program 4\n\r"); 
  changed = 1; 
 } 
 else if (strstr(recived_vect,Program5) != NULL && changed == 0) 
 { 
  PORTC = Pinnar_Program5; 
  UDR=fprintf(&uart_str,"Led program 5\n\r"); 
  changed = 1; 
 } 
 endofline = 0;     
} 
 
#endif /* BLUETOOTH_DRIVER_H_ */ 
 
/* 
 * Kalman.h 
 * 
 * Created: 2012-05-05 13:15:59 
 *  Author: Aequivalere 
 */  
 
 
#ifndef KALMAN_H_ 
#define KALMAN_H_ 
 
#define R_angle 0.2 
#define Q_gyro 0.9 
#define Q_angle 0.01 
 
// Global 
/* Covariance */ 
static double P_00; 
static double P_01; 
static double P_10; 
static double P_11; 
 
/* Tow states and one bias */ 
static double x_bias; 
static double x_rate; 
static double x_angle; 
 
void kalman_init() 
{ 
 x_bias = 0.0; 
 x_rate = 0.0; 
 x_angle = 0.0; 
  
 P_00 = 1.0; 
 P_01 = 0.0; 
 P_10 = 0.0; 
 P_11 = 1.0; 
} 
 
void kalman_predict(double dot_angle, double dt) 
{ 
 static double gyro_rate_unbiased; 
 static double Pdot_00; 
 static double Pdot_01; 



 static double Pdot_10; 
 static double Pdot_11; 
  
 gyro_rate_unbiased = dot_angle - x_bias; 
  
 x_rate = gyro_rate_unbiased; 
  
 // Compute angle estimate 
 x_angle = x_angle + (dot_angle - x_bias)*dt; 
  
 Pdot_00 = Q_angle - P_01 - P_10; 
 Pdot_01 = -P_11; 
 Pdot_10 = -P_11; 
 Pdot_11 = Q_gyro; 
  
 // Update covariance matrix 
 P_00 += Pdot_00 * dt; 
 P_01 += Pdot_01 * dt; 
 P_10 += Pdot_10 * dt; 
 P_11 += Pdot_11 * dt; 
} 
 
void kalman_update(double angle_measured) 
{ 
 static double y; 
 static double S; 
 static double K_0; 
 static double K_1; 
  
 // Compute error in the estimate y = z - Hx 
 y = angle_measured - x_angle; 
  
 // Compute the error estimate S = CPC' + R 
 S = R_angle + P_00; 
  
 //Compute the Kalman filter gains K = PC' inv(S) 
 K_0 = P_00 / S; 
 K_1 = P_10 / S; 
  
 //Update covariance matrix P = P-KCP 
 P_00 -= K_0 * P_00; 
 P_01 -= K_0 * P_01; 
 P_10 -= K_1 * P_00; 
 P_11 -= K_1 * P_01; 
  
 // Correct the prediction x = x+K * y 
 x_angle = x_angle + K_0 * y; 
 x_bias = x_bias + K_1 * y; 
} 
 
double kalman_get_angle() 
{ 
 return x_angle; 
} 
 
 
#endif /* KALMAN_H_ */ 
 
/* 
 * K_varde_controldriver.h 
 * 
 * Created: 2012-05-03 18:35:21 



 *  Author: Aequivalere 
 */  
 
 
#ifndef K_VARDE_CONTROLDRIVER_H_ 
#define K_VARDE_CONTROLDRIVER_H_ 
 
/* Globala K-varden */ 
static double Kp; 
static double Ki; 
static double Kd; 
static double angle_cal; 
static double encoder_tuner=0.5; 
static int encoder_error_1_previous; 
static int encoder_error_2_previous; 
static int while_loop_laps; 
static double calc; 
static double calc2; 
 
void init_AD_Kvarde() 
{ 
 DDRA &= ~((1<<PA4) | (1<<PA5) | (1<<PA6)| (1<<PA7)); 
} 
 
double set_encoder_error(double encoder_error_1, double encoder_error_2, double 
encoder_tuner) 
{ 
 int encoder_xx = (encoder_error_1-encoder_error_2)*encoder_tuner; 
 if (encoder_xx>100) { return 100; } 
 if (encoder_xx<-100) { return -100; } 
 else { return encoder_xx;  } 
} 
 
double angle_tuner(int encoder_error_1, int encoder_error_1_previous) 
{ 
 calc = encoder_error_1-encoder_error_1_previous; 
  
  
 if(calc<-10) {calc2=calc2+0.01;} 
 if(calc>10) {calc2=calc2-0.01;} 
  
 return calc2; 
  
//  if (calc<0){return 0.01;} 
//  if (calc>0){return -0.01;} 
} 
 
void update_K_val() 
{ 
 //set_Kd(); 
 //set_Ki(); 
 //set_Kp(); 
 //set_angle(); 
 //set_encoder(); // på kd vridporten 
} 
 
#endif /* K-VARDE-CONTROLDRIVER_H_ */ 
 
/* 
 * PID.h 
 * 
 * Created: 2012-05-05 11:05:58 



 *  Author: Aequivalere 
 */  
 
 
#ifndef PID_H_ 
#define PID_H_ 
 
double proportionell_term(double Kp, double angle) 
{ 
 return Kp*angle; 
} 
 
double integral_term( double Ki, double total_area) 
{ 
 return Ki*total_area; 
} 
 
double derivata_term(double Kd, double angle, double angle_last_cykle, double 
total_time) 
{ 
 return Kd*(angle-angle_last_cykle)/total_time; 
} 
 
double area(double total_time, double angle) 
{ 
 return total_time*angle; 
} 
 
double summa_reglertermer_motor_1(double Kp,double Ki,double Kd,double angle,double 
angle_last_cykle,double total_time,double total_area,int encder_error_1,int 
encoder_error_2,double encoder_tuner) 
{ 
 double summa = proportionell_term(Kp, angle) + derivata_term(Kd, angle, 
angle_last_cykle, total_time) + integral_term( Ki,total_area) - 
set_encoder_error(encder_error_1,encoder_error_2, encoder_tuner); 
 //int summa = Kp*angle + Kd*get_gyro_data() + integral_term( 
Ki,total_area) ; 
 if (summa > 199) {return 199; } 
 if (summa < -199) {return -199;} 
 return summa; 
}   
 
double summa_reglertermer_motor_2(double Kp,double Ki,double Kd,double angle,double 
angle_last_cykle,double total_time,double total_area,int encder_error_1,int 
encoder_error_2,double encoder_tuner) 
{ 
 double summa = proportionell_term(Kp, angle) + derivata_term(Kd, angle, 
angle_last_cykle, total_time) + integral_term( Ki,total_area) - 
set_encoder_error(encder_error_1,encoder_error_2, encoder_tuner); 
 //int summa = Kp*angle + Kd*get_gyro_data() + integral_term( 
Ki,total_area) ; 
 if (summa > 199) {return 199; } 
 if (summa < -199) {return -199;} 
 return summa; 
} 
 
 
 
#endif /* PID_H_ */ 
 
/* 
 * PWM.h 



 * 
 * Created: 2012-05-05 11:00:25 
 *  Author: Aequivalere 
 */  
 
 
#ifndef PWM_H_ 
#define PWM_H_ 
 
void init_acc_and_PWM_and_encoder(void) 
{ 
//------------initiering-------------- 
 
    //------------interrupt------------------------------    
    GICR |= (1<<INT0) | (1<<INT1);    
    // Enablar interrupt på int0(pd2) 
samt int1(pd3) till enkoder. 
 MCUCR |= (1<<ISC01) | (1<<ISC00) | (1<<ISC11) | (1<<ISC10); //  sätter 
Rising edge på interrupt 0 samt på interrupt 1. 
 DDRD &= ~((1<<PD2) | (1<<PD3) | (1<<PD6) | (1<<PD7)); 
 // sätter PD2(kanal A),PD3(kanal A),PD5(kanal B) 
 //--------------------------------------------------- 
 // samt PD7(kanal B) till input från enkoder.     
    
    //--------PWM 16-bitar timer---------- 
    TCCR1A |= (1<<WGM11) |  (1<<COM1A1) | (1<<COM1B1); // bestämmer "fast PWM-mode" 
samt "clear on compare match"  
    TCCR1B |= (1<<CS10) | (1<<WGM13) | (1<<WGM12) | (1<<ICES1); // på "OCR1A". 
    DDRD |=  (1<<5); // PWM-signal ut på PD5.  
 DDRD |=  (1<<PD4); // PWM-signal ut på PD4.  
    ICR1 = 400;                             // bestämmer frekvensen för PWM-signalen. 
  
} 
 
#endif /* PWM_H_ */ 
 
/* 
 * Timer.h 
 * 
 * Created: 2012-05-05 11:13:49 
 *  Author: Aequivalere 
 */  
 
 
#ifndef TIMER_H_ 
#define TIMER_H_ 
 
///////////////////////////TIMERCONFIG 0///////////////////////////////////// 
void start_timer_program_running_time(void) 
{ 
 TCNT0=0; //Nollar timer 
 TCCR0 |=(1<<CS02) | (1<<CS00);// Set up timer 1024 pre 
} 
 
double get_total_program_running_time(void) 
{ 
 return (double)(TCNT0*((double)1024/(double)8000000)); //Läser av och 
returnerar värde 
} 
 
 
 



#endif /* TIMER_H_ */ 
 
/* 
 * UART.h 
 * 
 * Created: 2012-05-05 11:15:25 
 *  Author: Aequivalere 
 */  
 
 
#ifndef UART_H_ 
#define UART_H_ 
 
#define F_CPU 8000000 //Fuunkar ok 
#define USART_BAUDRATE 38400 //fel med 0.2%, också ok.. 
#define BAUD_PRESCALE (((F_CPU / (USART_BAUDRATE * 8))) - 1) 
#define comp_acc 2.3 
 
int printCHAR(char character, FILE *stream)  
{  
   while ((UCSRA & (1 << UDRE)) == 0) {};  
 
   UDR = character;  
 
   return 0;  
}  
FILE uart_str = FDEV_SETUP_STREAM(printCHAR, NULL, _FDEV_SETUP_RW);  
 
// functions 
void initiate_uart(); 
 
void initiate_uart() 
{  
 UCSRA |= (1<<U2X); 
  
 // Turn on the transmission and reception circuity, enable interrupt for 
RX pin 
 UCSRB |= ((1 << RXEN) | (1 << TXEN) | (1 << RXCIE)); 
 
 // Use 8-bit character sizes - URSEL bit set to select the UCRSC register, 
 // not set bit UPM1 and UPM0 = no parity mode, not set USBS = one stop bit 
 UCSRC |= ((1 << URSEL) | (1 << UCSZ0) | (1 << UCSZ1)); 
 
 // Load lower 8-bits of the baud rate value into the low byte of the UBRR 
register 
 UBRRL = BAUD_PRESCALE; 
 
 // Load upper 8-bits of the baud rate value into the high byte of the UBRR 
register 
 UBRRH = (BAUD_PRESCALE >> 8); 
} // initiate_UART 
 
 
#endif /* UART_H_ */ 
 
 

 



Bilaga 3 - Ekonomi 

Typ Produktnamn Tillverkare Återförsäljare Antal/Mängd Pris[SEK] 

            

Sensorer           

Gyrometer MLX90609 Melexis Lawicel 1 159 

Accelerometer ADXL335 
Analog 
Devices Lawicel 1 159 

Reflexsensor OBP 745     1 0 

Processorer           

Mikroprocessor ATmega16      1 0 

Mikroprocessor ATmega644P     1 0 

Konstruktion           

Hjul     Clas Ohlsson 2 60 

Plåt       1 0 

Plexiglas       ~0.07 m2 0 

Fläkt       1 0 

3D-printade 
fästen   Projektgrupp   17 0 

Batterier           

9 V   Power Base Kjell & Co 1 89,25 

9 V       2 0 

7.4 V LiPo   Dominator Teknikmagasinet 1 399,99 

1.2 V   Kjell & Co Kjell & Co 20 371,25 

Övrigt           

Likströmsmotor 2842S006C Faulhaber   2 0 

Encoder       2 0 

Lysdioder       19   

Bluetooth 
SMD Module 
RN42 

Roving 
Networks Lawicel 1 139 

Monteringsplatta     Clas Ohlsson 10 20 

Buntband   
Thomas & 
Betts Clas Ohlsson 100 20 

Självhäftande 
kardborrband     Kjell & Co 1 22,4 

Vippströmbrytare     Kjell & Co 4 116 

Gängad stång M3 
HECO 
Nordiska Clas Ohlsson 1 12 

    
    

    
Totalt: 1567,89 

    
Budget: 1500 

    
Marginal: -67,89 

      *Nollade komponenter har tillhandahållits av 
KTH. 

   



Bilaga 4,  Använda portar på processorer 

ATmega16       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ATmega644P 

 

• PD2/3  Enkoder 
• PD4/5  PWM-signal 
• PD6/7  Encoder 
• PA0  Acc, Z 
• PA1  Acc,Y 
• PA2  Acc, X 
• PA3  Gyro 
• PA7  Linjeavkännare 
• PC0-7  Dotterkort 

 
 

• PA0-7  moderkortet. 
• PC0-7  styr effekterna 

på LEDs. 
• PD0  styr effekter på 

LEDs 
• PB5-7  möjliggör 

programmering av 
mikrpprocessorn via ISP. 

• PD0-1  avsedda för 
möjlig koppling av MP3-
spelare. 

• PB0-7  framtida 
implementering av 
moduler. 
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Abstract 
This report covers strain gauges and their associated signal processing circuits. 
The report is divided into one theoretical and one practical part. The theoretical 
part presents general facts, equations and reasoning while the practical part 
describes the development and construction of a physical prototype for signal 
processing of strain gauge signals. The aim is to deliver precise and accurate in a 
user-friendly way. The final result is a working prototype with some room for 
improvements regarding accuracy and precision. Improvement suggestions are 
presented together with experiences from the project and future application 
suggestions. 
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Sammanfattning 

Denna rapport behandlar trådtöjningsgivare och signalbehandlingskretsar till 
dessa. Rapporten är uppdelad i en teoretisk fördjupning i vilken allmänna 
ekvationer, resonemang och fakta presenteras, och i en praktisk del. Den 
praktiska delen beskriver utvecklingen av en fysisk prototyp för 
signalbehandling i samband med mätning med trådtöjningsgivare. Syftet är att 
prototypen ska leverera precisa mätresultat och presentera dessa på ett tydligt 
sätt för användaren. Slutresultatet är en fungerande prototyp med viss 
förbättringspotential avseende noggrannhet. Dessa förbättringsmöjligheter 
presenteras tillsammans med erfarenheter från projektet och framtida 
applikationsmöjligheter.
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Inledning 
Trådtöjningsgivare används inom en rad olika applikationer och återfinns inom 
allt ifrån vardagliga produkter såsom hushållsvågar till mätning med extremt 
höga krav vid spjutspetsforskning. Mätningarna rör ofta kraft eller deformation, 
men ibland även andra storheter som kan bestämmas med hjälp av de uppmätta 
deformationerna. I detta projekt konstrueras en prototyp som syftar till att mäta 
kraft med hjälp av trådtöjningsgivare. Hela signalbehandlingskretsen byggs upp 
från grunden av grundläggande elektriska produkter.  

   Teoretisk Fördjupning 

Trådtöjningsgivare 
Trådtöjningsgivare bygger på att mäta längdförändringar med hjälp av 
resistansförändringar. I en vanlig trådtöjningsgivare löper en tunn metalltråd 
fram och tillbaka längs den riktning där den relativa längdändringen, eller 
töjningen, ska mätas. När givaren töjs ut töjs metalltråden ut och blir samtidigt 
tunnare som en följd av metallens tvärkontraktion, vilket är fenomenet att en 
stång som töjs blir smalare. Detta leder i sin tur till att trådens resistans ökar, 
vilket kan mätas. På samma sätt minskar resistansen om givaren trycks ihop, 
eftersom tråden då blir tjockare. 

För varje trådtöjningsgivare definieras en givarfaktor eller så kallad ”Gauge 
Factor”, GF, som anger givarens känslighet, enligt: 

 
𝐺𝐹 ≡

𝑑𝑅
𝑅0

 

𝜀
 (1) 

Där dR är givarens resistansförändring, R0 är givarens resistans då den är 
obelastad och 𝜀 är den relativa längdändringen, även kallad töjningen. Med hjälp 
av givarfaktorn kan den uppmätta resistansförändringen räknas om till en 
töjning. 

För att kunna förstå hur trådtöjningsgivare används och implementeras krävs en 
grundläggande förståelse för hållfasthetslära. Trådtöjningsgivare kan monteras 
på alla typer av konstruktioner, men det allra enklaste fallet är en givare 
monterad på en stång, vilket i hållfasthetslära är en långsmal konstruktion med 
ett givet tvärsnitt och elasticitetsmodul som huvudsakligen belastas med en kraft 
i sin längdriktning. Denna kraft, kallad normalkraft, ger i sin tur upphov till en 
spänning 𝜎, som ges av normalkraften N dividerat med tvärsnittets area A, enligt: 

 
𝜎 =

N

A
 (2) 

Denna spänning är oberoende av vilket material stången är tillverkad av. 
Spänningen ger i sin tur upphov till töjning ε, som ges av spänningen dividerad 
med elasticitetsmodulen E, enligt: 
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ε =
σ

E
 

 
(3) 

Elasticitetsmodul är en materialkonstant, som ges ur tabeller för olika material. 
Töjningen är en dimensionslös relativ förändring, som normalt är av 
storleksordningen promille. Det är denna förändring som mäts av en 
trådtöjningsgivare. Givet tvärsnittets area och elasticitetsmodulen kan töjningen 
sedan räknas om till en kraft verkandes på stången.  

Andra mer komplicerade geometrier som balkar, axlar och plåtar kan på samma 
sätt analyseras med hållfasthetslärans lagar och ge samband mellan kraft och 
deformation.   

Trådtöjningsgivare kan användas för att mäta en rad olika 
töjningar och är olika utformade beroende på vilken sorts 
töjning som avser mätas. Den vanligaste typen av 
trådtöjningsgivare är den som är avsedd för att mäta 
normaltöjning, d.v.s. en relativ längdändring i en riktning. 
Dessa givare har en metalltråd lindad fram och tillbaka, se 
figur 1, i den riktning som töjningen ska mätas i. För att 
minska känsligheten för töjning i andra riktningar är 
lindningen anpassad så att en så stor del som möjligt av 
tråden löper parallell med töjningsriktningen. Detta gör att 
en töjning i denna riktning påverkar en mycket stor del av 

tråden och därför ger en mycket större påverkan på 
resistansen. För en modern trådtöjningsgivare avsedd för 
denna typ av mätning är resistansförändringen vid töjning vinkelrätt mot den 
avsedda töjningsriktningen försumbar. Denna typ av givare är ofta relativt små, 
normalt ca 3-10 mm långa. 

Andra typer av givare kan innehålla flera slingor med metalltråd i olika 
riktningar, för att med en enda givare kunna mäta töjningar i flera riktningar, 
detta kan ge en mer komplett bild av töjningar i exempelvis en plåt. Varje slinga 
ansluts då separat som om det hade varit enskilda givare och liknar ofta den typ 
av givare som beskriv ovan, avsedda för att mäta normaltöjning.  

Andra typer av givare kan exempelvis innehålla cirkulära banor, för att mäta den 
totala töjningen i en punkt. Denna typ av givare är lika känslig mot töjning i alla 
riktningar. 

Trådtöjningsgivare återfinns traditionellt i många applikationer där kraft ska 
mätas. En mycket vanlig applikation är i vågar, där vågens mätområde bestäms 
av dimensionerna på den del där trådtöjningsgivaren är monterad. 
Metallkonstruktionens dimensioner och geometri avgör vågens mätområde och 
känslighet. Detta gör att en och samma modell av trådtöjningsgivare kan 
återfinnas i vågar med mätområde på några kilo och vågar med ett mätområde 
på många ton, allt beroende på hur vågen dimensioneras. Trådtöjningsgivarens 
simplicitet är en stor fördel, då risken för haverier i en givare är mycket liten, 
givet att den skyddas från yttre påverkan.   

Figur 1-Trådtöjningsgivare 
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Många färdiga lastceller, som mäter kraft, består av trådtöjningsgivare 
fastlimmade på metallkonstruktioner med olika dimensioner. Även här avgör 
metallkonstruktionens dimensioner mätområdet. En fördel med detta är att 
samma givartyp kan användas till många olika mätområden, vilket gör att de 
anpassningar i signalbehandling som behövs är minimala. Detta förenklar vid 
byte av lastceller.  

Givarmontering 
För att kunna mäta töjningen i ett visst mätobjekt är det av yttersta vikt att 
trådtöjningsgivaren monteras ordentligt. Givaren måste ha samma rörelse som 
mätobjektet i varje punkt. För att åstadkomma detta limmas givaren fast på 
mätobjektet med ett mycket starkt lim, exempelvis epoxylim. För att uppnå en 
tillräckligt stark limfog är det också viktigt att ytorna är helt rena. Givarens 
placering är mycket viktig, detta för att givaren ska mäta just den töjningen som 
är avsedd, för de givare som endast känner av töjning i en viss riktning är 
givarens vinkel även den mycket viktig.  

Beroende på hur givaren monteras kan olika storheter bestämmas. Det är även 
möjligt att bestämma samma storhet på flera sätt, vilken som är mest lämplig i 
varje givet fall avgörs i stor utsträckning av prioriteringar mellan kostnad och 
prestanda.  

Den enklaste monteringen är den som beskrivs i tidigare 
avsnitt om grundläggande hållfasthetslära, nämligen att 
mäta normaltöjning och därigenom normalkraft med hjälp 
av en enda givare och en stång, se figur 2. Denna typ av 
montering är mycket enkel och kräver endast en givare, 
vilket minimerar kostnaderna och monteringstiden (vilken 
till stor del bidrar till kostnaderna i många sammanhang). 

Nackdelen är att den inte innefattar någon form av 
temperaturkompensation, vilket behandlas närmare i 
kommande avsnitt i denna rapport.  

Ytterligare en vanlig montering är att montera två givare på en balk, en på 
ovansidan och en på undersidan, för att mäta balkens böjning. Denna nedböjning 
är proportionell mot den kraft som belastar balken och kan på så sätt mätas med 
trådtöjningsgivarna. En fördel med denna typ av montering är att 
resistansförändringen från båda givarna kan användas. Detta ger dubbelt så hög 
känslighet jämfört med en enkel givare. Värt att notera är att dessa givare i varje 
lastfall känner av motsatt belastning, den ena töjs ut och den andra 
komprimeras. 

En tredje vanlig monteringsform är att utnyttja två stycken balkar, som vardera 
har utrustats med givare enligt ovan och mäta förskjutningen mellan 
balkändarna. Detta är vanligt i extensometrar. Fördelen med denna typ av 
mätning är att fyra givare ger fyra gånger högre känslighet jämfört med en enkel 
givare.  

En sista vanlig monteringsform är att montera givare på en axel belastad i 
vridning, och på så sätt direkt mäta vridmomentet i axeln. Detta görs genom att 

Figur 2 Trådtöjningsgivare monterad på 
stång 
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mäta töjningen i flera riktningar på axelns yttersida och sedan med ett känt 
tvärsnitt beräkna vridmomentet med hjälp av hållfasthetslärans lagar.  

Resistansbryggor 
En normal trådtöjningsgivare har en 
resistans på i storleksordningen några 
hundra ohm då den är obelastad. Då denna 
givare belastas lätt förändras dess resistans 
i storleksordningen några hundradels ohm. 
Detta är en mycket liten relativ förändring, 
som ska kunna mätas med god 
noggrannhet.  

För att mäta denna mycket lilla förändring 
används en kombination av en resistorbrygga 
och förstärkningskretsar. Trådtöjningsgivaren monteras i en så kallad 
Wheatstonebrygga, se figur 3, som är en brygga med en eller flera 
trådtöjningsgivare och tre till noll fasta resistorer. Det finns väsentligen tre olika 
typer av Wheatstonebryggor: kvartsbrygga, med en givare och tre fasta 
motstånd, halvbrygga, med två givare och två fasta motstånd, samt helbrygga 
med fyra givare, som saknar fasta resistorer. Vilken som används beror på hur 
många trådtöjningsgivare som monterats och hur givarna kopplas in i bryggan 
beror på hur dessa är monterade. 

Bryggan består av två parallellkopplade grenar som vardera innehåller två 
seriekopplade resistorer. Beroende på typ av brygga utgörs en eller flera av 
resistorerna av givare. Bryggan spänningssätts sedan över de båda 
parallellkopplade grenarna med spänningen VEX i figur 3. För den vänstra grenen 
gäller att spänningen över de båda resistorerna, i resonemanget nedan betecknat 
V1 och V2 för spänningen över respektive resistor, R1 och R2 tillsammans är VEX. 

Detta ger strömmen i den vänstra grenen Iv med Ohms lag som: 

 

𝐼𝑣  =
𝑉𝐸𝑋

𝑅1 + 𝑅2
 

 
(4) 

Detta ger spänningen över resistor 2 som: 

 

V2 = Iv ∗ R2 = VEX ∗
R2

R1 + R2
 

 
(5) 

Spänningen över resistor 3 härleds analogt och ges av: 

 

V3 = VEX ∗
R3

R3 + R4
 

 
(6) 

Bryggans utspänning är V0 som ges av differensen mellan spänningarna över 
resistorerna enligt: 

Figur 3 - Wheatstonebrygga 
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V0 = V3 − V2  
 

(7) 

Insättning ger uttrycket för utspänningen som: 

 

V0 = VEX ∗  
R3

R3 + R4
−

R2

R1 + R2
  

 
(8) 

För fallet med en kvartsbrygga ersätts en av resistanserna, i det här fallet R3, med 
en givare, vars resistans ges av: 

 

R3 = R0 + dR 
 

(9) 

Där R3 är den totala resistansen, R0 är resistansen då givaren är obelastad och dR 
är resistansförändringen vid belastning. Insättning ger bryggans utsignal V0 som: 

 

V0 = VEX ∗  
R0 + dR

R0 + dR + R4
−

R2

R1 + R2
  

 
(10) 

Ur denna ekvation kan dR lösas ut som funktion av de kända resistanserna och 
de uppmätta spänningarna: 

 

𝑑𝑅 =
 
𝑉0

𝑉𝐸𝑋
+

𝑅2

𝑅1 + 𝑅2
  𝑅4 + 𝑅0 − 𝑅0

1 −  
𝑉0

𝑉𝐸𝑋
+

𝑅2

𝑅1 + 𝑅2
 

 

 

(11) 

 Denna resistansförändring räknas sedan om till töjning med hjälp av ekvation 
(1). 

Med en kvartsbrygga ges ingen möjlighet till temperaturkompensation, 
undantaget med speciella givare, som anpassats för att kompensera töjningen i 
ett visst material. Med givare som saknar denna anpassning kommer töjningen i 
testobjektet som uppkommer på grund av termiska laster ge utslag, detta kan 
vara fördelaktigt om termiska spänningar är av intresse. Om trådtöjningsgivarna 
däremot används för att bestämma en yttre kraft är det önskvärt att minimera 
inverkan av termiska spänningar, detta för att systemet ska ge samma utslag för 
en given belastning oberoende av temperatur.  

Detta kan uppnås om en halvbrygga används. Genom att montera två givare i 
serie kommer deras resistans att förändras lika mycket av de termiska lasterna, 
givet att de utsätts för samma termiska laster. Detta minimerar 
spänningsförändringen som uppkommer på grund av termiska laster. Detta 
kräver att de båda givarna inte monteras för att mäta samma belastning, 
eftersom de då kommer att kompensera ut 
även mätvärdet. Ett sätt att uppnå detta är att 
montera en av givarna så att den inte utsätts 
för belastning alls, detta kan uppnås genom att 
montera denna givare vinkelrätt mot 
belastningsriktningen, så att den endast 

Figur 4 Givare i motsatt belastning 
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påverkas av de termiska belastningarna. Ytterligare en metod är att montera de 
båda givarna i motsatt belastning, se figur 4, så att den ena givaren utsätts för 
kompression då den andra utsätts för dragbelastning. På så sätt kommer dubbel 
känslighet att uppnås, då en givare får en ökning av resistansen och den andra 
givaren får motsvarande minskning av resistansen. Spänningsförändringen blir 
således dubbelt så stor för samma belastning jämfört med en enkel givare. Detta 
kan exempelvis uppnås genom att montera två givare på olika sidor av en balk 
utsatt för böjning, som beskrivs under avsnittet om givarmontage. Detta kommer 
även att leda till att normalkraftens inverkan minimeras, eftersom de båda 
givarna utsätts för samma töjning av en eventuell normalkraft, detta sker således 
analogt med temperaturkompensationen. För att uppnå detta i exemplet i figur 3 
kopplas givare 1 in som R4 och givare 2 som R3 i en wheatstonebrygga med 
numrering enligt figur 3. 

I en helbrygga kan samma kompensation uppnås genom att givarna utsatta för 
samma belastning kopplas in diagonalt mot varandra i wheatstonebryggan. 
Detta gör att bryggans två grenar utsätts för en lika stor men motriktad 
spänningsförskjutning, vilket dubblerar spänningsdifferensen för ett givet 
lastfall och därmed även dubblerar känsligheten jämfört med en halvbrygga.  

Förstärkningskretsar 
Wheatstonebryggans utsignal är spänningen V0 i ekvationerna ovan, som är 
proportionell mot resistansförändringen. Denna spänning är emellertid väldigt 
liten och måste förstärkas för att kunna mätas med rimlig känslighet av 
exempelvis en mikrokontroller. Detta kan göras med hjälp av en 
operationsförstärkare(OP-förstärkare) med mycket hög förstärkning.  

OP-förstärkaren kopplas lämpligtvis in i en differenskoppling, där spänningarna 
V3 och V2 från wheatstonebryggan matas in i förstärkaren. Utsignalen från 
förstärkaren är proportionell mot spänningsdifferensen, vilket är precis den 
spänning V0 som beräkningarna ovan bygger på. 

På marknaden finns idag färdiga kretsar som innehåller både bryggor och 
förstärkningskretsar, ofta tillsammans med filter för att minimera störningar 
från brus, dessa kommer i många olika format och är mycket användbara. 

Mätning 
För att kunna utföra mätning med hjälp av trådtöjningsgivare behövs ett antal 
förberedelsesteg. För att kunna förstärka signalen tillräckligt mycket krävs att 
Wheatstonebryggan är balanserad då mätningen påbörjas. Detta innebär att 
spänningen över bryggan ska vara noll då den yttre belastningen och därmed 
resistansförändringen är noll. För att åstadkomma detta kopplas extra resistorer 
in i bryggan, så att den utgående spänningen blir noll. Om en extra resistor 
kopplas in parallellt till en befintlig resistor minskas känsligheten för 
förändringar i resistans hos den ursprungliga resistorn. Detta gör det olämpligt 
att balansera bryggan över givare, eftersom känsligheten mot töjningar i givaren 
då minskar. Det är således bättre att balansera bryggan över passiva resistorer.  

Om signalen från givaren ska bearbetas av en AD-omvandlare som bara kan ta 
emot positiv spänning kan det vara lämpligt att balansera bryggan kring en 
nollskild spänning. Detta för att kunna mäta både positiv och negativ töjning. 
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Beroende på hur stora positiva respektive negativa töjningar som ska mätas kan 
spänningen som bryggan balanseras kring väljas olika. Om lika stora positiva och 
negativa spänningar ska mätas är det lämpligt att balansera bryggan så att 
utsignalen efter förstärkning är kring AD-omvandlarens halva referensspänning. 

När bryggan har balanserats behöver den kalibreras, detta för att säkerställa så 
att de värden som fås genom mätningen överensstämmer med verkligheten. 
Detta görs genom att utsätta kretsen för en given last och sedan kompensera 
resultatet med en skalfaktor. För att kalibrera kretsen kan givaren belastas med 
en känd kraft Fkalib som ger ett utslag Fmät. Detta ger sedan skalfaktorn α enligt: 

 

𝐹𝑘𝑎𝑙𝑖𝑏 = 𝛼 ∗ 𝐹𝑚ä𝑡 ⇒ 𝛼 =
Fkalib

Fmät
 

 
(12) 

Genom att multiplicera de uppmätta värdena med skalfaktorn ges det 
kalibrerade värdet på kraften, med hänsyn tagen till fel i modellen gällande E-
modul, givarfaktor, tvärsnitt och fel i resistorer i bryggan.  

Ett alternativt sätt är att belasta bryggan med en känd resistans, som motsvarar 
en känd töjning. Denna metod tar emellertid inte hänsyn till givarfaktor, tvärsnitt 
eller E-modul, å andra sidan lämpar den sig bättre för mätningar då töjningen 
söks, eftersom E-modul och tvärsnitt då kan vara parametrar som ej är kända.  

För att avläsa resultaten måste de sedan kopplas till antingen en analog mätare, 
som känner av spänningen, eller vanligare i dagsläget, en AD-omvandlare. 
Upplösningen på resultatet beror av AD-omvandlarens upplösning. Det är 
således viktigt att den använda AD-omvandlaren har tillräckligt hög upplösning 
för att ge den efterfrågade upplösningen. Upplösningen dU från en AD-
omvandlare med n bitar och referensspänning Vref ges av: 

 

𝑑𝑈 =
𝑉𝑟𝑒𝑓

2𝑛 − 1
 

 
(13) 

Mätningar med trådtöjningsgivare kan bli mycket noggranna. Som exempel kan 
nämnas att institutionen för hållfasthetslära vid KTH kan utföra kraftmätningar 
upp till 100kN, med en upplösning på 0,1 N, vilket motsvarar en upplösning på 
0,001 ‰.  

Trådtöjningsgivarnas potential 
Trådtöjningsgivare har stora fördelar vid kraftmätning. De är relativt små, vilket 
möjliggör montering på svåråtkomliga platser. Detta är mycket positivt då detta 
kan ge tillgång till mätresultat som inte går att mäta på annat vis. Ytterligare en 
stor fördel är att givarna enkelt monteras på befintliga konstruktioner, vilket gör 
att mätdata kan samlas in under realistiska förhållanden, utan att givarna 
påverkar resultaten. Detta möjliggör även analys av deformationer och 
spänningar i flera lokala punkter. Exempelvis kan deformationer på en bil mätas 
under färd, vilket kan hjälpa till i utvecklingsarbete. Detta ger även stora 
möjligheter att följa upp teoretiska beräkningar och se så att de modeller som 
används stämmer överens med verkligheten, dessa modeller kan exempelvis 
vara FEM-beräkningar eller enklare överslagsberäkningar.  
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Dessutom ges möjlighet att mäta deformationer av elastiska strukturer där 
funktionen beror av deformationen, detta kan exempelvis vara carvingskidor, 
som deformeras vid sväng eller aerodynamiska konstruktioner, exempelvis 
flygplansvingar, som deformeras i hög fart. Med hjälp av trådtöjningsgivare kan 
dessa deformationer mätas, vilket kan ge insikt i hur konstruktionerna fungerar, 
detta kan i sin tur kan driva utvecklingen av dessa produkter framåt.  

Problemdefinition och – lösning 
Syftet med prototypen som tas fram i detta projekt är att med hjälp av 
trådtöjningsgivare mäta kraft. Målet är att mätningen ska ske över ett stort 
mätområde med god precision och resultatet ska presenteras på ett 
användarvänligt sätt. 

Utvecklingshjälpmedel 
Prototypen utvecklas med hjälp av en rad programvaror och verktyg. 
Dimensionerande beräkningar och analys av hållfasthetslära görs i 
beräkningsprogrammet MATLAB, en tidig testigg tas fram med hjälp av CAD-
programmet Solid Edge. Denna tillverkas sedan för hand i aluminium och stål 
med en manuell metallsvarv och en manuell fräsmaskin.  

Kopplingsscheman och kretskortslayout tas fram med Multisim 11.0 och 
Ultiboard 11.0. Kopplingarna testas på breadboard innan ett permanent 
kretskort etsas och löds.  

Programvaran i mikrokontrollern tas fram med hjälp av AVR Studio 5.0 och 
mikrokontrollern programmeras med hjälp av utvecklingskortet STK-500. 

Dessutom används en rad enkla handverktyg och ett oscilloskop av typen Fluke 
123 Scopemeter. 

Hårdvara  
Prototypen är uppdelad i två subsystem på två olika kretskort. Det första 
systemet sörjer för strömförsörjning till det andra systemet, i vilket all 
signalbehandling och presentation av mätdata sker.  
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1
2 3C7
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Figur 5-Kopplingsschema Spänningsmatningskort 
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Strömförsörjningen består av tre 
spänningsregulatorer och sex kondensatorer. 
Målet med detta subsystem är att ta in positiv 
och negativ spänning samt jord och omvandla 
detta till +5V, +3,3V, jord samt -5V. 
Kondensatorerna har valts enligt 
spänningsomvandlarnas datablad, för att 
korrigera för eventuella ojämnheter i 
spänningen. Systemet klarar av ingående 

positiva spänningar upp till +35V och ingående 
negativa spänningar ner till -25V. Spänningen 
omvandlas först med hjälp av spänningsomvandlarna LM7805CT och LM7905CT 
till +5V och -5V. Dessa spänningar matas ut direkt till den utgående kontakten. 
Dessutom matas +5V till spänningsomvandlaren LM3940, som matar ut 3,3V till 
den utgående kontakten. Jord matas direkt från den ingående till den utgående 
kontakten. Kopplingsschemat för subsystemet visas i figur 5 och ett foto av det 
färdiga systemet visas i Figur 6. 

Det andra subsystemet, vilket är det system som behandlar mätsignalen och 
presenterar det för användaren, innehåller mikrokontrollern Atmel ATMega16, 
som utför AD-omvandlingen, beräknar det faktiska värdet och presenterar 
resultatet för användaren. Trådtöjningsgivaren kopplas in i en 
Wheatstonebrygga, en kvartsbrygga, med tre fasta resistorer. 
Trådtöjningsgivaren kopplas in via en kontakt, så att olika givare kan kopplas in 
och givare som monterats på fasta objekt kan tas bort från kortet. De fasta 
resistorerna kopplas in via hylsor på kretskortet, så att de kan bytas ut om andra 
resistanser önskas, detta möjliggör även halv- och helbryggor genom att koppla 
in trådtöjningsgivare istället för resistorer. Till bryggan ansluts också två stycken 
vridpotentiometrar för att kunna balansera bryggan, dessa monteras parallellt 
med varandra, detta för att öka känsligheten i justeringen, vilken måste utföras 
med mycket hög precision. Bryggan spänningssätts med 3,3V och en OP-
förstärkare av typen LF351N kopplas in i differenskoppling, med 2000 gångers 
signalförstärkning. OP-förstärkaren matas med -5V och +5V från det externa 
spänningsmatningskortet. OP-förstärkarens utgång och spänningsmatningen till 
bryggan kopplas båda in till ATMega16:s AD-omvandlare.  

Figur 6 Spänningsmatningskort 
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En monokrom display med 2*16 tecken monteras 
till ATMega16 för att kunna skriva ut mätvärden 
och instruktioner till användaren, denna kopplas in 
till ATMega16 på samma sätt som till metio16-
kortet. Till displayen monteras även en 
vridpotentiometer för att kunna justera displayens 
kontrast. Fyra knappar monteras med pull-up 
motstånd. Dessutom monteras en ISP-kontakt för 
att kunna programmera processorn direkt från 
STK500-kortet, utan att ta bort den från 
prototypen. För att kunna programmera ATMega16 
då displayen är inkopplad monteras motstånd på 
10 kΩ till de kontakter som delas mellan ISP och 
displayen. Motstånden monteras så att de 
begränsar strömmen mellan processorn och 
displayen, samtidigt som strömmen från 
processorn till ISP-kontakten inte passerar några 
resistorer. Kopplingsschema för huvudkortet ses i 

figur 7 och ett foto av detsamma ses i figur 8. 

Mot ATMega16 kopplas +5V direkt till VCC, AVCC 
och AREF, dessutom kopplas RESET via ett motstånd till +5V. GND kopplas till 
spänningskortets jord.   

Mjukvara 
Beräkningarna implementeras i ATMega16 med hjälp av AVR Studio 5. 
Mikrokontrollern används för att AD-omvandla värdet som kommer ifrån OP-
förstärkaren till ett digitalt värde. Koden inleds med två initieringsfunktioner 
som initierar AD-omvandlaren respektive displayen. Drivrutinerna för displayen 
hämtas från metio16.h. 
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I while-loopen körs sedan funktionen ad_conv(), som läser in AD-värdet från 
respektive kanal. Sedan körs funktionen force(), som beräknar kraften givet 
spänningarna i bryggan, detta innebär att systemet kompenserar för 
förändringar i spänningen över bryggan. Till slut körs funktionen printout(), som 
skriver ut kraften. AD-omvandlingen implementeras med interrupt och den 
globala variabeln adcompl. Dessutom körs AD-omvandlaren med en prescaler på 
128, då de förlopp som är intressanta vid normal töjningsmätning är långsamma.   

Erfarenheter och Problem under arbetets gång 
Arbetet kring trådtöjningsgivarna har varit mycket lärorikt och många problem 
har lösts under arbetets gång. Ett stort problem initialt var att montera 
trådtöjningsgivaren, vilket kräver hög noggrannhet och renlighet. För att kunna 
belasta givaren på ett kontrollerat sätt byggdes en rigg, i vilken ett teststycke av 
aluminium kunde fästas och utsättas för en dragkraft genom att två M10-skruvar 
var fastgängade i teststycket. Givaren limmades med hjälp av ett tvåkomponents 
epoxylim, med en hållfasthet på 3000 N/cm2, vilket gav ett tillräckligt bra 
resultat. 

Ytterligare ett problem har genomgående varit att lyckas balansera bryggan. 
Denna balansering kräver extremt noggrann justering av motstånden i bryggan. 
De vridpotentiometrar som använts har haft en god kontroll av motståndet, men 
det har inte varit tillräckligt. Problemet löstes till viss del av att montera två 
potentiometrar parallellt, vilket minskade känsligheten och gjorde justeringen 
lättare. Ett kvarstående problem har varit att potentiometrarna drar sig över tid, 
så att små justeringar krävs för att bibehålla samma nollnivå. Detta kan 
emellertid tas i beaktning och om systemet kalibreras innan en mätning ges 
värden med god kvalité. Fördelen med vridpotentiometrarna har varit att det går 
mycket enkelt att justera in bryggan och att värdet till vilken bryggan balanseras 
in kan väljas i stort sett godtyckligt. Detta har varit en stor fördel, vilket har 
underlättat arbetet. 

En stor erfarenhet från tillverkningen av prototypen är metodiken kring hur 
kretskort bör byggas upp och tillverkas. Det har klart visat sig hur metodiska och 
täta kontroller under tillverkningens gång minskar antalet fel drastiskt. 
Exempelvis har lödningar kontrollerats under arbetets gång, vilket har lett till att 
småfel har kunnat rättas till direkt, vilket jämfört med tidigare projekt har 
minskat den totala felsökningstiden drastiskt.  

Ett tidigt problem har varit att lösa strömförsörjningen, med de olika 
spänningsnivåer som krävdes. Det har valts att mata bryggan med 3,3V för att 
kunna övervaka spänningen över bryggan med mikrokontrollerns AD-
omvandlare. Detta har medfört att variationer i matningsspänningen inte har 
påverkat mätvärdena, då systemet kompenserat för dessa variationer. 

Filter har varit ett problem, det har visat sig att de enkla lågpassfiltren inte 
fungerar i praktiken, utan lämnar högfrekvent brus med låg amplitud kvar i 
signalen.  Ytterligare ett sätt att minska bruset är att använda en långsammare 
OP-förstärkare, d.v.s. en med lägre Slew-Rate, vilket är förmågan att följa snabba 
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förändringar i spänning. Om denna förmåga blir sämre minskar känsligheten för 
brus.  

Slutsatser och Förbättringsförslag  
Genom att implementera mer avancerade bryggor kan kretsen ges ett bredare 
användningsområde, där även varierande temperatur och icke önskade laster 
kan kompenseras för. Vidare skulle systemet då kunna användas som en mer 
allmän förstärkare för trådtöjningsgivare, likt kommersiella system som idag 
finns på marknaden.  

Vidare skulle flera separata bryggor och mer programmering kunna 
implementera jämförelsefunktioner, vilket skulle kunna vara en fyrpunktsvåg 
som automatiskt beräknar masscentrum för t.ex. bilar eller andra objekt där 
viktfördelningen är central.  

En mycket viktig förbättringspotential finns i att förbättra noggrannheten i 
systemet. Detta kan göras genom att förbättra balanseringen, så att den inte drar 
sig med tiden. Detta är nödvändigt för att kunna utföra långa mätningar utan 
kalibrering under tiden. Vidare kan noggrannheten förbättras med hjälp av filter, 
som tar bort högfrekvent brus. Då den intressanta signalen, töjningen, varierar 
långsamt kan alla högfrekventa spänningskomponenter filtreras bort. Problem 
med denna typ av brus avhjälps ofta av medelvärdesbildning, då dess väntevärde 
är noll.  

Trådtöjningsgivare är en mycket enkla i sin princip, men implementeringen 
kräver relativt djupa kunskaper. De är relativt svåra att montera och det krävs 
finkalibrerad elektronik för att kunna få ut mätvärden med hög precision. Med 
rätt kunskap och kalibrering kan givarna emellertid prestera mätvärden med 
extremt hög noggrannhet och de kan monteras på många olika positioner. 
Givarna är mångsidiga och kan användas för att mäta kraft och deformationer, 
och alla de parametrar som på något sätt kan härledas från dessa. Detta kan 
exempelvis vara tryck.  

Projektet visar att det emellertid är möjligt att från grundläggande elektriska 
komponenter bygga en signalbehandlingskrets för mätning med 
trådtöjningsgivare, som faktiskt fungerar i praktiken och ger användbara 
mätvärden.  
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Bilaga 3: Programkod 
* 
 * Tradtojningsgivare.c 
 * 
 * Created: 2012-03-17 03:07:58 
 *  Author: Joakim Trobeck 
 */  
 
#include <avr/io.h> 
#include <avr/metio16.h> 
#include <avr/interrupt.h> 
#include <util/delay.h> 
 
#define bridge 1         
         //Defines the 
bridge on channel ADC1. 
#define sensor 0         
         //Defines the 
sensor on channel ADC2. 
 
int adcompl;          
         //Defines the AD-
complete variable. 
 
ISR(ADC_vect)          
         //Interrupt 
routine 
{ 
 adcompl = 1;         
         //Sets the AD-
complete variable to one. 
 ADCSRA |= (1<<ADSC);        
        //Starts new convertion. 
} 
 
int ad_init(void) 
{ 
 ADCSRA |= (1<<ADEN)|(1<<ADIE)|(1<<ADPS0)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS2); 
     //Enables the ADC with prescaler 128. 
 sei();          
          //Enables 
interrupts. 
} 
 
unsigned int ad_conv(int channel) 
{  
 ADMUX &= 0b11100000;        
        //Resets the input 
channel. 
 ADMUX |= (1<<channel);       
         //Selects input. 
 ADCSRA |= (1<<ADSC);        
        //Starts conversion. 
 int adcdata; 
 while(1) 
 { 
  if(adcompl)        
          //Checks 
if the AD conversion is complete 
  { 
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   adcompl = 0;       
         //Resets the 
AD_complete variable 
   adcdata = ADC;      
          //Reads 
the value of ADC. 
   unsigned int volt = (float)5000*adcdata/(float)1023; 
     //Calculates the voltage in mV. 
   return volt; 
  } //End if 
 } //End while 
} //End ad_conv 
 
int printout(int varde) 
{ 
 move_cursor(1,1); 
 dprintf("Mätning:"); 
 move_cursor(2,1); 
 dprintf("Värdet är: %u    ",varde); 
 _delay_ms(100); 
 cursor_off();  
} 
 
float force(float sensorvolt,float bridgevolt) 
{ 
 float dR = 0.0, R1 = 120.0,R2 = 120.0, R3 = 120.0, Rg = 120.0, GF = 2.1, 
uin = 0.0, u0 = 0.0, A = 0.0001, Nforce = 0.0; //Defines parameters 
 double E = 70e9,e = 0.0,sigma = 0.0;     
        //Defines parameters 
 int M = 2000;         
          //Defines 
gain 
 uin = (float)sensorvolt/((float)M*1000);     
       //Calculates the incoming 
voltage in V 
 u0 = bridgevolt/(float)1000;      
         //Calculates the 
incoming bridge voltage   
 dR = ((uin/u0+R3/(R1+R3))*(R2+Rg)-Rg)/(1-(uin/u0+R3/(R1+R3)));  
     //Calculates the resistance change 
 e = (dR/Rg)/GF;        
          
 //Calculates the strain. 
 sigma = E*e;         
         
 //Calculates the stress. 
 Nforce = sigma * (double)A;       
         //Calcukates the 
force. 
  
 return Nforce;        
          
 //Returns the force. 
} 
 
int main(void) 
{ 
 ad_init();         
          
 //Initiates the ADC. 
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 init_disp();         
         
 //Initiates the display. 
    while(1) 
    { 
  int u_sensor = ad_conv(sensor);     
         //Gets the sensor 
voltage. 
  int u_bridge = ad_conv(bridge);     
         //Gets the bridge 
voltage 
  int Nforce = force((float)u_sensor,(float)u_bridge);  
      //Calculates the force. 
  printout(Nforce);       
          //Prints 
the force 
    } 
} 
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Abstract 

 
This report deals with what MP3-files are about, their purpose and how they are built into the 

basis. 

It also discusses the use and theory of the music module VMusic1 and how it along with a 

microcontroller called ATMEGA16 will create a prototype of an MP3 player. 

VMusic1 works great for playing sound in all cases. Its functionality with all of its commands 

is more than enough for a simple ordinary MP3 player. The only real downside to it, is that 

it’s too big if you want to use it as an MP3 player, but it would work perfectly with almost 

everything else. 

Last but not least will this report take up how the created prototype can be improved in 

various ways, but also what has been instructive with the project and what has been 

problematic. 

 

Sammanfattning  

 
Den här rapporten tar upp vad MP3-filer är, deras syfte och hur de är uppbyggda i grunden. 

Den tar även upp användandet och teorin bakom musikmodulen VMusic1 och hur den 

tillsammans med en mikrokontroller vid namn ATMEGA16 kommer att skapa en prototyp för 

en MP3-spelare. 

VMusic1 fungerar utmärkt för att spela upp ljud vid alla tänkbara tillfällen. Dess 

funktionalitet med alla sina kommandon räcker gott och väl för en vanlig MP3-spelare. Den 

enda riktigt nackdelen med den är att den är för stor om man vill använda den som en MP3-

spelare, men den skulle fungera perfekt till nästan allt annat. 

Sist men inte minst kommer det tas upp hur den skapade prototypen kan förbättras på olika 

sätt, men även vad som varit lärorikt med projektarbetet och vad som varit problematiskt. 
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Inledning 

 
Året var 1998 och fram till detta år gick alla snälla och glada till skivbutiker för att handla 

musiken de tyckte om. Man köpte till och med bärbara CD-spelare för att kunna ta med sig 

sin favoritmusik när man lämnade huset. Men det antagligen inte någon visste, var att just det 

här året skulle påverka människors syn, inköp och lyssnande när det gäller musik. Men 

framförallt hur det skulle påverka musikbolagen i framtiden och vilka förluster det blir för 

dem. Detta var nämligen året då algoritmen för MP3-filer publicerades internationellt. 

Denna algoritm, vars huvuduppgift är att förminska ljudfiler utan att påverka kvalitén, blev 

genast väldigt populär och är idag den mest använda när det gäller ljudkomprimering. Det 

MP3 förde med sig är inte alls omtyckt om vissa, speciellt skivbolagen. Men om man ser det 

från en annan vinkel så har MP3 bidragit till en enorm intäktsindrivare för andra företag när 

det gäller t.ex. MP3-spelare. 

Den här rapporten kommer dels ta upp teorin bakom MP3, dels en MP3-modul vid namn 

VMusic1 och hur den är uppbyggd och fungerar, men även skapandet av en egen MP3-spelare 

utifrån VMusic1. 
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Vad är MP3 och hur fungerar det? 

 
MP3, även känt som algoritmen MPEG Audio Layer III, är en del av familjen MPEG 

(Moving Picture Experts Group) och är en slags encoder som förminskar ljudfiler med ca 10 

gånger den ursprungliga storleken. 

 

Komprimering 

 

För att få mp3-filer att bli så pass mycket mindre än sin ursprungliga storlek, används två 

stycken komprimeringsmetoder för att dels ta bort ljud som ligger utanför det mänskliga 

hörselområdet och dels för att helt enkelt bara förminska filens storlek. 

Den första av metoderna, den som tar bort ljud vi inte kan uppfatta, är en teknik som heter 

psykoakustik. Psykoakustik är en teknik som utnyttjar att våra öron bara kan uppfatta ljud 

mellan 2kHz-20kHz, men även vår hjärnas kapacitet att uppfatta olika typer av ljud samtidigt. 

Detta gör att man kan ta bort en stor del ”onödigt” ljud från originalfilen och på så sätt få ner 

storkelen på filen. 

Den andra komprimeringsmetoden som används är Huffmankodning. I huffmankodning tar 

man inte bort någon data som i den förra metoden, utan det huffmankodning gör är att den 

analyserar strängar, eller i det här fallet ljud, som förekommer ofta. Dessa läggs sedan i en 

separat tabell där den sträng som förekommer oftast får kortast kodsnutt. På så sätt förminskas 

koden ytterligare, men denna gång utan förluster. 

 

Kvalité 

 

Det som till största delen avgör kvalitén på mp3-filen är det som kallas ”bit rate”. Bit rate är 

ett mått på hur mycket data (bitar) som lagras för varje sekund av ljudet. Det som även 

påverkar kvalitén är det som heter samplingsfrekvensen och är med vilken frekvens man 

lagrar signalen i. Men man kan enkelt säga att en högre bit rate medför bättre kvalité på mp3-

filen. 

Det finns två typer av bit rate, CTR (Constant Bit Rate) och VBR (Variable Bit Rate). När en 

konstant bit rate används för att skapa en mp3-fil lagras lika mycket data/sekund filen rakt 

igenom. Används däremot en varierande bit rate när man skapar sin mp3-fil, behöver man 

ställa in ett intervall där bit raten ska jobba inom. Fördelen med att använda en varierande bit 

rate är att filen som skapas blir mindre och att kvalitén nästintill är densamma som för en 

konstant bit rate. Nackdelen är att dessa filer inte går att spela upp på gamla mp3-spelare pga. 

att VBR inte fanns när de skapades. 
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Uppbyggnaden av mp3-filen  

En mp3-fil är uppbyggd av ett block som innehåller en massa strukturer (frames). Varje 

struktur består av en mp3-header och en mp3-data, där headern innehåller all info om hur 

mp3-filen ska skapas och datan innehåller ljudet. Högst upp i blocket innan alla strukturer 

finns i vissa mp3-filer även något som heter ID3 tag. Den innehåller data om sådant som titel, 

artist, album, spårnummer, genre mm.  

Varje mp3-header består av 32 bitar, som ingår i 13 block, där varje block har en betydelse för 

hur filen skapas. Det första blocket, som innehåller de 11 första bitarna, har hand om det som 

kallas ”sync word”, som är till för att synka slutet av varje header med början av varje data. 

Detta sätts alltid till 0xFFF (alla ettor) för att allt ska synkas rätt.  

Block 2-4 bestämmer vilken version och filter ljudfilen kommer ha, samt om den ska vara 

skyddad mot oavsiktliga ändringar i mp3-datan. Det första av dessa tre block, som endast 

består av två bitar, bestämmer vilken typ av MPEG det ska vara, där 11 motsvarar MPEG-1, 

10 MPEG-2 och 00 MPEG-2,5. Det andra blocket avgör sedan vilket lager som ska användas 

för MPEG-versionen. Här används två bitar eftersom det finns tre olika typer av lager. Lager I 

skrivs som 11, lager II som 10 och lager III som 01. Det tredje och sista av dessa block 

fastställer huruvida filen ska vara skyddad mot dessa oavsiktliga ändringar i datan. Här står en 

nolla för skydd och en etta för inget skydd. 

Det femte blocket ställer in vilken bit rate som ska användas. Här används 4 bitar eftersom det 

finns minst 8 olika bit rate-inställningar. Olika värde på bitarna blir olika bit rates beroende på 

om MPEG-1 eller 2 är valt. Ex. om MPEG-1 är valt blir 1010 en bit rate på 160kbit/s. 

Block 6-8 har hand om samplingsfrekvensen, men även två andra inställningar som kallas 

”padding bit” och ”private bit”. Det ”padding bit” gör är att den kompenserar för ofullständiga 

frames genom att fylla på med bitar för att få en fullständig frame. När det kommer till 

”private bit” så kan den användas av specifika program för att starta olika förlopp. Eftersom 

olika MPEG-versioner har olika samplingsfrekvenser gäller samma sak här som för bitarna 

till bit rate, att olika värde på bitarna blir olika samplingsfrekvenser för de olika versionerna.  

Det nionde och tionde blocket har hand om olika kanallägen och kanalinställningar. Det första 

av dessa avgör vilket kanalläge filen kommer kodas som. Här finns det fyra olika lägen, 

stereo, joint stereo, dual channel och single channel (mono). Det tionde blocket ställs endast 

in om joint stereo är valt i block nio. Varför just det endast ställs in för joint stereo beror på att 

joint stereo kan hantera mer än en metod för att koda ljudet. 
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De tre sista blocken innehåller information om copyright, original/kopia och tonvikten. En 

etta i det elfte blocket betyder att filen är upphovsrättsskyddad och en nolla att den inte är det. 

Samma princip gäller för det tolfte blocket där en etta säger att det är originalfilen och en 

nolla att det är en kopia. Det sista av alla de 13 blocken är ett block som utjämnar tonvikten i 

ljudet, men som idag inte används längre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Skiss över hur en MP3-fil är uppbyggd i grunden. 
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Teoretisk fördjupning 
 

FTDI 

 

FTDI (Future Technology Devices International) är ett företag som grundades 1992 i 

Skottland och som är specialiserade inom USB-teknik. De utvecklar mikroprocessorer och 

färdiga moduler som låter användaren kommunicera med USB-enheter genom olika typer av 

seriekommunikation. En av deras moduler, VMusic1, tillåter en att spela upp MP3 och andra 

populära musikformat direkt från ett USB-minne. Mer om VMusic1 och hur den fungerar tas 

upp här nedan. 

    

VMusic1 

 

VMusic1 är som sagt en modul för att spela upp musik. Den består till största del av en docka 

för USB-minne, ett 3,5 mm uttag för ljuduppspelningsenheter, sex pinnar för 

seriekommunikation och två stycken mikroprocessorer som har hand om kommunikationen 

med USB-minnet och uppspelningen av ljudfiler, vilket syns i bilden nedan. 

 

Figur 2. Modulen VMusic1 och dess delar.  
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VNC1L-1A 

 

Det ena av de två mikroprocessorerna är en så kallad VNC1L-processor. Dess huvudsakliga 

uppgift är att kommunicera med USB-enheter. Detta kan den göra med hjälp av tre olika typer 

av seriekommunikationer, UART/USART, SPI och FIFO. I det här projektet användes 

UART/USART för att kommunicera med modulen. 

 

UART/USART 

 

UART (Universal Asynchronous Reciever Transmitter) och USART (Universal Synchronous 

Asynchronous Reciever Transmitter) är båda en seriekommunikationsform som omvandlar 

parallella signaler till seriella. Det UART/USART gör är att den tar en byte och delar upp den 

i bitar som sedan skickas till en annan UART-enhet där bitarna sedan sätts ihop till en byte 

igen. Det skickas även start- och stoppbitar för att meddela när data skickas, men det används 

endast vid UART då USART redan har den synkrona överföringen.  

 

Figur 3. Bild som visar hur data skickas för UART. 

Genom att två stycken enheter är inställda på samma baudrate, kan UART och USART veta 

när det skickas bitar från den ena enheten till den andra.  

Data skickas sedan från en pinne vid namn TXD på den ena enheten och tas sedan emot på en 

pinne vid namn RXD på den andra enheten och vice versa. 

  

VS1003 – MP3/WMA Audio Codec 

 

Den andra mikroprocessorn, VS1003, är utvecklad av ett företag vid namn VLSI. Det VS1003 

gör är att den avkodar ljudfiler som sedan kan spelas upp via stereoutgången på VMusic1.   
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Projektets gång 
 

Koppla VMusic1 till datorn 

 

Projektet första del var att bekanta sig med VMusic1 och koppla upp den mot datorn. För att 

göra detta användes ett så kallat STK-500 kort, som kopplades till datorn via en RS232-port 

som är till för seriekommunikation. Väl sedan på datorn användes ett program vid namn 

Realterm som är ett ”visualiseringsprogram” för datakommunikation. Men innan detta kunde 

göras var det tvunget att göras några inställningar dels på datorn och dels på modulen för att 

kommunikationen mellan dem skulle fungera felfritt. 

Det som behövde göras var att se till så att modulen och datorn var inställd på samma 

baudrate. Baudrate är ett mått på hur många pulser i form av data som skickas varje sekund 

och baudraten måste därför överensstämma enheterna emellan för att rätt data som skickas 

kommer fram. Standardbaudraten för VMusic1 är 9600, men i den här rapporten valdes en 

baudrate på 4800 istället, då den informationen tillkom efter baudraten hade valts. Men som 

går att se i tabellen nedan ger de båda bra resultat för en klockfrekvens på 1 MHz. 

  

Figur 4. Tabell över baudratevärden för givna klockfrekvenser. 

För att ställa in detta och samtidigt uppdatera VMusic1 med den senaste firmwaren har FTDI 

gjort det väldigt enkelt för användaren. Det var nämligen bara att ladda ner ett program från 

deras hemsida som skapade en fil med namn ”FTRFB.FTD” med alla korrekta inställningar 

och som sedan sparades på önskat USB-minne. När detta var gjort återstod det bara att koppla 

STK 500-kortet till datorn och VMusic1 till STK 500-kortet. 

Som tidigare sagt så används en RS232-port för att koppla VMusic1 via STK’n till datorn. 

Den använder sig av något som heter DTE (Data Terminal Equipment) där följande 
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kommando för VMusic1 kan användas, TXD som skickar data, RXD som tar emot data, RTS 

som begär att skicka data när den är redo att ta emot och CTS som ger klartecken när det går. 

För att få kontakt med datorn kopplades pinnarna på VMusic1 till STK 500-kortet på följande 

vis: 

 

Figur 5. Kopplingarna för vardera pinne på VMusic1. 

där CTS# kopplades till GND och RTS# användes tyvärr inte i den här rapporten. Resultatet 

som visades i Realterm blev, 

 

Figur 6. Uppkoppling av VMusic1 till Realterm. 

, vilket visade att kopplingen mellan modulen och datorn var korrekt. 
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Mikrokontroller/eget program 

 

Det var nu dags att skapa ett program för att styra VMusic1 och dess funktioner. Tanken 

bakom hur programmet skulle vara utformat kom från att såsmåningom göra en MP3-spelare 

av VMusic1, där standardfunktionerna på en vanlig MP3-spelare skulle användas. 

För att skapa detta program användes mikrokontrollern ATMEGA16. Det första som gällde 

var att programmera ATMEGA16 så att den var inställd på samma baudrate som modulen. 

Detta gjordes med hjälp av en guide som förklarade grundligt hur man programmerar 

ATMEGA16 för att få den att kommunicera med sin modul. När detta var gjort börjades en 

mer utformlig undersökning om vilka kommando VMusic1 hanterade och hur de skickas. 

Nedan följer en lista med kommando för VMusic1 som ansågs vara användbara för den här 

rapporten. 

 

Figur 7. Tabell över kommandon för VMusic1. 

Det man ser här är att kommandon skickas antingen genom strängar innehållande text eller 

med hexadecimala tal. Programmet blev därför utformat så att när användaren trycker på en 

knapp för t.ex. ”Skip forward one track” kommer knappen göra så att den pinnen den är 

kopplad till på ATMEGA16 blir jordad och kommandot skickas då iväg från mikrokontrollern 

till VMusic1 som då byter låt.   
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Prototyp 

 

När programmet var färdigprogrammerat började bygget av själva prototypen i form av en 

MP3-spelare. Tanken var inte här att bygga något som skulle utmana dagens MP3-spelare, 

utan istället något mer simpelt men med snarlika funktioner samt att den skulle vara 

batteridriven. 

Eftersom den tänkta MP3-spelaren skulle vara batteridriven med 9V då ATMEGA16 och 

VMusic1 endast ska drivas med 5V, var en spänningsomvandlare tvungen att användas för att 

omvandla 9V till 5V.  

Första steget blev att skapa en elektronisk modell innehållande alla komponenter i 

programmet Multisim. Här var det viktigt att tänka på att man fick med alla delar, att de var 

kopplade rätt samt att man hade rätt footprint till dem, så att enheterna sedan vid monteringen 

skulle passa och inte vara för stora eller för små. När allt väl var på plats och allt var kopplat 

rätt var det dags att börja designa kretskortet där alla komponenterna skulle sitta. 

Filen som skapades i Multisim importerades nu in till ett annat program som heter Ultiboard, 

som är ett program för att skapa kretskort. När kretskortet såg bra ut i Ultiboard printades 

modellen ut på OH-papper så att ett riktigt kretskort kunde skapas.  

Efter processen för att göra ett kretskort och fastlödningen av alla komponenter blev resultatet 

följande: 

 

Figur 8. Den färdiga prototypen. 

Det som syns i figuren ovan är det en ganska simpel MP3-spelare men med de flesta 

funktioner som en vanlig, dvs. volymkontroll, play/paus, shuffle samt att skifta mellan olika 

låtar. På kretskortet finns även en kontakt för att underlätta om användaren skulle vilja 

programmera om mikroprocessorn om så vill. 
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Erfarenheter och problem under projektets gång 

 
De största erfarenheterna det här projektet har medfört är sättet att felsöka på och hur mycket 

tid man sparar om man gör det på rätt sätt. Samtidigt har allt felsökande lett till en stor 

kunskap om hur saker har fungerat då man har tvingats gå igenom det man hållit på med om 

och om igen tills man hittat felet.  

En annan stor erfarenhet som tas med från det här projektet är hur man gör kretskort. Det blev 

nämligen några stycken då man trodde sig veta bättre än man gjorde och bara körde på.  

Problemen har kommit och gått med jämna intervall under projektets gång. Ett av de större 

problemen var att den första VMusic1-modulen som började arbetas med fungerade inte, inte 

heller den andra. Men detta insågs inte förrän ett stycke i ett datablad om vad lamporna på 

VMusic1 har för betydelse upptäcktes. 

 

Figur 9. Tabell över VMusic1s leduppförande. 

Det som hände, eller rättare sagt inte hände, var att den gröna och den röda lampan inte 

blinkade när modulen kopplades till 5V. Men genom att få en tredje modul som uppfyllde 

detta var problemet löst, men mycket tid hade gått åt till felsökningen. 

Ett annat problem som gjorde att saker tog längre tid än vad de egentligen inte borde ha gjort, 

var att det inte fanns speciellt mycket dokumentation om VMusic1. Det var också ganska 

svårt att hitta allt av det lilla som fanns om den.  
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Slutsats 
Slutprodukten av det här projektarbetet blev faktiskt en fungerande MP3-spelare, vilket var 

målet från första början. Den klarar av det mesta som en användare kräver av en funktionell 

MP3-spelare.  

Dock finns det mycket mer som skulle kunna göras för att förbättra prototypen. Dels kunde 

man ha använt en display för att visa vilken låt som spelades och visa hur tiden rullade. Detta 

valdes att inte göras då det helt enkelt inte fanns tid för det. Men det hade varit en bra grej att 

uppgradera prototypen med eftersom det är något som egentligen bör finnas på en MP3-

spelare. 

En annan sak som skulle kunna göra prototypen mer funktionell, men som inte heller hans 

med, är att programmera knapparna för att byta låt med så att det går att spola i låtarna med 

dem också. Det är något som går att göra utan att bygga till något på själva prototypen och det 

är bara att ändra i programkoden på mikrokontrollern. 
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Bilagor 

Kopplingsschema 

 

 

 



Ludwig Lindebratt  FIM MF106X 

 

18 

 

 

Kretskortslösning 
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Komponentlista 

 

Komponent Antal (st) 

Knappar 6 

Kondensator (0,1 µF) 1 

Spänningsomvandlare (TS7805) 1 

Batteri (9 V) 1 

2-pinskontakt 1 

6-pinskontakt 2 

ATMEGA16 mikrokontroller 1 

Socket för ATMEGA16 1 

Jumper 3 

VMusic1 1 
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Programkod 
 
/* 
 * MP3-spelare.c 
 * Author: Ludde 
 */  
 
#include <avr/io.h> 
#include <util/delay.h> 
 
#define USART_BAUDRATE 4800 
#define F_CPU 1000000 
#define BAUD_PRESCALE (((F_CPU / (USART_BAUDRATE * 16UL))) -1) 
 
int v = 42; 
 
char play_all_songs[] = "V3A"; // Kommando för att spela upp spellistan med 
musik på USB-minnet 
char paus_play[] = "VP";  // Kommando för att pausa/playa musiken 
char shuffle[] = "VRR";   // Kommando för att spela upp 
spellista med musik i slumpmässig ordning 
char volume[] = "VSV";   // Kommando för att ändra volymen 
char prev_track[] = "VSB";  // Kommando för att hoppa fram en 
låt i spellistan 
char next_track[] = "VSF";  // Kommando för att hoppa bak en låt 
i spellistan 
char fast_forward[] = "VF"; 
 
void USART_Transmit( unsigned char data ) 
{ 
 /* Wait for empty transmit buffer */ 
 while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)) ) 
 ; 
 /* Put data into buffer, sends the data */ 
 UDR = data; 
} 
 
void baud_settings(void) 
{ 
 // Turn on the transmission and reception circuitry: 
 UCSRB |= (1 << RXEN) | (1 << TXEN); 
    
 // Use 8-bit character sizes - URSEL bit set to select 
 // the UCSRC register: 
 UCSRC |= (1 << URSEL) | (1 << UCSZ0) | (1 << UCSZ1); 
    
 // Load lower 8-bits of the baud rate value into the low byte 
 // of the UBRR register: 
 UBRRL = BAUD_PRESCALE; 
    
 // Load upper 8-bits of the baud rate value into the high byte 
 // of the UBRR register: 
 UBRRH = (BAUD_PRESCALE >> 8); 
} 
 
void initiera(void) 
{ 
 /* Startkommandon */ 
    
 DDRA = 0x00; // Alla ingångar 
 PORTA = 0xFF; // Sätter PORTA till bara ettor för att aktivera pull-up 
resistorer 
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 // Fördröjer startkommandona nedan eftersom VMUSIC1 tar ca 4-5 sekunder 
att starta 
 _delay_ms(500);  
 _delay_ms(500); 
 _delay_ms(500); 
 _delay_ms(500); 
  
 int a = 0; 
  while(play_all_songs[a] != 0x00) // stegar igenom 
play_all_songs[] till den kommer till slutet 
  {  
   USART_Transmit(play_all_songs[a]); // Startar 
spellistan med musik när MP3'n startar 
   a++;     
  }  
 USART_Transmit(0x0D); 
  
 int b = 0; 
  while(paus_play[b] != 0x00) 
  { 
   USART_Transmit(paus_play[b]); // Pausar sedan 
spellistan för att man ska kunna trycka 
   b++;    
     // på play direkt när MP3'n startat 
  }  
 USART_Transmit(0x0D); 
  
 int c = 0; 
  while(volume[c] != 0x00) 
  { 
   USART_Transmit(volume[c]); // Sänker volymen till 
behaglig volym, då MP3'n alltid 
   c++;    
     // annars startar på maxvolym 
  }  
 USART_Transmit(0x20); 
 USART_Transmit(42); 
 USART_Transmit(0x0D); 
  
 /* Slut på startkommandon */ 
} 
 
int volume_control(v) 
{  
 int n = 0; 
 while(volume[n] != 0x00) 
 { 
  USART_Transmit(volume[n]); 
  n++;     
 } 
 USART_Transmit(0x20); 
   
 if((PINA & 0x20) == 0x00) 
 { 
  v = v-7; 
  if(v<=0) 
  { 
   v = 0; 
  } 
 } 
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 if((PINA & 0x08) == 0x00) 
 { 
  v = v+7; 
  if(v>=84) 
  { 
   v = 84; 
  } 
 } 
     
 USART_Transmit(v); 
 USART_Transmit(0x0D); 
 _delay_ms(200); 
   
 while(((PINA & 0x20) == 0x00) | ((PINA & 0x08)) == 0x00) {} // förhindrar 
att kommandot skickas flera gånger om man håller ned knappen (1) 
  
 return v; 
} 
 
void shuffle_control(void) 
{ 
 while((PINA & 0x10) == 0x00) {} // (1)  
 int n = 0; 
 while(shuffle[n] != 0x00) 
 { 
  USART_Transmit(shuffle[n]); 
  n++;     
 }  
 USART_Transmit(0x0D); 
} 
 
void paus_play_control(void) 
{ 
 while((PINA & 0x02) == 0x00) {} // (1) 
 int n = 0; 
 while(paus_play[n] != 0x00) 
 { 
  USART_Transmit(paus_play[n]); 
  n++;     
 }  
 USART_Transmit(0x0D); 
 _delay_ms(200); 
} 
 
void prev_track_control(void) 
{ 
 while((PINA & 0x04) == 0x00) {} // (1) 
 int n = 0; 
 while(prev_track[n] != 0x00) 
 { 
  USART_Transmit(prev_track[n]); 
  n++;     
 }  
 USART_Transmit(0x0D); 
} 
 
void next_track_control(void) 
{ 
 while((PINA & 0x01) == 0x00) {} // (1) 
 int n = 0; 
 while(next_track[n] != 0x00) 
 { 
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  USART_Transmit(next_track[n]); 
  n++;     
 }  
 USART_Transmit(0x0D); 
} 
 
int main(void) 
{ 
 baud_settings(); 
 initiera(); 
 
 while(1) // Oändlig slinga 
 { 
  if(((PINA & 0x20) == 0x00) | ((PINA & 0x08)) == 0x00) // 
funktionen för volymkontroll körs om PA3 eller PA5 blir GND 
  { 
   v=volume_control(v); 
  } 
   
  if((PINA & 0x10) == 0x00) // funktionen för shuffle körs om 
PA4 blir GND 
  { 
   shuffle_control(); 
  } 
   
  if((PINA & 0x02) == 0x00) // funktionen för paus/play körs om 
PA1 blir GND 
  { 
   paus_play_control(); 
  } 
   
  if((PINA & 0x04) == 0x00) // funktionen för föregående låt 
körs om PA2 blir GND 
  { 
   prev_track_control(); 
  } 
   
  if((PINA & 0x01) == 0x00) // funktionen för nästa låt körs om 
PA0 blir GND 
  { 
   next_track_control(); 
  }  
   }    
} 
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Sammanfattning 
Detta projekt och denna rapport kommer att behandla RFID tekniken och i synnerhet 

MIFARE standarden. Projektet har gjorts inom ramen för kursen ”Fördjupningsarbete inom 

Mekatronik – FiM”. 

RFID är en inte allt för ny teknologi, men som inte börjat implementeras i vardagen för än på 

senare år. Detta främst beroende på att komponenter konstant blir billigare och mindre. 

För att kunna utnyttja RFID krävs i huvudsak tre komponenter, taggar, läsare och antenn. I 

standarden MIFARE tillåts användare att skriva information till taggarna vilket gör att de kan 

utnyttjas till mer än enbart identifiering med ID-nummer. För att lösa ett problem som i 

vardagen uppstår ibland annat lokaltrafiken med krockar då läsning av taggar görs har större 

kunskap kring denna skrivning och läsning fåtts. 

Som resultat har projektet mynnat ut i en prototyp som kan identifiera en särskild tagg bland 

många andra. Taggarna kan även med prototypen programmeras och avprogrammeras för 

igenkänningen. Prototypens algoritm är enkel i sin helhet och lätta att implementera i ett 

befintligt system. Kostnaden för detta ses heller inte som stor. 

 

Abstract 
This project and this report are going to treat the RFID technology and particularly the 

MIFARE standard. The project has been done with in the course “Fördjupningsarbete inom 

Mekatronik – FIM”. 

RFID is not a new technology, but a one that has not been implemented in every man’s life 

than in recent years. This primarily because of that the components are getting cheaper and 

smaller after time. 

To use the RFID technology three main items is needed the tags, a reader and an antenna. In 

the MIFARE standard there is possible to write information to the tags and not only read the 

ID-number. A problem that commonly arises in public transportation is when people using 

their public transportation cards together with another RFID card a collision will occur. By 

solving this problem have a greater understanding about the write and reading function been 

obtained. 

The project has resulted in a prototype that can identify a particular tag, among others. The 

tags can also be programmed and deprogrammed for recognition by the prototype. The 

prototype algorithm is simple in its entirety and easy to implement into an existing system. 

Also the cost of the implementation is seen as not great. 
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1. Inledning 

Radio Frequency Identification, kallat RFID, är en teknik för beröringsfri identifiering. Den 

går att jämföra med streckkods-tekniken som utnyttjar ljus för att överföra ett ID nummer, 

medan RFID utnyttjar radiovågor. Fördelen med RFID är att taggen, som en RFID märkning 

kallas, inte behöver sitta synligt. Denna jämförelse med streckkoder gäller enbart RFID 

teknikens simplaste metod, att enbart skicka ett ID-nummer som mottagaren sedan får 

behandla. Det finns flera mer avancerade taggar innehållandes ett minne som tillåter 

användaren att skriva och läsa information flera gånger om. 

RFID tekniken har använts sedan 70-talet, men det är inte för än på senare år den har fått stor 

genomslagskraft i människors vardag. Idag har de flesta personer i Sverige som reser 

kollektivt en RFID tagg i plånboken. För att kunna passera in på jobbet eller till lägenheten 

håller människor upp en RFID tagg framför en läsare. Den senaste telefonen från ett märke 

som inte längre är svenskt har en inbyggd RFID läsare och medföljande taggar. Att dessa 

taggar inte kolliderar då avläsning sker beror på att de bygger på olika standarder och 

frekvenser. Det är dock oundvikligt att aldrig ha en RFID tagg med samma standard och 

frekvens som någon annan tagg i plånboken. 

Detta projekt i kursen ”Fördjupningsarbete i Mekatronik” har koncentrerat sig på att lösa 

dessa ”krockar” som inte allt för sällan retar upp trötta och stressiga resenärer i 

morgonrusningen på T-centralen i Stockholm. Då Storstockholms Lokaltrafik, kallat SL, 

använder sig av MIFARE®1 standarden har projektet fokuserat på denna. Rapporten kommer 

även att informera kring den personliga integriteten förenat med RFID. För trots att trådlös 

teknik kan förbättra många applikationer så ökar den även exponering av 

personliginformation.  

  

                                                
1 MIRAFE® är ett registrerat varumärke ägt av NXP Semiconductors, http://www.nxp.com/ 
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2. Teoretisk fördjupning 

2.1 Kort historia 

RFID har som många andra tekniker fötts inom militären, kanske inte som den färdiga 

produkt som associeras med RFID idag utan som ett första steg till dagens RFID teknik. 

En av de första handlingar som behandlar RFID, ”Communication by Means of Reflected 

Power”, är skriven av Harry Stockman och publicerad 1948 (RFID Pre Publication). Denna 

behandlar utnyttjandet av radiovågor som kraftkälla till en krets. Med detta kan Stockman ses 

som en grundare till den passiva RFID taggen. Den Brittiska armén hade dock tidigare under 

andra världskriget implementerat en teknik för att kunna skilja sina egna flygplan från 

tyskarnas via radartekniken (Kort om RFID). Denna teknik kom dock inte att kallas RFID 

utan IFF (Identification Friend or Foe) (RFID Pre Publication). 

 

Under 60-talet släpptes den första kommersiella RFID produkten efter att antal år av teoretiskt 

och praktiskt prototyp utvecklande. Denna produkt används än idag då butikskedjor inte vill 

bli av med sina produkter på grund av snatteri. Systemet, som heter EAS (Electronic Article 

Surveillance), kan läsa av om en tagg finns närvarande i avläsningsområdet eller ej (RFID Pre 

Publication), ingen data kan alltså skickas. 

 

I och med lanseringen av mikroprocessorer under 70- och 80-talet tog den tekniska 

utvecklingen fart och fler och fler institutioner började visa intresse för RFID tekniken. Nu 

började implementering så som djurmärkning och biltullar använda RFID. 

 

Det senaste årtiondet har utvecklingen och användningen ökat explosionsartat och idag 

återfinns RFID taggar bland annat i passerkort till kontor, nyckelbrickor till lägenheter, 

lokaltrafikkort, betalkort, på bibliotek, det nya EU-passet och mobiltelefoner(RFID läsare).  

Varför utvecklingen tagit sådan tid beror som så mycket annat på komponentkostnader och 

storlekarna på dessa. Att få plats med en RFID tagg i ett plastkort var inte möjligt för 30 år 

sedan. 
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Tabell 1. RFID teknikens årtionden (RFID Pre Publication) 
Decade Event 
1940-1950 Radar refined and used, major World War II development effort. 

RFID invented in 1948. 
1950-1960 Early explorations of RFID technology, laboratory experiments. 
1960-1970 Development of the theory of RFID. 

Start of applications field trials. 
1970-1980 Explosion of RFID development. 

Tests of RFID accelerate. 
Very early adopter implementations of RFID 

1980-1990 Commercial applications of RFID enter mainstream. 
1990-2000 Emergence of standards. 

RFID widely deployed. 
RFID becomes a part of everyday life 

 

2.2 Tekniken 

Ett RFID system består av tre huvud komponenter, taggar, läsare och antenner (RFID 

Systems). Förutom detta brukar man även koppla läsaren till ett större system, som till 

exempel ett transportsystem. Med dess hjälp kan en avläst tagg kontrolleras mot en databas 

och systemet kan då ta beslut om vad som behöver göras. Är det en produkt som tagit slut i 

lager och nya bör beställas in? Har personen som försöker passera tillträde? 

 
Figur 1. Ett RFID systems uppbyggnad (Kort om RFID). 

2.2.1 Taggarna 

Det finns idag i huvudsak tre olika taggar, passiva taggar, aktiva taggar och semipassiva 

taggar (Radio Frequency Identification). Varje tagg består av ett mikrochip och en antenn, en 

så kallad IC-krets (RFID Systems). Taggar kan förutom huvudkategorierna ovan vara read-

only eller read/write. Med read-only menas att taggen enbart sänder ett förprogrammerat ID-

nummer och fungerar således som en streckkod. En read/write tagg har ett inbyggt minne som 

tillåter att man kan spara information i taggen. 
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 Fördelen med de passiva taggarna är att de kan göras otroligt små och hållbara. De är 

dessutom billiga att tillverka. Detta då ingen intern strömförsörjning behövs då taggarna drivs 

av läsarens magnetfält. Detta sker genom induktion i taggens antenn. Oftast är passiva taggar 

read-only taggar (RFID Pre Publication). Det existerar dock read/write taggar även som 

passiva. Den standard detta projekt koncentrerat sig på, MIFARE, utnyttjar just read/write 

passiva taggar.  

Nackdelen med de passiva taggarna är läsavståndet som kan uppgå till cirka tio meter, men 

vanligen fem meter, och att de har ett mycket begränsat minne då de inte har en intern 

strömkälla att försörja minnet med. Gällande läsavstånd kan det diskuteras om det egentligen 

är en nackdel eller en fördel då det i vissa applikationer kan vara önskvärt med ett kort 

läsavstånd. En sådan applikation är betalningslösningar med RFID då skimming risken ökar 

med ökat läsavstånd. 

 

Tack vare sitt inbyggda batteri och sin storlek så kan en aktiv tagg ha ett större minne att lagra 

information i. Dessutom är överföringen mellan dessa och läsaren mycket pålitlig då de kan 

sända en högre spännings nivå (Radio Frequency Identification) än passiva taggar och de kan 

skapa en aktiv session med läsaren för att utbyta information. De aktiva taggarna har ett 

väldigt stort läsavstånd på några hundra meter. 

Nackdelen är deras kostnad och otymplighet. Aktiva taggar är nämligen mycket större än 

passiva. Dessutom har de en begränsad livslängd som beror av batteriet. Denna är dock 

vanligtvis på uppemot 10 år. 

 

En mix av dessa två taggar är den tredje kategorin kallad semipassiva taggar. Dessa har ett 

batteri som driver alla dess funktioner förutom kommunikationen med RFID läsaren. Dessa 

kan användas i en applikation som loggar temperaturer (Radio Frequency Identification) där 

data sedan överförs passivt via en spänning inducerad av läsaren. Fördelen är att dessa taggar 

är mycket mer energisnåla än aktiva taggar. 

 

   
Figur 2. Passiva taggar i glas (RFID 
Systems). 

Figur 3. Aktiv tagg för vägtull (Radio 
Frequency Identification). 
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2.2.2 Läsaren 

Läsaren har till uppgift att inducera en spänning i de passiva taggarna och att sedan skapa en 

kommunikation med taggen, för de aktiva taggarna skapas en session. Läsaren tar sedan emot 

taggens information och behandlar den på ett förutbestämt sätt. Är taggen read-only är 

avläsningen klar här. Skulle taggen vara en read/write tagg så kan applikationen kräva att det 

även skrivs information till taggen. 

För att kunna läsa flera taggar i samma radiofrekvensfält har läsaren ett inbyggt anti-collision 

protokoll. Hur detta protokoll ser ut beror på tillverkaren, men de har gemensamt att de låter 

läsaren hålla kontakt med enbart en tagg i taget vi en turordning för att undvika krockar 

(RFID tag collision). 

 

2.2.3 Antenn och frekvens 

Antennen är en del av läsaren och används för kommunikation med taggen. När det gäller den 

passiva taggen så är det via antennen läsaren inducerar en spänning till taggen. Detta sker 

genom det magnetfält antennen bygger upp och som svänger med en viss frekvens. För att 

informationen skall skickas så behandlar taggens IC krets magnetfältet så att fältet nu 

innehåller informationen som taggen har lagrad (Passive RFID tag), taggen modulerar en 

underbärvåg. Det är antennens utformning som bestämmer den frekvens som magnetfältet 

kommer att svänga med och det är viktigt att denna frekvens överstämmer med läsarens och 

taggens.  

Idag finns tre huvudsakliga frekvensområden som används. Varje frekvensområde har sina för 

och nackdelar. Dessa pressenteras i Tabell 2. Tyvärr finns ingen gemensam standardfrekvens i 

de olika frekvensområdena globalt i världen då olika regeringar sätter sina egna regler och 

tilldelningar för att inte störa annan radio kommunikation i landet. (RFID Pre Publication) 

 
Tabell 2. Frekvensband och applikationer, (RFID Pre Publication) 
Frekvensband Karakteristiskt Typiska applikationer 
LF (Low Frequency) 
100-500 kHz 

Kort till medel läsavstånd 
Inte så dyr 
Låg läshastighet 

Access kontroll 
Djuridentifiering 
Inventeringskontroll 
Billarm 

HF (High Frequency) 
10-15 MHz 

Kort till medel läsavstånd 
Potentiellt billiga 
Medel läshastighet 

Access kontroll 
Smart cards 
Bibliotekskontroll 

UHF (Ultra High Frequency) 
850-950 MHz, 2.4-5.8 GHz 

Långt läsavstånd 
Hög läshastighet 
Dyr 

Tåg övervakning 
Vägtullar 
Pall och container spårning 
Fordons spårning 
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Vanliga läsavstånd för de olika frekvensbanden ligger mellan 30 centimeter och fem meter. 

Där LF bandet klarar upp till 30 centimeter, HF bandet klarar upp till en meter och UHF 

bandet klarar upp till fem meter (RFID Pre Publication). Läsavstånden är dock väldigt 

beroende på miljön där antennen och taggen är placerade. Med mycket metall närvarande så 

minskas läsavståndet markant. För att utöka läsavståndet kan aktiva taggar utnyttjas, något 

som utnyttjas vid tåg övervakning. 

 

2.3 MIFARE 

Idag saknas en global standardisering för hur RFID applikationer skall fungera. Istället har 

olika företag utvecklat sina egna standarder för sina applikationer (RFID Pre Publication). Ett 

exempel på vad en standard definierar är hur data som sparas i taggen skall vara uppbyggd 

samt hur kommunikationen mellan taggen och läsaren skall fungera.  

Den världsomspännande organisationen ISO (International Organization for Standardization) 

har försökt arbeta fram standardiseringar. Några av dessa globala standardiseringar har 

accepterats, där MIFARE byggs på standarden ISO/IEC 14443 Typ A 13.56 MHz (MIFARE). 

Förutom ISO finns även en annan stor aktör för att standardisera RFID tekniken kallad GS-1. 

GS-1:s EPC (Electronic Product Code) standard går ut på att dela ut unika produktkoder för 

märkning av produkter, kallad EPCglobal (Standards EPCglobal). Skillnaden mellan dessa 

organisationer är att ISO koncentrar sig på att standardisera de olika områdena var för sig så 

som kodstukturen och tagg designen, medan EPC strävar efter en standard där allt ingår (EPC 

and ISO).  

 

2.3.1 MIFARE och dess taggar 

MIFARE är ett varumärke som ägs av NXP Semiconductors, vilket är ett spin off företag från 

Philips Electronics (MIFARE). Idag används denna standard inom ett brett produktområde 

med allt från kontaktfria smartcards till beröringsfria kort. Tekniken kommunicerar i HF 

bandet med en frekvens på 13.56 MHz och har således en medelhög läshastighet. Detta 

medför att en MIFARE läsare klarar av att läsa flera taggar på en relativ korttid. Taggarna 

som utnyttjas är av typen read/write och finns i en mängd olika former, allt från små glasrör 

till kreditkortformat. Dessutom finns olika typer av taggar med avseende på hur de sparar och 

behandlar data. Då SL utnyttjar så kallade MIFARE Classic kort kommer endast dessa tas i 

beaktande i detta projekt. 
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MIFARE Classic är idag välanvänt som lokaltrafikkort, betalkort, företags ID-kort, biljetter 

till olika arenor och så vidare på grund av sin låga kostnad och sin pålitlighet. Taggarnas 

minne utnyttjas för att spara viktigt accessinformation. Detta minne är uppdelat på ett antal 

block och segment, där varje segment skyddas av en simpel säkerhetsmekanism. Taggarna är 

dessutom  

 
Figur 4. SL Accesskort som är en MIFARE Classic 4K tagg (Accesskort bild).  

 

ASIC baserade, vilket betyder att deras integrerade krets (IC) är anpassat för ett specifikt 

ändamål (MIFARE). 

MIFARE Classic finns i tre olika minnesstorlekar, 1K med 1024 byte, 4K med 4096 byte och 

Mini med 320 byte. Alla är uppbyggda på ungefär samma sätt med sektorer och block. Varje 

block kan innehålla 16 byte data, vilket motsvarar 16 bokstäver. En 1K tagg innehåller 16 

sektorer med fyra block i varje. Dock innehåller det sista blocket i varje sektor nycklar och 

access information för sektorn, detta block kallas ”sector trailer”. Med access informationen 

kan man bl.a. göra en sektor read-only. För att komma åt en sektor måste läsaren autentisera 

med den nyckel som sektorn använder. Det första blocket i den första sektorn är enbart read-

only då detta används av tillverkaren för att spara ett unikt ID-nummer för taggen och annan 

tillverkarinformation.  

En Classic 4K tagg har 40 sektorer istället för 16 där de 32 första är uppbyggda som i Classic 

1K taggen. De åtta sista sektorerna har kvadrupel storlek jämfört med de första (MIFARE). 
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På grund av de block som används för nycklar och ID-nummer så reduceras taggarnas 

kapacitet att spara information till, 752 bytes för 1K, 3440 bytes för 4K och 224 bytes för 

Mini. 

 

2.3.2 Sändning av MIFARE signal 

MIFARE tekniken bygger på ISO 14443-Typ A vilken beskriver hur kommunikationen 

mellan tagg och läsare skall fungera. En MIFARE tagg är passiv vilket, som beskrivits 

tidigare, betyder att denna utnyttjar magnetfältet för sin strömförsörjning. I Tabell 3 kan en 

överblick över gränssnittet för kommunikationen mellan taggen och läsaren ses. 

 
Tabell 3. Överblick över MIFARE:s RF gränssnitt (MIFARE applikation note) 
Energi överföring Transformatorprincipen, MIFARE taggen är passiv 
Arbetsfrekvens 13.56 MHz 
Kommunikationsstruktur Halv duplex, läsaren ”talar” först 
Datahastighet 105.9 kHz 
Dataöverföring 
Läsare à  Tagg 
Tagg à  Läsare 

 
100 % ASK, Modifierad Miller Kod 
Belastnings modulering, underbärvåg 847.5 kHz 
OOK, Manchester-kod 

 
För djupare beskrivning av hur signalen, bärvågen, enligt ISO 14443-Typ A ser ut, hur läsaren 

utnyttjar 100% ASK modulation av denna signal och hur taggen sedan modulerar en 

underbärvåg i denna signal med Manchester kod för att kommunicera hänvisas läsaren av 

denna rapport till dokumentet (MIFARE applikation note) se referenser. 

 

2.4 RFID och personlig integritet 

När RFID tekniken nu blir allt mer vanlig så hittar många företag allt fler 

tillämpningsområden. Bland annat så kommer larmen i våra butiker med största sannolikhet 

bli allt mer intelligenta. RFID taggarna kan placeras dolt och kunden vet då inte att denne bär 

på en tagg. Med taggen kan företaget sedan följa kundens väg genom butiken via olika läsare 

placerade i butikslokalen. På detta sätt kan företaget skapa sig en bättre syn över kundens väg 

genom butiken för att på så sätt kunna öka sin försäljning. Detta är förmodligen inte en 

tillämpning som existerar i de flesta butiker idag, men kan inom några år bli verklighet. Se 

dokumentet från (openbeacon) där de under ett projekt följde personers sociala interaktion 

med varandra under ett seminarium. Denna teknik skulle lätt kunna appliceras i 

företagsvärlden för som ovan förklarat, följa en persons inköpsmönster. 
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Ett annat område där RFID tekniken redan används idag är inom kollektivtrafiken. Genom att 

du håller fram kortet får du passera. Inget hindrar dock bl.a. SL att logga dina resor och ditt 

resemönster. 

Då RFID är en trådlös teknik som inte kräver att taggen syns och dessutom kan läsas genom 

andra material är attacker riktade mot betalkort lätta att utföra. Detta kräver att betalkortet är 

väl krypterat och att det är svårt för andra applikationer att knäcka denna kryptering. 

Dessutom så sker all kommunikation mellan en tagg och en läsare trådlöst, detta ökar risken 

för andra icke önskade läsare att snappa upp det som kommuniceras mellan taggen och den 

betrodda läsaren. En applikation där det är extra viktigt att detta inte sker är vid 

passkontrollen på de större flygplatserna runt om i världen. Våra pass har efter 2005 blivit 

mer intelligenta och innehåller en RFID tagg med information om passinnehavaren. 

 

 
Figur 5. Person spårning i ett rum (RFIDpeople). 

 

RFID tekniken har som synes några problem kvar att lösa. Krypteringen måste bli bättre för 

vissa standarder så som MIFARE Classic (MIFARE), läsavståndet kanske inte alltid skall 

vara så långt som möjligt detta för att undvika kopiering. Restriktioner för användandet borde 

kanske införas så att scenariot uppmålat angående butikers möjlighet att följa inköpsmönster 

kan undvikas i största möjliga mån. Märkning av produkter innehållandes RFID taggar bör 

också göras för att uppmärksamma kunderna. En sådan märkning är något EPC standarden 

kräver idag (RFID Pre Publication). 

Dock bör man jämföra RFID med andra teknologier som även de bär på ”hot” mot personers 

integritet. Bland annat kan en mobiltelefon utnyttjas för att spåra en person, de nya tv-spels 

kamerorna kan användas för att läsa av ett rum och skicka riktad reklam och Bluetooth 

enheter kan överföra känslig information. Med ny teknik kommer alltid nya hot mot 

integriteten som blir en utmaning att lösa. 
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3. Praktisk fördjupning 
3.1 Problemdefinition 

Varje dag passerar över hundra tusen resenärer spärrarna på T-centralen i Stockholm 

(Tunnelbana - SL.se). Samtidigt blir det allt vanligare att företag börjar använda RFID i sina 

passerkort. Det är därför oundvikligt att ingen person stoppar upp flödet genom spärrarna på 

grund av att de måste plocka upp sitt SL kort ur plånboken. När de kommer till jobbet måste 

de där stanna för att plocka upp sitt passerkort. Det var väl just det här, att behöva plocka upp 

kortet från plånboken, som RFID tekniken skulle lösa och förenkla? Varför fungerar det inte 

som det är tänkt? 

 

Förmodligen arbetar korten med samma våglängd och stör därför ut varandra. Borde inte 

RFID teknikens inbyggda ”anti-collision” protokoll kunna utnyttjas? Detta protokoll var ju 

tillverkat för att hantera avläsning av flera kort i turordning. 

 

Projektet har därför inriktat sig på att försöka lösa detta problem med hjälp av ”anti-collision” 

protokollet. En grundsten i projektet har hela tiden varit att denna lösning inte får vara för svår 

implementerad i det system som finns idag, samtidigt får den inte medföra för stora kostnader. 

Med en lösning på detta problem kanske Stockholmsborna kan få en mer smärtfri start på 

dagen då de skall passera T-centralen.  

 

Genom detta projekt ökas även förståelsen för utnyttjandet av RFID teknikens mer 

avancerade taggar och hur man kan skriva samt läsa data ifrån dessa. 

 

 
Figur 6. Rörelse på T-centralen, foto: Jan Danielsson, SL Presstjänst 
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3.2 Utvecklingshjälpmedel 

För att lyckas utveckla en prototyp som skall klara att känna igen ett SL kort bland många 

andra krävs vissa hjälpmedel. Under denna rubrik pressenteras de hjälpmedel som används. 

 

3.2.1 AVR Studio 5.1 

AVR Studio är en programvara utvecklad av Atmel Corporation (Amel AVR Studio 5.1). 

Som kommer märkas i denna rapport så är inte detta den enda produkt från Atmel som 

använts i detta projekt. 

AVR Studio är en så kallad IDE (Integrated Development Environment) och bygger sin 

utvecklingsmiljö på Microsoft Visual Studio. Atmel har specialiserat AVR Studio för att 

fungera med deras MCU (Multi Control Unit eller mikrokontroller) då programmet används, 

förutom att programmera i, för att ”flasha” deras MCU:er. Version 5.1 utnyttjades då denna 

var den senaste stabila utgåvan av AVR Studio. Dessutom var inte filerna som skapats i 

version 5.1 bakåtkompatibla och då utveckling redan påbörjats i AVR Studio 5.1 var det inget 

alternativ att välja någon annan version. 

 

3.2.2 STK 500 

STK 500 är ett verktyg som tillverkas av Atmel Corporation (STK 500 - Atmel). Med denna 

tillåts en användare att snabbt börja programmera då denna kommunicerar med Atmels 

utvecklingsmiljö AVR Studio, se avsnitt 3.2.1. 

STK 500 är ett mycket ”snällt” kort som det är svårt att göra fel med när det gäller 

klockfrekvenser och mycket annat. Dessutom klarar kortet av att programmera de flesta av 

Atmels MCU:er. 

Kortet har även alla pinnar från MCU:erna utdragna till lättillgängliga kontakter. Dessutom 

består kortet av åtta stycken ledlampor och lika många knappar. Allt för att det skall vara så 

lätt som möjligt att påbörja sin utveckling och testning. Under projektet har STK 500 kortets 

ledlampor även använts som en typ av spårutskrifter. 

Det färdiga standalone systemet utnyttjar STK 500 kortets inbyggda programmerare för att 

kunna programmera MCU:n som sitter på detta system. 
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3.2.3 SMRFID MIFARE v 1.2.1 

För att komma igång med utvecklingen och testa den antenn som byggts själv, se avsnitt 

3.3.2, utnyttjas en programvara, SMRFID MIFARE, speciellt framtagen för den modul som 

används, se avsnitt 3.3.1. Med denna programvara kan datorn kommunicera med modulen och 

interagera med en tagg. Användaren tillåts se taggens innehåll om denna är autentiserad och 

testa alla modulens funktioner. Programvaran är utvecklad av SonMicro Electronics (Support 

- SonMicro). 

 

3.2.4 Realterm 

Då MCU:n skall börja skicka kommandon till modulen krävs något hjälpmedel för att se 

dessa kommandon. Om modulen inte reagerar så är utvecklaren mycket intresserad av att se 

varför och vad som har skickats från MCU:n. Till hjälp i detta projekt för att lösa 

uppföljningen av de skickade kommandona har programvaran Realterm använts. Datorn med 

realterm igång kopplas in på modulens TX och RX pinnar för att snappa upp vad som skickas 

till och från modulen. TX och RX kallas de pinnar som används för att skicka, TX, respektive 

ta emot, RX, data via UART. 

 

3.2.5 Breadboard 

Modulen som används, se avsnitt 3.3.1, kräver att flera av dess pinnar är inkopplade rätt för 

att kunna testas. Därför har ett breadboard använts genom hela projektet. Först med enbart 

modulen och dess pinnar kopplade till rätt komponenter och senare som test för standalone 

systemet. Att utnyttja ett breadboard ger stora fördelar med att testa hur ett system fungerar i 

sin helhet innan alla komponenter löds fast på ett PCB (Power Circuit Board). Breadboardet 

ger nämligen möjlighet att lätt flytta, byta ut och ta bort komponenter.  

 

 
Figur 7. Breadboard med standalone systemet uppkopplat 
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3.3 Hårdvara 

3.3.1 SM130 RFID modul 

Detta är en RFID läsarmodul från SonMicro Electronics. Denna modul väljs då den stödjer 

ISO 14443-Typ A och MIFARE Classic taggarna. Detta är de taggar som SL använder, vilket 

tidigare nämnts. Det är dock ingen fulltständig läsare då den saknar antenn. Uppbyggnaden av 

antennen beskrivs närmre i avsnitt 3.3.2. 

SM130 kommunicerar via UART, men med en mjukvaruuppdatering klarar den 

kommunikation via I2C protokollet. I detta projekt används den förprogrammerade mjukvaran 

och kommunikationen sker med UART, se avsnitt 3.4.1. 

Kommunikationen med taggarna följer de riktlinjer som gäller för ISO 14443-Typ A vilket 

betyder att dataöverföringshastigheten mellan läsare och tagg är 105.9 kHz. 

Modulen är enligt tillverkaren ideal för applikationer som kräver säker access. Detta och då 

modulen uppfyller kraven för MIFARE är den perfekt för en prototyp av en läsare i SL 

trafiken som kan urskilja SL Access kort från vanliga passerkort. 

 

 
Figur 8. SM130 modul från SonMicro Electronics (rfid-module-sm130). 

 
SM130 består av en 28 pinnars uppsättning, 14 på var sida. Modulen har två pinnar 

dedikerade för input och två pinnar dedikerade för output. Med dessa kan modulen skicka 

ettor eller nollor till andra system samt ta emot ettor och nollor från andra system. Detta för 

att slippa använda MCU:ns alla pinnar. Pin konfigurationen kan hittas i databladet för 

modulen, (SonMicro Electronics, 2008, s. 4). 
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Vid kommunikation via UART används ramen som pressenteras i Tabell 4. Där, 

 

1. Header: Definierar början på ramen. Denna är alltid 0xFF. 

2. Reserved: Denna byte används i dagsläget inte. 

3. Length: Denna indikerar längden på den data som kommer att skickas. Den summerar 

antalet bytes i ramen. Den adderar alltså inte byten med varandra utan adderar antalet 

bytes i ramen. 

4. Command: Det kommando som skickas från MCU:n/svaras på från modulen. 

5. Data/Response: Detta är den data som krävs för varje kommando. Vid ett 

skrivkommando skall detta vara den data som skall skrivas i det block som också 

definieras i denna data. Vid svar från modulen innehåller denna del i ramen en status 

på det besvarade kommandot, alternativt den data som fanns i det block som skulle 

läsas. 

6. CSUM: Denna byte i ramen används för att kontrollera att all data har tagits emot 

samt att inget har hänt med den sända datan.  CSUM byten beräknas genom att alla 

sända bytes adderas förutom header byten. 

 
Tabell 4. UART ramen för kommunikation med SM130 (SonMicro Electronics, 2008) 

Header Reserved Length Command Data/Response CSUM 
1 Byte 1 Byte 1 Byte 1 Byte N Byte 1 Byte 

 

När det gäller SM130 modulens baud rate är denna anpassningsbar. Den kan kommunicera 

med en baud rate på 9600bps, 19200bps, 38400bps, 57600bps eller 115200bps. Modulen 

använder ingen paritet bit, åtta bitar data och en stop bit. Standard är 19200bps, men i detta 

projekt har en baud rate på 9600bps använts. Detta för att den inre klockan i MCU:n används 

och så lite fel som möjligt skall förekomma. För en lista på alla kommandon samt exempel på 

kommandon skickade och de svar modulen skickar tillbaka hänvisas läsaren av denna rapport 

till databladet för SM130, se referenser. 

 

Modulen kräver en spänning mellan 4.85 till 5.5 V vilket ligger i fas med den MCU som 

valts, se avsnitt 3.3.3. Detta medför att standalone systemet enbart kommer kräva en 

spänningsregulator för att reglera spänningen till rätt nivå för både modulen och MCU:n. 

 

Taggarna som används för att simulera SL Access kort är MIFARE Classic 1K taggar. Dessa 

presenteras inte närmre utan för mer information hänvisas läsaren till avsnitt 2.3.1. 
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3.3.2 Antenn 

Då modulen inte levereras med antenn krävs att en egen antenn som operera inom rätt 

frekvensband tas fram. Riktlinjer för hur detta skall ske för att uppfylla kraven i ISO 14443-

Typ A kan läsas hos NXP Semiconductors (Philips Semiconductors, 2006). 

Den antenn som tas fram i projektet uppfyller inte helt de krav som ställs då den saknar ett 

EMC-Filter. Ett EMC-filter finns för att reducera stör spänningar in i modulen (EMC-filter). 

I dokumentet ”Directly Matched Antenns Design” (Philips Semiconductors, 2006, s. 6) 

beskrivs metoden för att designa en antenn som uppfyller kraven för MIFARE. 

I projektet görs tyvärr inga egna uträkningar, utan en färdig design används, med färdiga 

uträkningar. Detta schema återfinns i Figur 9. Det kontrolleras dock så att denna koppling 

uppfyller kraven för MIFARE, bortsett från EMC-Filtret. Varför inte en helt egen design 

används beror på tidsmässiga skäl samt viss brist på utrustning som krävs för att mäta den 

utgående signalen så att denna har rätt Q-värde, ett värde som definierar kvalitén på signalen 

jämfört med ISO 14443-Typ A. 

 

 
Figur 9. Kopplingsschema för antenn, (ib technology, 2008) 

 
En trimkondensator som ses i Figur 9 används inte då denna komponent inte finns i lager i 

verkstaden. Inte heller några resistorer används då antennens egen resistans ses som 

tillräcklig.  

Antennen kommer att vara ca 65 mm i diameter med två varv av koppartråd. Koppartråden är 

lackad för att undvika kontakt mellan de två varven av tråd. 

Mer info kring designen kan läsaren av denna rapport se i databladet för denna antenn (ib 

technology, 2008). 
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3.3.3 MCU, Atmel ATMega16 

Någonting behövs för att knyta i hop hela systemet, något som styr och behandlar datan från 

modulen. Till detta används MCU:n ATMega16 från Atmel Corporation. 

ATMega16 är en högpresterande åtta bitars AVR RISC-baserad MCU (Atmel Corporation). 

Den har 16kB programmerbart flash minne vilket är mer än tillräckligt för den applikation 

den skall användas i. ATMega16 kräver en spänning mellan 4.5 till 5.5 V vilket överstämmer 

mycket väl med vad modulen kräver för spänning, se avsnitt 3.3.1. Detta gör att ATMega16 

och modulen lättare förstår varandra då de definierar spänningsnivåerna för ettor och nollor på 

samma sätt, 5V för etta och 0V för nolla. ATMega16 är dock inte lika känslig för detta som 

modulen, men då de operera på samma spänningsnivå är inte detta något problem, inte heller 

för den interna klockan som styr UART kommunikationen i ATMega16. 

Pin konfigurationen för ATMega16 återfinns i dess datablad (Atmel Corporation, 2010). I 

denna rapport koncentreras endast på de pinnar som används.  

 
Figur 10. ATMega16 från Atmel Corporation (ATMEGA16 - bild). 

1. PD0: Fungerar även som RX pinne vid UART kommunikationer. Denna kopplas till 

modulens TX pinne. 

2. PD1: Fungerar även som TX pinne vid UART kommunikation. Denna kopplas till 

modulens RX pinne. 

3. PB5-PB7: Används för ledlampor som visar status för applikationen. 

4. PC0-PC2: Används för input från tryckknapparna. 

5. VCC och GND: Används för strömförsörjning 

6. Reset: Används för att kunna återställa ATMega16 via STK500. 

 

PB5-PB7 kan även fungera som MOSI, MISO och SCK, i den ordningen. Dessa pinnar 

används för programmering av ATMega16 och för att slippa extra ledningsdragningar i 

standalone systemet används även dessa pinnar för ledlamporna. 

 

Fullständigt kopplingsschema för standalone systemet återfinns i bilaga 3. 
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3.4 Mjukvara 

3.4.1 UART och kommunikation 

För att MCU:n skall kunna kommunicera med modulen krävs något slags protokoll som de 

båda komponenterna känner igen. Därför används UART (Universal Asynchronous 

Receiver/Transmitter). Denna seriella kommunikation är vanlig som nyckelkomponent i 

kommunikationerna hos en dators subsystem (Serial and UART tutorial). 

UART skickar data byte för byte genom att bryta ner varje byte i bits som sedan skickas i ett 

sekventiellt mönster. Mottagaren tar sedan emot de skickade bitarna och sätter ihop dessa till 

en hel byte igen. 

 

Modulen SM130 använder sig av en asynkron överföring vilket märks på namnet av 

standarden UART. Detta betyder att det inte skickas någon klocksignal mellan mottagare och 

sändare. Istället måste dessa vara överens om en klockfrekvens att använda. Detta bestäms av 

den så kallade baud raten, som talar om för modulen och MCU:n hur ofta registret för 

mottagning skall kontrolleras samt hur ofta sändning skall ske. Det är därför viktigt att samma 

baud rate är inställd på de båda komponenterna för att de skall kunna kommunicera. I 

projektet används en baud rate om 9600bps. 

För att ”väcka” mottagaren så skickas alltid en startbit innan den faktiska datan sänds. För att 

mottagaren skall veta att allt har blivit mottaget skickas även minst en stop bit. Dessutom kan 

en paritets bit skickas för att mottagaren skall kunna kontrollera om all data som skickats är 

korrekt. Det är även här viktigt att mottagare och sändare skickar med samma mängd data, 

paritets bitar och stop bitar så mottagaren vet vad den skall förvänta sig. Modulen i projektet 

använder 8 bitar data, en stop bit och ingen paritets bit.  

 

Då baud raten i MCU:n bestäms av den klockfrekvensen med vilket MCU:n arbetar är även 

denna viktig att ställa in korrekt. I databladet för MCU:n finns en tabell med information 

kring hur stort fel varje klockfrekvens ger för de olika baud raterna (Atmel Corporation, 2010, 

s. 168). Med en klockfrekvens på 1.8432 MHz fås optimalt 0% fel. Denna klockfrekvens 

kräver dock en extern kristall. För att minska på komponent kostnaderna samt underlätta 

uppbyggnad av standalone systemet utnyttjas MCU:ns interna klocka med en klockfrekvens 

på 1 MHz. Med den valda baud raten ger detta ett fel på 7.0%. För att minska detta sätts U2X 

i UCSRA registret till en etta. Detta medför att felet minskar till 0.2% vilket är acceptabelt för 
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applikationen. Att 9600bps valdes som baud rate kan lätt ses i tabellen då denna ger minst fel 

av modulens möjliga baud rates. 

 

Vidare utnyttjas interruptfunktionen i MCU:n för att ta emot data från modulen. Detta då 

programmet inte behöver avbrytas för att ta emot data. Vid sändning används dock en separat 

funktion för att vara helt säker på att all data sänds till modulen. För att avgöra om bufferten i 

MCU:n är redo för att skicka data kontrolleras UDRE i UCSRA registret. När denna sätts till 

ett är det ledig att skriva data till bufferten, UDR. För att inte råka skicka något när MCU:n 

håller på att ta emot så används en egen kontroll där en egen variabel, finished_RX, sätts till 

ett då all data är mottagen, detta medför att data får skrivas till bufferten igen. Så fort data 

börjar tas emot i bufferten sätts denna variabel till noll. Denna kontroll är nödvändig då 

MCU:n använder samma buffert för att skicka och för att ta emot varför datan blir korrupt om 

något skrivs till bufferten samtidigt som mottagning sker. 

 

För de inställningar i registren som krävs för interrupt och för att sätta igång UART 

kommunikationen korrekt hänvisas läsaren till databladet för MCU:n (Atmel Corporation, 

2010). 

 

3.4.2 Mjukvara för att identifiera SL tagg 

Det är viktigt att den använda algoritmen är lätt att implementera i ett befintligt system. 

Samtidigt får den inte innebära för stora kostnader och inte heller ta för lång tid att utföra. 

Mjukvaran består av två huvudfunktioner, en för att programmera/avprogrammera en tagg 

och en för att identifiera en tagg bland flera. Dessutom måste programvaran bestå av logiska 

funktioner för modulen, som att skicka och ta emot data samt behandla den mottagna datan 

och jämföra med bland annat kända felmeddelanden. 

 

För att skicka data så måste en automatisk algoritm användas då den UART ram som används 

av modulen är olika beroende på vilket kommando som skall skickas. Algoritmen för att 

skicka data återfinns i bilaga 5. 

För att ta emot data används som tidigare nämnts en interrupt. Denna kräver en smart lösning 

för att veta när all data är mottagen. Längden på vektorn kontrolleras mot ”length byten” 

subtraherat de fyra bytes som ej skall ingå i denna. För att kunna behandla den mottagna datan 

sparas denna i en global variabel. 
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För att kontrollera den mottagna datan jämförs kända värden med de platser i den mottagna 

vektorn där dessa värden bör återfinnas. Ett kommando återfinns till exempel alltid på index 

tre. 

 

För huvudprogrammet används tre knappar två som startar skriv algoritmen och en som 

startar sök algoritmen. 

Skrivalgoritmen skriver en känd sträng till ett förbestämt block i taggen, i projektet skrivs 

”SLSLSLSLSLSLSL00” till block nio. Detta medför att en implementation av algoritmen inte 

kräver koppling till någon databas, vilket leder till att systemet arbetar fort och är enkel att 

implementera. För att rensa en programmerad tagg skrivs istället en vektor med nollor till det 

block som innehåller den kända strängen. Algoritmen som utför dessa operationer återfinns i 

bilaga 5. 

Sökalgoritmen utnyttjar RFID teknikens ”anti-collision” protokoll genom att söka efter en 

tagg. Hittas en tagg väljs denna. Är det igen SL tagg söker den efter en ny tagg. Modulen är 

då så smart att den vet vilken tagg som är näst på tur och vilken den redan kontrollerat. Den 

väljer då nästa tagg på tur och kontrollerar denna. Sökalgoritmen letar hela tiden efter den 

förutbestämda strängen sparad i det bestämda blocket. Hittas strängen tänds en lampa. Vid en 

implementation kunde då mjukvaran valt att gå vidare med verifiering om personen har 

korrekt färdbevis eller ej. Hittas inte strängen i någon tagg tänds en röd lämpa för att 

informera om att ingen SL tagg finns närvarande. Detta kan då även utnyttjas för att öka 

användarvänligheten för systemet genom att visa för användare att ingen SL tagg har hittats 

istället för ett rött kryss som även betyder icke giltigt resebevis. Även sökalgoritmen är billig 

och enkel att implementera. Den behöver inte heller genomföra någon långsam sökning i en 

databas.  

De båda algoritmerna finns i sin helhet i bilaga 5. Dessutom återfinns programkoden i bilaga 

6. 

 

 
Figur 11. Färdig prototyp. 
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4. Erfarenheter och problem under projektets gång 

Det är oundvikligt att under ett projekt inte stöta på några problem. Det problem som detta 

projekt mest påverkats av var den försenade leverans av modulen som skedde. Detta är dock 

inget problem som kan påverkas och skribenten har helt enkelt fått hålla god min. Tiden har 

fått utnyttjas till förberedelser för att kunna sätta igång med prototypdesignen direkt då 

modulen ankom. 

 

Ett oväntat problem var den svaga antenn som byggdes. Innan projektet räknade skribenten 

med att kunna läsa ett flertal taggar. När antenn och modul sedan testades visade det sig att 

antennen endast hade ett så starkt magnetfält att den klarade av att strömförsörja två taggar. 

Lyckligvis var det fler än en tagg vilket gjorde att prototypdesignen fortfarande kunde testas. 

Detta skulle kunna åtgärdas av en mer noggrann utformning av antennen med fler tester av 

storlek och en trimkondensator. Dock skulle detta medföra tidsbrist då flera olika designer 

skulle behöva testas samtidigt som en trimkondensator skulle behöva införskaffas. Skribenten 

ansåg därför det godtagbart med enbart avläsning av två taggar för att kunna testa algoritmen 

och således prototypen. 

 

Den tredje större motgången under projektet var att få kommunikationen via UART att 

fungera. Det första misstaget som gjordes då kommunikation med datorn eftersträvades var att 

koppla RS232 kontakten i fel kontakt på STK500 kortet. Detta var ett fel om aldrig gjordes 

om igen under projektet. Dessutom kunde detta undvikts om skribenten inte fått förhinder att 

delta under den genomgång som hölls av kursens handledare. 

När sedan kommunikation mellan MCU:n och modulen skulle ske så hade skribenten i åtanke 

att inget får skickas samtidigt som någon data togs emot. Trots denna tanke så hade skribenten 

svårigheter med denna uppgift. Detta då vissa kontroller för om allt tagits emot innan någon 

data skickats glömdes bort, interrupt användes så detta tillät data att skickas emellan 

mottagning av data om oturen var framme. Detta problem var det största under hela projektet 

till vilket skribenten ägnat mest felsökningstid. Problemet kunde undvikts med mer eftertanke 

vid programmering, men ett misstag kan alltid göras och ett sådan liten fel programmering 

som kan vara orsaken till detta är svår att upptäcka. Lösningen blev tillslut efter något tips av 

en kurskamrat att utnyttja datorn och Realterm, se avsnitt 3.2.4, för utskrifter av den datan 

som MCU:n faktiskt skickade till modulen. 
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5. Slutsats och framtiden 

Sett på den prototyp som tagits fram anses målet uppnått. Algoritmen klarar av att hitta en 

specifik tagg, SL tagg, bland många. Trots att endast två taggar kan kontrolleras med den 

framtagna prototypen skulle den använda algoritmen klara att kontrollera flera. Den enda 

gränsen är egentligen styrkan på antennen. Vidare så var en grundsten att lösningen skulle 

vara lätt och inte kostsam att implementera. Detta anser skribenten vara uppfyllt med den 

prototyp och algoritm som tagits fram. Denna algoritm kan lätt implementeras i SL:s system 

genom att kontrollen utförs direkt innan avläsningen om giltigt färdbevis sker. För att 

programmera taggen behöver SL inte heller vända sig till korttillverkaren utan kan 

implementera skrivalgoritmen i sina biljettautomater som innan färdbevisinformationen skrivs 

till taggen skriver denna förutbestämda sträng. Skribenten vet dock inte helt uppbyggnaden av 

SL:s information i taggarna idag på grund av att denna är hemlig. Dock anses att det borde 

finnas minst ett ledigt block eller ett block som alltid är oförändrat i den uppbyggnad SL 

använder. Utöver den förenkling i flöde på bland annat T-centralen medför även funktionen 

en ökad användarvänlighet då systemet kan tala om ifall ett färdbevis hittats eller ej, istället 

för att enbart visa ett rött kryss som idag. 

Målet gällande förståelsen för hur skrivning och läsning av dessa mer avancerad taggar 

fungerar anses även uppnådd i och med den lyckade prototyp som utnyttjar dessa funktioner. 

 

 
Figur 12. En RFID portal hos ABB i Finland (ABB RFID, 2005). 

 
Sett till en framtid har RFID tekniken kommit för att stanna, tror skribenten. I takt med att 

komponenterna blir billigare kommer tekniken implementeras i allt fler applikationer. Tänk 

en butik där det inte längre är nödvändigt att plocka upp varorna utan enbart gå igenom en 

portal eller en klädbutik där priserna scannas in vid avlarmning. Som ett exempel kan tas ett 

stort svenskt möbelföretag som skulle kunna byta ut sina självutcheckningskassor mot en 

sluss bestående av en RFID portal. Detta medför att det är omöjligt för kunderna att byta 
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pristaggar på varorna, ett problem som finns idag, då taggarna kan placeras i paketet. 

Dessutom krävs mindre ansträngning för kunderna att scanna sina varor då de enbart går 

igenom en portal och betalar. En liknande teknik används redan idag hos ABB i Finland 

(ABB RFID, 2005). En viktig tanke som skall lyftas vid implementering i butiker är den 

personliga integriteten. Det skall inte vara fritt fram att följa personer i butiken som inte givit 

sin tillåtelse till detta. Skribenten ser dock inte detta som ett stort problem, då mycket ny 

teknik innebär hot mot den personliga integriteten och ägnas en tanke till detta kan många 

problem undvikas.  

Vidare skulle butiker och andra intressenter som vill sälja sina produkter kunna utnyttja RFID 

för att rikta sin reklam. Genom en RFID läsare vid en reklamskyllt, som klarar att identifiera 

det en person har i sin nyligen inköpta kasse, skulle företaget kunna anpassa reklamen på 

skylten efter innehållet i kassen. Detta förutsatt att det i kassen är prissatt med RFID taggar. 

Åter till möjligheten att kunna följa personer med hjälp av RFID. Detta har testats under ett 

konvent där varje deltagare fick en namnbricka med en tagg. Denna kunde känna av om 

personen tittade på någon annan med en tagg och skickade hela tiden information till ett 

system som sparade vart personen befann sig och vem denne tittade mot. Detta kopplades mot 

sociala medier och konventdeltagarna kunde i efterhand följa sin väg och se de personer de 

haft ögon kontakt med under hela konventet. Mer info kring detta kan hittas hos 

(openbeacon). 

 

I en framtid finns alltså många möjligheter för tillämpning av RFID. Det största hindret är 

komponentkostnader, som hela tiden bli billigare, och den personliga integriteten. 

 

 
Figur 13. Tagg för att mäta sociala interaktioner under BruCON 2011 och för att följa positioner (openbeacon). 
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7. Bilagor 
7.1 Bilaga 1 – Kravspecifikation  

• Prototypen skall kunna hitta en definierad tagg bland andra taggar. 

• Prototypen skall kunna programmera en tagg till en speciell tagg för att kunna hittas. 

• Prototypen skall kunna avprogrammera en tagg för att längre inte kunna hittas. 

• Prototypen skall vara av typen standalone system och drivas på batteri. 

• Prototypen skall klara av att programmera MCU:n med hjälp av STK500:s 

programmerare. 

• Prototypen skall på ett enkelt sätt visa om en stagg finns närvarande eller ej. 

• Prototypen skall visa när en tagg har blivit programmerad eller ej. 

• Algoritmen skall vara enkel att implementera i ett befintligt system. 

• Prototypen bör vara enkel att använda. 

• Prototypen bör göras så liten som möjligt. 

• Algoritmen bör vara billig att implementera i ett befintligt system. 

  



  John-Eric Ericsson 890512-2712 
 

 29 

7.2 Bilaga 2 – Komponentlista samt kostnadsredovisning 
Komponent Artikelnummer Återförsäljare Antal 

(st) 
Pris (kr/st) 

RFID mod-SM130 
Mifare 13.56 

SEN-10126 Lawicel 1 261,25 

AVR ATMega16 73-672.46 Elfa 1 99,60 
IC-sockel, DIL40 48-155-68 Elfa 1 10,70 
Spänningsreg. 5V 
TS7805CI 

73-000-16 Elfa 1 11,20 

Tentalkondensator 
0.33µF 

67-713-04 Elfa 1 5,49 

Elektrolytkondensator 
0.1 µF   

67-713-02 Elfa 1 5,40 

Keramisk kondensator 
0.1 µF 

65-741-80 Elfa 1 4,47 

Keramisk kondensator 
22 pF 

65-731-41 Elfa 2 3,63 

Keramisk kondensator 
220 pF 

65-732-81 Elfa 2 3,63 

SIL-motståndsnät 60-018-12 Elfa 1 2,65 
Metal film resistor 330 
ohm 

60-529-30 Elfa 2 15,20 

Metal film resistor 12 
kohm 

60-155-07 Elfa 1 4,59 

Metal film resistor 4 
kohm 

60-532-76 Elfa 1 15,20 

Metal film resistor 6 
kohm 

60-533-34 Elfa 1 15,20 

LED röd 75-012-59 Elfa 1 3,63 
LED gul 75-014-20 Elfa 1 3,63 
LED grön 75-014-57 Elfa 2 3,63 
LED blå 75-015-18 Elfa 1 12,50 
Knapp 35-603-07 Elfa 4 3,45 
Stiftlist 43-839-28 Elfa 1 4,38 
Hylslist 43-839-95 Elfa 1 23,40 
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7.3 Bilaga 3 – Kopplingsschema multisim 
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7.4 Bilaga 4 – Fysisk ritning, ultiboard 
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7.5 Bilaga 5 – Algoritmer 

 
Skicka via UART 

Cmd,	  data,	  
datalängd	  skickas	  in

Längd	  och	  csum	  
skapas

Initierar	  två	  send-‐
vektorer

Är	  datalängd	  
noll	  och	  första	  
posten	  noll?

Send-‐vektor	  2	  
innehåller	  enbart	  

csum

Send-‐vektor	  2	  
innehåller	  data	  och	  

csum

Data	  skickas	  från	  
send-‐vektor	  1	  och	  2	  

med	  loop

JA

Nej
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Skrivalgoritm 
 

Start	  (vektor	  att	  
skriva	  in	  i	  
funktionen)

Sök	  efter	  tagg

Autentisera

Tagg	  vald?

Autentisiering	  
ok?	  Inget	  fel?

Skriv	  in	  vektorn

Lyckades	  
inskrivningen?

Tänd	  lampa

Ja Nej

Ja

Ja

Nej
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Sökalgoritm 
 

Start

Sök	  efter	  tagg

Autentisera

Tagg	  vald?

Autentisiering	  
ok?	  Inget	  fel?

Läs	  blocket

Är	  det	  SL	  
strängen?

Tänd	  hittad	  lampa

Ja Nej

Ja

Ja

Nej	  för	  många	  
gånger?

Räkna	  upp	  ett	  för	  
varje	  nej

Tänd	  ej	  hittad	  
lampa

Nej

Ja

Nej
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7.6 Bilaga 6 – Programkod 
 
Huvudprogram: 
 
/*	  
	  *	  RFID_SM130.c	  
	  *	  
	  *	  Created:	  2012-‐03-‐07	  13:23:12	  
	  *	  	  Author:	  jeerics	  
	  */	  	  
	  
/*	  includes	  */	  
#include	  <avr/io.h>	  
#include	  <util/delay.h>	  
#include	  <avr/interrupt.h>	  
#include	  "SM130_define.h"	  
#include	  "div_functions.h"	  
#include	  "SM130_logic.h"	  
#include	  "RFID_SL_proj.h"	  
	  
/*	  Interrupt	  code	  */	  
ISR(USART_RXC_vect)	  
{	  
	   int	  temp_RX	  =	  UDR;	  
	   received_vect[position_RX]	  =	  temp_RX;	  	  
	   position_RX	  ++;	  
	   finished_RX	  =	  0;	  
	   	  
	   	  
	   if	  (received_vect[2]	  ==	  (position_RX	  -‐	  4))	  
	   {	  
	   	   len_RX_vect	  =	  position_RX;	  
	   	   position_RX	  =	  0;	  
	   	   finished_RX	  =	  1;	  
	   }	  
	   	  
}	  
	  
int	  main(void)	  
{	  
	   //	  initiate	  buttons	  and	  leds	  
	   DDRC	  =	  0x00;	  
	   DDRB	  =	  0xFF;	  
	   PORTB	  =	  0xFF;	  
	   PORTC	  =	  0xFF;	  
	   	  
	   //	  initiate	  uart	  and	  global	  interrupts	  
	   initiate_uart();	  
	   sei();	  
	   	  
	  	  	  	  while(1)	  
	  	  	  	  {	  
	   	   if	  ((PINC	  &	  (1	  <<	  PC0))==0)	  
	   	   {	  
	   	   	   _delay_ms(100);	  
	   	  
	   button_one_three(SL_data_block_9,lena(SL_data_block_9));	  
	   	   }	  
	  
	  
	  	   	   if	  ((PINC	  &	  (1	  <<	  PC1))==0)	  
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	  	   	   {	  
	  	   	   	   _delay_ms(100);	  
	  	  	   	   	   button_two();	  
	  	   	   }	  
	   	   	  
	   	   if	  ((PINC	  &	  (1	  <<	  PC2))==0)	  
	   	   {	  
	   	   	   _delay_ms(100);	  
	   	  
	   button_one_three(clear_block9,lena(clear_block9));	  
	   	   }	  
	  	  	  	  }	  
	   return	  0;	  
}	  
 
 
Define fil: 
 
/*	  
	  *	  SM130_define.h	  
	  *	  
	  *	  Created:	  2012-‐03-‐07	  13:25:29	  
	  *	  	  Author:	  jeerics	  
	  */	  	  
	  
	  
#ifndef	  SM130_DEFINE_H_	  
#define	  SM130_DEFINE_H_	  
	  
/*	  define	  for	  UART	  */	  
#define	  F_CPU	  1000000	  
#define	  USART_BAUDRATE	  9600	  
#define	  BAUD_PRESCALE	  ((F_CPU	  /	  (USART_BAUDRATE	  *	  8UL))	  -‐	  1)	  
	  
/*	  define	  standard	  UART	  frame	  posts	  for	  SM130	  */	  
#define	  header	  0xFF	  
#define	  reserved	  0x00	  	  
	  
/*	  commands	  for	  SM130	  */	  
#define	  reset	  0x80	  
#define	  firmware	  0x81	  
#define	  seek_for_tag	  0x82	  
#define	  select_tag	  0x83	  
#define	  authenticate	  0x85	  
#define	  read_block	  0x86	  
#define	  read_value	  0x87	  
#define	  write_block	  0x89	  
#define	  write_value	  0x8A	  
#define	  write_4b_block	  0x8B	  
#define	  write_key	  0x8C	  
#define	  increment	  0x8D	  
#define	  decrement	  0x8E	  
#define	  antenna_power	  0x90	  
#define	  read_port	  0x91	  
#define	  write_port	  0x92	  
#define	  halt	  0x93	  
#define	  set_baud_rate	  0x94	  
#define	  sleep	  0x96	  	  
	  
/*	  Error	  and	  status	  codes	  */	  
#define	  No_tag	  0x4E	  
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#define	  RF_off	  0x55	  
#define	  sucsess	  0x4C	  
#define	  inv_key_ep	  0x45	  
#define	  read_write_fail	  0x46	  
#define	  inv_value_b	  0x49	  
#define	  fail_read_a_write	  0x58	  
#define	  RF_sw_OFF	  0x00	  
#define	  RF_sw_ON	  0x01	  
#define	  select_standard_1k	  0x02	  
	  
/*	  Data	  used	  for	  command	  as	  KEY	  and	  SL-‐data	  */	  
#define	  key_A_FF	  0xFF	  
#define	  block_9	  0x09	  	  
	  
/*	  usefull	  macros	  */	  
#define	  lena(array)	  sizeof(array)/sizeof(array[0])	  
	  
/*	  Global	  variables	  for	  interrupts	  */	  
int	  received_vect[22];	  	  
int	  position_RX	  =	  0;	  
int	  len_RX_vect	  =	  0;	  
int	  finished_RX	  =	  1;	  
static	  int	  SL_data_block_9[17]	  =	  
{block_9,0x53,0x4C,0x53,0x4C,0x53,0x4C,0x53,0x4C,0x53,0x4C,0x53,0x4C,0x53,0x4C,0,0};	  
static	  int	  block_key[2]	  =	  {block_9,key_A_FF};	  
static	  int	  clear_block9[17]	  =	  {block_9,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};	  
	  
#endif	  /*	  SM130_DEFINE_H_	  */	  
 
 
Logik fil: 
 
/*	  
	  *	  SM130_logic.h	  
	  *	  
	  *	  Created:	  2012-‐03-‐07	  13:24:24	  
	  *	  	  Author:	  jeerics	  
	  */	  	  
	  
	  
#ifndef	  SM130_LOGIC_H_	  
#define	  SM130_LOGIC_H_	  
	  
/*	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  Initiate	  UART	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  */	  
void	  initiate_uart()	  
{	  
	   UCSRA	  |=	  (1	  <<	  U2X);	  
	   	  
	   //	  Turn	  on	  the	  transmission	  and	  reception	  circuity,	  enable	  interrupt	  for	  

RX	  pin	  
	   UCSRB	  |=	  ((1	  <<	  RXEN)	  |	  (1	  <<	  TXEN)	  |	  (1	  <<	  RXCIE));	  
	  
	   //	  Use	  8-‐bit	  character	  sizes	  -‐	  URSEL	  bit	  set	  to	  select	  the	  UCRSC	  register,	  
	   //	  not	  set	  bit	  UPM1	  and	  UPM0	  =	  no	  parity	  mode,	  not	  set	  USBS	  =	  one	  stop	  bit	  
	   UCSRC	  |=	  ((1	  <<	  URSEL)	  |	  (1	  <<	  UCSZ0)	  |	  (1	  <<	  UCSZ1));	  
	  

//	  Load	  lower	  8-‐bits	  of	  the	  baud	  rate	  value	  into	  the	  low	  byte	  of	  the	  UBRR	  
register	  

	   UBRRL	  =	  BAUD_PRESCALE;	  
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//	  Load	  upper	  8-‐bits	  of	  the	  baud	  rate	  value	  into	  the	  high	  byte	  of	  the	  UBRR	  
register	  

	   UBRRH	  =	  (BAUD_PRESCALE	  >>	  8);	  
}	  //	  initiate_UART	  
/*	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  End	  initiate	  UART	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  */	  
	  
/*	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  Functions	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  */	  
	  
/*	  Send	  cmd	  */	  
void	  send_cmd(int	  cmd,int	  *	  data,	  int	  datalen)	  
{	  
	   int	  i;	   	   	   	   	  
	   //	  initiate	  counter	  for	  loops	  
	   	  
	   //	  create	  the	  length	  byte	  and	  csum	  byte	  to	  be	  sent	  
	   int	  length	  =	  1	  +	  datalen;	  
	   int	  csum	  =	  (reserved	  +	  length	  +	  cmd	  +	  sum_array(data,datalen))	  %	  256;	  
	   	  
	   //	  initiate	  two	  arrays,	  one	  with	  standard	  bytes	  and	  one	  that	  depends	  on	  	  
	   the	  data	  
	   int	  send_array1[4]	  =	  {header,reserved,length,cmd};	  
	   int	  send_array2[datalen+1];	  
	   	  
	   if	  (data[0]	  ==	  0	  &&	  datalen	  ==	  0)	   	   //	  not	  data	  should	  be	  

sent	  
	   {	  
	   	   send_array2[0]	  =	  csum;	   	   	  
	   //	  variable	  array	  only	  contains	  csum	  
	   }//	  if	  
	   else	   	   	   	   	  
	   	   	   	   //	  data	  should	  be	  sent	  
	   {	  
	   	   for	  (i	  =	  0;i<datalen;i++)	   	  
	   //	  put	  data	  in	  variable	  send	  array	  
	   	   {	  
	   	   	   send_array2[i]	  =	  data[i];	  
	   	   }	  //	  for	  
	   	   send_array2[i]	  =	  csum;	   	   	  
	   //	  add	  the	  csum	  at	  the	  last	  index	  of	  the	  variable	  array	  
	   }	  //	  else	  
	   for	  (i	  =	  0;i<lena(send_array1);i++)	   	   //	  send	  the	  bytes	  in	  	  
	   	   	   	   	   standard	  array	  
	   {	  

//	  Do	  nothing	  until	  UDR	  is	  ready	  for	  more	  data	  to	  be	  written	  
to	  it	  

	   	   while	  ((UCSRA	  &	  (1	  <<	  UDRE))	  ==	  0){};	  
	   	   	  
	   	   //	  Send	  the	  data	  in	  the	  send_array	  with	  the	  current	  index	  i	  
	   	   UDR	  =	  send_array1[i];	  
	   }	  //	  for	  
	   for	  (i	  =	  0;i<lena(send_array2);i++)	   	   //	  send	  the	  bytes	  in	  the	  

variable	  array	  
	   {	  

//	  Do	  nothing	  until	  UDR	  is	  ready	  for	  more	  data	  to	  be	  written	  
to	  it	  

	   	   while	  ((UCSRA	  &	  (1	  <<	  UDRE))	  ==	  0){};	  
	   	   	  
	   	   //	  Send	  the	  data	  in	  the	  send_array	  with	  the	  current	  index	  i	  
	   	   UDR	  =	  send_array2[i];	  
	   }	  
}	  
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/*	  get	  the	  received	  cmd	  */	  
int	  received_cmd(int	  *	  RX_vect)	  
{	  
	   return	  RX_vect[3];	  
}	  
	  
/*	  get	  status	  */	  
int	  get_status(int	  *	  RX_vect)	  
{	  
	   return	  RX_vect[4];	  
}	  
	  
/*	  check	  if	  error	  */	  
int	  error(int	  *	  error_data)	  
{	  
	   int	  error_code	  =	  error_data[4];	   	   	  
	   	   	   //	  get	  the	  error	  code	  out	  of	  the	  array	  
	   int	  its_error	  =	  0;	   	   	   	  
	   	   	   	   	   //	  initiate	  variable	  to	  

set	  if	  error	  
	   switch	  (error_code)	   	   	   	  
	   	   	   	   	   //	  switch	  to	  the	  error	  

code	  and	  set	  its_error	  
to	  one	  if	  its	  an	  error	  
code	  

	   {	  
	   	   case	  No_tag	  :	  its_error	  =	  1;	  break;	  
	   	   case	  RF_off	  :	  its_error	  =	  1;	  break;	  
	   	   case	  inv_key_ep	  :	  its_error	  =	  1;	  break;	  
	   	   case	  read_write_fail	  :	  its_error	  =	  1;	  break;	  
	   	   case	  inv_value_b	  :	  its_error	  =	  1;	  break;	  
	   	   case	  fail_read_a_write	  :	  its_error	  =	  1;	  break;	  
	   }	   	  
	   if	  (its_error	  ==1)	   	   	   	  
	   	   	   	   	   //	  if	  its	  error	  return	  1	  

else	  return	  0	  
	   {	  
	   	   return	  1;	  
	   }	  	  
	   else	  
	   {	  
	   	   return	  0;	  
	   }	  
}	  
	  
/*	  compare	  read	  after	  write	  */	  
int	  read_a_write(int	  *	  RX_vect,int	  *	  compare_block,	  int	  comp_b_len)	  
{	  
	   int	  compare_count	  =	  0;	   	   	   	  
	   	   	   //	  counter	  for	  every	  time	  something	  is	  equal	  
	   int	  i	  =	  0;	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   //	  counter	  for	  the	  loop	  
	   for	  (i	  =	  0;i<comp_b_len;i++)	   	   	  
	   	   //	  loop	  to	  get	  through	  the	  array	  
	   {	  
	   	   if	  (RX_vect[i+4]	  ==	  compare_block[i])	  	   //	  is	  
RX_vect	  index	  i+4	  equal	  with	  data	  to	  be	  compared	  to	  
	   	   {	  
	   	   	   compare_count	  ++;	   	  
	   	   	   	   //	  increase	  counter	  
	   	   }	  
	   }	  
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	   if	  (compare_count	  ==	  comp_b_len)	   	   	  
	   //	  everything	  in	  RX_vect	  equal	  to	  compare_block	  ?	  
	   {	  
	   	   	  
	   	   return	  1;	   	   	   	  
	   	   	   	   	   //	  yes	  return	  1	  
	   }	  	  
	   else	  
	   {	  
	   	   return	  0;	   	   	   	  
	   	   	   	   	   //	  no	  return	  0	  
	   }	  
}	  
	  
#endif	  /*	  SM130_LOGIC_H_	  */	  
 
 
Projekt fil: 
 
/*	  
	  *	  RFID_SL_proj.h	  
	  *	  
	  *	  Created:	  2012-‐03-‐13	  20:03:04	  
	  *	  	  Author:	  John-‐Eric	  
	  */	  	  
	  
	  
#ifndef	  RFID_SL_PROJ_H_	  
#define	  RFID_SL_PROJ_H_	  
	  
/*	  program	  tag	  as	  SL	  tag	  */	  
void	  button_one_three(int	  *	  block_to_write,	  int	  len_block_t_w)	  
{	  
	   int	  step	  =	  1;	   	   	   	   //	  control	  
the	  different	  steps	  in	  the	  loop	  
	   int	  finished_loop	  =	  0;	   	   //	  control	  if	  the	  loop	  is	  finished	  
	   int	  last_cmd	  =	  0;	   	   	   //	  save	  the	  last	  command	  
	   int	  data_null[1]	  =	  {0};	   	   //	  is	  used	  for	  those	  functions	  which	  
do	  not	  use	  any	  data	  
	   while	  (finished_loop	  ==	  0)	   //	  start	  the	  algorithm	  loop	  
	   {	  
	   	   switch	  (step)	  
	   	   {	  
	   	   case	  1:	  
	   	   	   if	  (finished_RX	  ==	  1)	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   //	  control	  if	  RX_vect	  is	  finished	  so	  new	  cmd	  can	  be	  sent	  
	   	   	   {	  
	   	   	   	   clear_receive_vect();	  
	   	   	   	   	   	  
	   //	  clear	  RX_vect	  
	   	   	   	   send_cmd(seek_for_tag,data_null,0);
	   	   	   	   	   //	  send	  seek	  for	  tag	  cmd	  
	   	   	   	   last_cmd	  =	  seek_for_tag;	  
	   	   	   	   	   	   //	  save	  
last	  cmd	  for	  use	  in	  next	  step	  
	   	   	   	   step	  =	  2;	  
	   	   	   }	  //	  if	  
	   	   	   break;	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   //	  leave	  switch	  
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	   	   case	  2:	  
	   	   	   if	  (get_status(received_vect)	  ==	  
select_standard_1k	  &&	   //	  check	  if	  tag	  is	  selected	  (in	  this	  case	  standard	  mifare	  1K	  
	   	   	   	   received_cmd(received_vect)	  ==	  
last_cmd	  &&	   	   	   //	  chech	  if	  received	  cmd	  is	  the	  last	  cmd	  sent	  
	   	   	   	   finished_RX	  ==	  1)	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   //	  has	  all	  been	  received	  
	   	   	   {	  
	   	   	   	   clear_receive_vect();	  
	   	   	   	   	   	  
	   //	  clear	  RX_vect	  
	   	   	  
	   send_cmd(authenticate,block_key,lena(block_key));	  //	  send	  auth.	  cmd	  with	  
standard	  key	  and	  block	  9	  
	   	   	   	   step	  =	  3;	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	  
	   	   	   	   last_cmd	  =	  authenticate;	  
	   	   	   	   	   	   //	  save	  
last	  cmd	  for	  next	  step	  
	   	   	   }	  //	  if	  
	   	   	   break;	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   //	  leave	  switch	  
	   	   case	  3:	  
	   	   	   if	  (get_status(received_vect)	  ==	  sucsess	  &&
	   	   	   	   //	  is	  auth.	  OK	  
	   	   	   	   received_cmd(received_vect)	  ==	  
last_cmd	  &&	   	   	   //	  is	  the	  received	  cmd	  same	  as	  last	  cmd	  
	   	   	   	   finished_RX	  ==	  1)	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   //	  has	  all	  been	  received	  
	   	   	   {	  
	   	   	   	   clear_receive_vect();	  
	   	   	   	   	   	  
	   //	  clear	  RX_vect	  
	   	   	  
	   send_cmd(write_block,block_to_write,len_block_t_w);	   //	  write	  SL	  
data	  or	  00	  data	  to	  block	  9	  
	   	   	   	   last_cmd	  =	  write_block;	  
	   	   	   	   	   	  
	   //	  save	  last	  cmd	  
	   	   	   	   step	  =	  4;	  
	   	   	   }	  //	  if	  
	   	   	   	   else	  if(error(received_vect)	  ==	  1)
	   	   	   	   	   //	  is	  auth.	  not	  OK	  
	   	   	   {	  
	   	   	   	   step	  =	  1;	  
	   	   	   }	  //	  else	  if	  
	   	   	   break;	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   //	  leave	  switch	  
	   	   case	  4:	  
	   	   	   if	  (error(received_vect)	  ==	  0)	  
	   	   	   	   	   	   //	  no	  error	  
when	  writing	  
	   	   	   {	  
	   	   	   	   if	  
(read_a_write(received_vect,block_to_write,len_block_t_w)	  ==	  1	  &&	  	  //	  read	  after	  write	  
OK	  
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	   received_cmd(received_vect)	  ==	  last_cmd	  &&	   	   //	  received	  
cmd	  same	  as	  last	  cmd?	  
	   	   	   	   	   finished_RX	  ==	  1)
	   	   	   	   	   	  
	   	   //	  has	  all	  been	  received	  ?	  
	   	   	   	   {	  
	   	   	   	   	   PORTB	  =	  ~(1	  <<	  PB5);	  
_delay_ms(5000);	  PORTB	  =	  0xFF;	  finished_loop	  =	  1;	  //	  switch	  led	  on	  
	   	   	   	   }	  //	  if	  
	   	   	   }	  //	  if	   	   	   	  
	   	   	   else	  if	  (error(received_vect)	  ==	  1)	  
	   	   	   	   	   //	  read	  after	  write	  fail	  
	   	   	   {	  
	   	   	   	   step	  =	  1;	  
	   	   	   }	  //	  else	  if	  
	   	   	   break;	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   //	  leave	  switch	  
	   	   }	  //	  switch	  
	   }	  //	  while	  
}	  //	  button_one_three	  
	  
/*	  Check	  if	  SL	  tag	  */	  
void	  button_two()	  
{	  
	   int	  step	  =	  1;	   	   	   	  
	   //	  used	  in	  switch	  
	   int	  finished_loop	  =	  0;	   	   	   //	  used	  to	  control	  if	  
loop	  is	  finished	  or	  not	  
	   int	  last_cmd	  =	  0;	   	   	   	   //	  used	  to	  
save	  last	  cmd	  
	   int	  data_null[1]	  =	  {0};	   	   	   //	  used	  for	  cmd	  that	  not	  
have	  any	  data	  to	  send	  
	   int	  block_to_read[1]	  =	  {0x09};	   //	  save	  block	  9	  in	  array	  
	   int	  count_attempt	  =	  0;	   	   	   //	  used	  to	  count	  the	  
times	  the	  algorithm	  tried	  to	  compare	  SL	  data	  
	   int	  not_SL	  =	  0;	   	   	   	  
	   //	  used	  to	  allow	  the	  algorithm	  to	  check	  the	  attempts	  in	  case	  4	  
	   while	  (finished_loop	  ==	  0)	   	   //	  start	  the	  algorithm	  
loop	  
	   {	  
	   	   switch	  (step)	  
	   	   {	  
	   	   	   case	  1:	  
	   	   	   	   if	  (finished_RX	  ==	  1)	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   //	  check	  if	  all	  data	  is	  received	  
	   	   	   	   {	  
	   	   	   	   	   clear_receive_vect();
	   	   	   	   	   	  
	   	   //	  clear	  RX_vect	  
	   	   	   	  
	   send_cmd(seek_for_tag,data_null,0);	   	   	  
	   	   //	  send	  cmd	  seek	  for	  tag	  
	   	   	   	   	   last_cmd	  =	  seek_for_tag;
	   	   	   	   	   	  
	   //	  last	  cmd	  is	  saved	  for	  next	  step	  
	   	   	   	   	   step	  =	  2;	  
	   	   	   	   }	  //	  if	  
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	   	   	   	   break;	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   //	  leave	  switch	  
	   	   	   case	  2:	  
	   	   	   	   if	  (get_status(received_vect)	  ==	  
select_standard_1k	  &&	   //	  check	  if	  tag	  is	  selected	  
	   	   	   	  
	   received_cmd(received_vect)	  ==	  last_cmd	  &&	   	  
	   //	  is	  it	  the	  response	  from	  last	  cmd?	  	  
	   	   	   	   	   finished_RX	  ==	  1)
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   //	  has	  all	  been	  received	  
	   	   	   	   {	  
	   	   	   	   	   clear_receive_vect();
	   	   	   	   	   	  
	   	   //	  clear	  RX_vect	  
	   	   	   	  
	   send_cmd(authenticate,block_key,lena(block_key));	  //	  send	  auth.	  cmd	  
standard	  FF	  key	  block	  9	  
	   	   	   	   	   step	  =	  3;	   	  
	   	   	   	   	   last_cmd	  =	  authenticate;
	   	   	   	   	   	  
	   //	  save	  last	  cmd	  for	  next	  step	  
	   	   	   	   }	  //	  if	  
	   	   	   	   break;	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   //	  leave	  switch	  
	   	   	   case	  3:	  
	   	   	   	   if	  (get_status(received_vect)	  ==	  
sucsess	  &&	   	   	   	   //	  auth.	  OK?	  
	   	   	   	  
	   received_cmd(received_vect)	  ==	  last_cmd	  &&	   	  
	   //	  is	  it	  response	  from	  last	  cmd?	  
	   	   	   	   	   finished_RX	  ==	  1)
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   //	  has	  all	  been	  received	  
	   	   	   	   {	  
	   	   	   	   	   clear_receive_vect();
	   	   	   	   	   	  
	   	   //	  clear	  RX_vect	  
	   	   	   	  
	   send_cmd(read_block,block_to_read,1);	  	   	  
	   //	  send	  read	  block	  9	  
	   	   	   	   	   last_cmd	  =	  read_block;
	   	   	   	   	   	  
	   	   //	  save	  lst	  cmd	  
	   	   	   	   	   step	  =	  4;	  
	   	   	   	   }	  //	  if	  
	   	   	   	   else	  if(error(received_vect)	  ==	  1)
	   	   	   	   	   	   //	  auth.	  
not	  OK	  
	   	   	   	   {	  
	   	   	   	   	   step	  =	  1;	  
	   	   	   	   }	  //	  else	  if	  
	   	   	   	   break;	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   //	  leave	  switch	  
	   	   	   case	  4:	  
	   	   	   	   not_SL	  =	  0;	  
	   	   	   	   if	  (error(received_vect)	  ==	  0)
	   	   	   	   	   	  
	   //	  no	  error	  when	  read	  
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	   	   	   	   {	  
	   	   	   	   	   if	  
(read_a_write(received_vect,SL_data_block_9,lena(SL_data_block_9))	  ==	  1	  &&	  //	  is	  it	  SL	  
tagg	  
	   	   	   	   	  
	   received_cmd(received_vect)	  ==	  last_cmd	  &&	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   //	  response	  from	  last	  cmd?	  
	   	   	   	   	   	   finished_RX	  
==	  1)	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   //	  all	  received?	  
	   	   	   	   	   {	  
	   	   	   	   	   	   PORTB	  =	  ~(1	  
<<	  PB7);	  _delay_ms(5000);	  PORTB	  =	  0xFF;	  finished_loop	  =	  1;	   	   //	  LED	  on	  
	   	   	   	   	   }	  //if	  
	   	   	   	   	   else	  if	  
(read_a_write(received_vect,SL_data_block_9,lena(SL_data_block_9))	  ==	  0	  &&	  //	  not	  SL	  
tag	  
	   	   	   	   	   	  
	   received_cmd(received_vect)	  ==	  last_cmd	  &&	   	  
	   	   	   	   	   	   //	  response	  
from	  last	  cmd	  
	   	   	   	   	   	  
	   finished_RX	  ==	  1)	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   //	  all	  received?	  
	   	   	   	   	   {	  
	   	   	   	   	   	   not_SL	  =	  1;
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   //	  set	  
	   	   	   	   	  
	   count_attempt	  ++;	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   //	  increase	  counter	  of	  
attempt	  
	   	   	   	   	   }	  //	  if	  
	   	   	   	   }	  //	  if	   	  
	   	  
	   	   	   	   else	  if	  (error(received_vect)	  ==	  1)
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   //	  any	  error?	  
	   	   	   	   {	  
	   	   	   	   	   step	  =	  1;	  
	   	   	   	   }	  //	  else	  if	  
	  	   	   	   	   if	  (count_attempt	  <=	  5	  &&	  not_SL	  ==	  
1)	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   //	  not	  to	  
many	  attempt	  
	  	   	   	   	   {	  
	  	   	   	   	   	   step	  =	  1;	  
	  	   	   	   	   }	  //	  if	  
	  	   	   	   	   else	  if(count_attempt	  >	  5	  &&	  not_SL	  
==	  1)	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   //	  to	  many	  attempt	  
	  	   	   	   	   {	  
	   	   	   	   	   PORTB	  =	  ~(1	  <<	  PB6);	  
_delay_ms(5000);	  PORTB	  =	  0xFF;	  finished_loop	  =	  1;	  	   	   //	  led	  on,	  
no	  SL	  present	  
	   	   	   	   }	  //	  else	  if	  
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	  	   	   	   	   break;	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   //	  leave	  
switch	  
	   	   }	  //	  Switch	  
	   }	  //	  While	  (finished_loop)	  
}	  //	  button_two	  
	  
	  
#endif	  /*	  RFID_SL_PROJ_H_	  */	  
 
 
Diverse funktioner: 
 
/*	  
	  *	  div_functions.h	  
	  *	  
	  *	  Created:	  2012-‐03-‐07	  18:05:37	  
	  *	  	  Author:	  jeerics	  
	  */	  	  
	  
	  
#ifndef	  DIV_FUNCTIONS_H_	  
#define	  DIV_FUNCTIONS_H_	  
/*	  sum	  of	  array	  */	  
int	  sum_array(int	  *	  array,int	  lenarray)	  
{	  
	   int	  sum	  =	  0;	  
	   for	  (int	  i	  =	  0;i<lenarray;i++)	  
	   {	  
	   	   sum	  +=	  array[i];	  
	   }	  
	   return	  sum;	  
}	  
	  
/*	  clear	  receive_vect	  */	  
void	  clear_receive_vect()	  
{	  
	   int	  i	  =	  0;	  
	   for	  (i	  =	  0;i<lena(received_vect);i++)	  
	   {	  
	   	   received_vect[i]	  =	  0;	  
	   }	  
}	  
	  
	  
	  
#endif	  /*	  DIV_FUNCTIONS_H_	  */	  
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Abstract 
Many people die in avalanche accidents. To prevent getting into one you can consider some 

environmental factors such as slope angle. If you unfortunately get into an avalanche you 

should try to move towards the surface. None of the recommendations above are easy to 

achieve. To help the skier with these estimations and make their ride more safe we can take 

advantage of the features of an accelerometer. 

 

This report describes the theory of accelerometers and the making of a prototype that can help 

skiers to avoid and increase the chances to survive an avalanche. The prototype that has been 

developed measures the angle relative to earths surface and communicates via LEDs in real 

time with the skier. It can also collect and store data of experienced g-force and spent time 

buried in an avalanche, data that can be sent to a computer whenever wanted. 
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Sammanfattning 
Många människor omkommer i lavinolyckor. För att undvika att hamna in en kan 

du analysera vissa miljömässiga faktorer, såsom lutningsvinkeln på nedfarten. Om du 

olyckligtvis ändå hamnar i en lavin ska du försöka att röra på dig mot ytan. Ingen av 

dessa rekommendationer är lätta att utföra.  

 

Denna rapport beskriver teorin bakom accelerometrar och skapandet av en prototyp som kan 

hjälpa åkare att undvika och öka chanserna att överleva en lavin. Prototypen som har 

utvecklats mäter vinkeln i förhållande till jordytan och kommunicerar med skidåkaren via 

lysdioder i realtid. Den kan också samla in och lagra data om upplevd g-kraft och den tid som 

en person varit begravd i en lavin. Data som senare, vid önskat tillfälle, kan skickas till en 

dator för avläsning. 
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Inledning 
Svenskar är överrepresenterade bland omkomna i lavinolyckor i Alperna, sedan 2001 har 20 

personen omkommit1. En möjlig orsak till detta skulle kunna vara goda färdigheter i 

skidåkning vilket ofta leder till större risktagande, kombinerat med vag kunskap gällande 

dessa risker. Vilka orsakerna en må vara finns givetvis en önskan om att minska antal 

förolyckade. 

 

För att undvika laviner finns en rad olika faktorer att tänka på och om du olyckligt nog skulle 

hamna i en lavin finns också råd om hur du då bör agera2. Exempelvis rekommenderas att inte 

åka nedför sluttningar med över 25° lutning och att du ska försöka hålla dig vid ytan av en 

lavin om du hamnar i den. Rationella rekommendationer, men att mäta lutningen i en nedfart 

en solig, varm och skön vinterdag är både krångligt och lätt att glömma. Att dessutom 

orientera sig i en lavin kan vara rent omöjligt då du ofta inte vet vad som är upp eller ned.   

 

Att orientera sig och bearbeta information från omgivningen är avgörande för utgången 

gällande laviner. Den här rapporten beskriver en produkt som hjälper skidåkare att samla 

viktig information som dels förebygger lavinolyckor men också hjälper de som olyckligtvis 

dras med i en. En mekatronisk produkt beskrivs vilken är baseras på en accelerometer. 

 

Rapporten är uppdelad på så sätt att först genomgås en teoretisk fördjupning av 

accelerometrar för att sedan beskriva hur processen från mjukvara till hårdvara och tillslut 

färdig modul såg ut. Därefter analyseras projektets problem och givna erfarenheter. 

Avslutningsvis presenteras slutsatser och förslag till förbättringar. 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 (TT 2012) 
2 (Fjällsäkerhetsrådet 2012) 
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Teoretisk fördjupning 

Acceleration, a, är ett begrepp som definierar hastighetsändring per tidsenhet. Två möjligheter 

att beräkna en hastighetsförändring på är att dels göra en direkt mätning med hjälp av 

accelerometrar eller att indirekt, utifrån hastigheten, härleda accelerationen. Vilken metod 

som används är beroende av vilken rörelse som ska analyseras. Fortsättningsvis ligger fokus 

på de metoder som tillämpar direkt mätning och görs med hjälp av accelerometrar.  

 

Man brukar dela in begreppet acceleration i två typer: statisk, exempelvis då en accelerometer 

enbart tiltas, samt dynamisk, då en accelerometer är i rörelse så som i en bil eller liknande3. 

Vetenskapen har länge varit medveten om hur man mäter acceleration. Problemet har tidigare 

varit att dessa moduler varit stora och dyra. På senare tid har MEMS, micro-electro-

mechanical-systems, utvecklats och inneburit ett paradigmskifte. Tack vara tekniken som 

möjliggör extremt små kretskort har storleken och kostnaden sjunkit dramatiskt och 

tillämpningsområdena ökat exponentiellt.    

 

En typisk accelerometer består av ett hölje i vilken en massa tillåts att röra sig fritt längs en 

känslig axel. På grund av massans tröghet uppstår skillnad gentemot höljet när systemet 

utsetts för acceleration, en skillnad som är proportionell mot accelerationen och kan 

framkallas och mätas på olika sätt. Det finns en-, två- och treaxliga moduler som känner av 

acceleration i antal riktningar de har axlar (x-, y- och z-led). Tack vare gravitationen är det 

också möjligt att mäta vinkeln i förhållande till jordytan. Med hjälp av dessa data kan en 

accelerometer bland annat beskriva sitt läge och sin rörelse4. 

 

Idag används accelerometrar i vid utsträckning främst inom tre områden; 1) Kommersiella 

applikationer: Smartphones, bilar, fartyg och inom idrott.  

2) Industriella applikationer: robotik och maskinkontroll. 3) Extremt pålitliga applikation: 

rymdfarkoster, seismisk övervakning och mätning av vibrationer samt stötar.  

 

Vilket nämndes ovan finns det olika möjligheter att mäta acceleration på, nedan följer några 

välkända tillvägagångssätt. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 (Bishop 2008) 
4 (Parallax 2005) 
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Piezoelektrisk accelerometer 

Piezoelektrisk accelerometer, som av många anses vara den vanligaste typen, används för att 

mäta stötar och vibrationer. Som namnet antyder utnyttjas den fysikaliska egenskapen hos ett 

piezoelektriskt material, exempelvis kisel, att det vid töjning polariseras 5 . När en 

piezoelektrisk kristall utsätts för en kraft, F, bildas en laddning, Q, på ytan, en laddning vilken 

är proportionell mot kraften och också accelerationen då massan är konstant:  
 

! = !" = !"#, där d är en piezoelektrisk koefficient av materialet. 

 

Principen går alltså ut på att ta hand om den mekaniska energin och omvandla den till 

elektrisk energi. Beroende på materialet varierar känsligheten och även storleken på 

accelerometern, exempelvis har ett material kallat PZT en koefficient 150 ggr kvartskristall. 

En fördel är också att extern strömmatning inte behövs då materialet i sig självt genererar 

ström. Det finns två typer av piezoelektriska accelerometrar; ”Charge output” samt ”IEPE-

accelerometer”6, 7: 

 

”Charge output” tar accelerationsdata direkt från piezoelektriska materialet och dess signal får 

därför en väldigt hög impedans. En egenskap som gör den känslig mot störningar, vilket ofta 

kräver mer avancerade delkomponenter, så som kablage fram till en förförstärkare som kan 

omvandla impedansen. 

 

IEPE-accelerometern har, tillskillnad från sin motpart, en inbyggd förstärkare som kan 

omvandla den höga impedansen till en mer hanterbar låg impedans. Vilket följaktligen ledare 

till enklade delkomponenter och mindre känslighet för störningar. 

 

Rent praktiskt har den piezoelektriska accelerometern god hållbarhet och lång livslängd då det 

piezoelektriska materialet inte förändras särskilt mycket under lång tid. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 (Nationalencyklopedin u.d.) 
6 (Heed och Wall 2007) 
7 (Wilson 2005) 

Figur 1 Uppbyggnaden av en 
piezoelektrisk accelerometer. 
(Bishop 2008) 
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Piezoresistiv accelerometer 
Principen bakom dessa moduler är att mäta sträckningar i elastiska material med hjälp av den 

resistiva förändringen. När en balk sätts i svängning av acceleration förändras resistiviteten av 

två anledningar; den mikroskopiska piezoresistiva effekten som beror på materialstrukturen 

samt töjningseffekten, ”strain-gauge”, som beror på balkens volymförändring vid töjning, se 

Figur	   2. Användningsområdet är framför allt mätningar av vibrationer med låg frekvens, 

<1Hz. Anmärkningsvärt är också att de kan mäta stötar större än 100’000 g utan problem8.   

 

 

 

Kapacitansvariabel accelerometer 
Ett tredje sätt att mäta acceleration på är att analysera kapacitansförändringar över en balk. 

När enheten påverkas av acceleration så förändras distansen, d, mellan två elektroder vilket 

leder till ändrad kapacitans, se Figur 3. Förändringen av kapacitansen är linjärt proportionell 

mot accelerationen. Följaktligen kan man då mäta accelerationen med hjälp av kapacitansen. 

För att en kapacitiv accelerometer ska fungera ordentligt behöver den en inbyggd krets. Dels 

för att kunna mäta både statisk- och dynamisk acceleration, men också för att omvandla 

förändringen av kapacitansen till en användbar spänningssignal för avläsning. Två nackdelar 

med dessa accelerometrar är att de inte gör sig bra på höga frekvenser och att brusnivån är 

högre än i jämförelse med en piezoelektrisk.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 (Bishop 2008) 

Figur 2 Vid acceleration böjs (svängs) balken enligt bilden 
och tack vare piezoresistiva- och töjningseffekten kan 
accelerationen tas fram. (Wilson 2005) 

Figur 3 Exempel på uppbyggnad av en kapacitiv 
accelerometer. (Wilson 2005) 
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Temperaturbaserad accelerometer  
Ett exempel på denna typ av accelerometer är MX2125 från MEMSIC. En tvåaxlig 

accelerometer som mäter accelerationen med hjälp av fyra termometrar. Själva idén är lika 

genialisk som enkel. Den lilla modulen består av en gasfylld kammare, 5x5x2[mm], med en 

värmekälla i mitten samt fyra temperaturmätare i vardera hörn, se Figur 4. Gasen beter sig på 

liknande sätt som luft i det avseendet att varmare gas stiger och kallare gas sjunker. Det 

innebär att den varma gasen närmar sig olika termometrar beroende på accelerometerns läge. 

Om den enbart tiltas känner den statisk acceleration. Rör du samtidigt den, känner den 

dynamisk acceleration, då beter sig gasen på liknande sett som vattnet i en halvfull hink. Med 

tanke på att hela konstruktionen bygger på värmekonvektion är den oberoende av massa, 

tillskillnad från de ovan nämnda accelerometrarna som är uppbyggda kring just rörelse av 

massa.  

 

Det är en komplett sensor i den meningen att den behandlar värdet från termometrarna och 

omvandlar till en digital 100Hz PWM dutycycle för vardera axel, kvoten mellan 

pulsbredden(tHx) och perioden(Tx) är proportionell mot accelerationen, se Figur 5. Tester av 

återförsäljaren har dock visat att det går bra att bara mäta pulsbredden(tHx) för att få pålitlig 

data. Då enheten är i plant läge, alla fyra termometrarna mäter samma temperatur, utsätts den 

för 0 g med en dutycycle satt till 50 %. Vid ytterlägena under statisk acceleration utsätts den 

för ±1g. Vid dynamisk acceleration kan den mäta upp till ±3g. Känsligheten är 12,5%/g då 

modulen är kopplad till 5V i rumstemperatur. 

 

 

 

 

Figur 4 Gaskammaren med de fyra 
termometrarna. (Parallax 2005) 

Figur 5 Beskrivning av PWM-signalen som 
MX2125 genererar. (MX2125 Datablad) 
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Problemdefinition och -lösning 
Människan har många fantastiska metoder gällande perception. Redan vid tidig ålder kan vi 

approximera lutningar och dess effekter innan vi ens kan stava till analys i flera variabler. 

Ibland finns det dock tillfällen då vi kan behöva hjälp med att just orientera oss, att få 

information om läge och rörelse. Inom skidåkning, såväl extrem som normal, finns alltid 

risken för lavin närvarande. För att undvika att hamna i en lavin kan man med information om 

lutningar minska risken avsevärt. Om olyckan skulle vara framme så är det viktigt att kunna 

orientera sig i en lavin, något som är nästintill omöjligt då du inte vet vad som är ”upp” 

respektive ”ner”. Det är också av intresse att veta hur länge någon varit begravd samt hur stor 

kraft [g] som påverkat personen.  

 

En lösning på denna orienteringsproblematik är att med hjälp av en accelerometer samla 

information och på ett effektivt och smidigt sätt göra den tillgänglig för skidåkaren. Modulen 

ska vara så pass mobil att den kan appliceras på utrustningen som skidåkaren bär, likt andra 

produkter som idag finns integrerade i exempelvis klädesplaggen och som används vid 

sökandet efter personen som begravts i laviner. Sammantaget behöver mjukvara och hårdvara 

utvecklas för att kunna hantera: 1) Åtgången tid. 2) Kommunikation mellan modul och dator.  

3) Orientering av läge. 4) Vinkelberäkning. 5) Beräkning av upplevd gravitationskraft.  

Utvecklingshjälpmedel 
Som grund för problemlösningen har utvecklingskortet STK-500 från Atmel använts med en 

ATmega16 processor. Programkoden har skrivits i AVR-studio 5. Då kommunikationen via 

USART till dator implementerades tidigt användes också det som utvecklingshjälpmedel vid 

bland annat framtagningen av vinkelmätning.  
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Flödesschema 
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Figur 6 Illustrerande flödesschema över huvudprogrammet och systemets interrupt. 
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Mjukvara 
Den första utmaningen låg i att behandla den PWM-signal som MX2125 genererar, att på 

något sätt tolka den med hjälp av de möjligheter som ATmega16 har. En lösning baserad på 

interrupts utvecklades. Interrupten konfigurerades att aktiveras på någon logisk förändring 

och då starta en 8-bitars timer, vilken i sin tur skalade processorhastigheten med en faktor 64 

till hanterbar data. På så sätt omvandlades PWM-signalens pulsbredd till numeriska värden 

mellan 59 (3.8ms) och 96 (6.2ms), s.k. ticks, värden som motsvarade accelerometerns läge. 

Som nämndes i den ”Teoretiska fördjupningen” räckte det att bara titta på PWM-signalen och 

inte kvoten, ett faktum som tillämpades här. Totalt användes två timers och två interrupts, en 

för vardera axel. Processorn sattes till att arbeta med en klockfrekvens på 1 MHz.  

Konstruktion av klocka 
Genom att utnyttja den 16-bitars timer som ATmega16 har kunde en digital klocka 

konstrueras. Timern skalades med en faktor 64 vilket gav att OCR-registret skulle sättas till 

15625. Vid varje overflow triggades ett interrupt i vilken en variabel adderades med 1 varje 

sekund. På så vis stegades variabeln fram från 0 till x antal sekunder.  

Skriva data till EEPROM 
För att kunna samla realtidsinformation och sedan presentera den för användaren vid ett 

senare tillfälle måste den data kunna lagras i något minne. Detta problem löstes med genom 

att utnyttja ATmega16’s EEPROM minne med storleken 512 bytes. En fördel med EEPROM 

minnet är att data lagras och kan återges trots att strömmen bryts mellan tillfällena. 	  

Kommunikation via USART 
För att kunna ta del av den information modulen registrerat används kommunikation med 

USART via RS232 till dator. Tanken med att ”docka” modulen till datorn, för att få tillgång 

till numeriska värden, och inte delge dem fysisk på modulen grundar sig i storlekskravet. Som 

programvara på datorn användes Realterm. Baudraten, symbolhastigheten för 

signalöverföringen, sattes till 4800 [bps], en signalnivå som genererar lågt procentuellt fel vid 

1 MHz, enligt ekvationen9 nedan, 0.2%: 
 

!""#" %   =   
!"#$%"&'!"#$%$&  !"#$!

!"#$%"&' − 1 ∗ 100% 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Bilaga 5.3.  
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Orientering från jordens mitt 
För att göra användaren medveten om i vilken riktning ”upp” är, riktning ifrån jordens 

centrum, registreras ticks och tänder en led då värdet på vald axel (x-axelns högsta värde) är i 

sitt yttersta läge.      

Vinkelmätning i förhållande till jordytan 
Med hjälp av en gradskiva jämfördes var tionde grad med respektive ticks. Sambandet dem 

emellan visade sig vara icke linjärt, se Figur 8, och approximerades med hjälp av ett 

tredjegradens polynom. Sambandet tycks dock vara relativt linjärt mellan ~50° - ~130° och 

därför mindre känslig för mätningar än i ytterlägena där vinkelförändringen blir väldigt liten 

mot förändringen per ticks. Att sambandet inte är linjärt härstammar från den trigonometri 

som beskrivs i Figur 7. Accelerationen i exempelvis x-led blir sinusberoeden då g projiceras 

på x-axeln.  

 

 
Figur 8 Förhållande mellan vinkeln mot jordytan och accelerometerns ticks. 

 

Upplevd gravitationskraft 
För att kunna dra slutsatser om upplevd gravitationskraft studerades sambandet mellan 

accelerometerns mätning av acceleration och den genererade pulsbredden, ett samband som 

förväntades och visade sig vara linjärt, se Figur 10. Enligt databladet för MX2125, som 

diskuterats ovan, mäts accelerationen med en känslighet av 12,5%/g, vilket resulterar i 

tabellen, se Figur 9. 
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Figur 9 Negativ respektive 
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generera samma upplevda kraft. 

Figur 7 Visar på teorin bakom olinjäriteten 
och att plottad data t.v. är en del av en 
sinuskurva. 
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Figur 10 Samband mellan gravitationskraft och pulsbredd. 

Hårdvara 

Accelerometer, MX2125 
Det här är precis den accelerometer som beskrivits ovan, MEMSIC 2125, med ända 

modifieringen att Parallax, återförsäljaren, har fäst accelerometern på ett kretskort med sex 

pinnar vilka gör det lättare att montera modulen på ett kopplingsdäck eller kretskort, se Figur 

11. 

 

 

 

 

Från STK500 till kopplingsdäck 
När väl ett tillfredställande program på STK500-kortet utvecklats var nästa steg mot en 

fristående modul att förflytta komponenterna till ett kopplingsdäck. Komponent för 

komponent flyttades succesivt över till kopplingsdäcket tills bara strömmatningen återstod (se 

bilaga 6). När allt fungerade som det tidigare gjort på STK500-kortet tillverkades kretskortet. 

Tillverkning av kretskort 
Kretskortets komponenter ritades först upp och bearbetades i Multisim för att sedan 

exporteras till Ultiboard. Etsning användes sedan för att framkalla ett enkelsidigt kretskort 
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Figur 11, Kopplingsschema för MX2125, där P7 
och P6 ansluts till var sin port på ATmega16. 
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med jordplan. Några komponenter som skulle kunna tänkas behöva bytas ut så som lysdioder, 

processor, MAX202-krets och accelerometer anslöts via sockel som löddes fast i kretskortet. 

Övriga komponenter löddes direkt på kortet, se Figur 13.  

RS232 anslutning 
För att kunna ansluta en RS232 kontakt med modulen och via den skicka information till 

dator användes en MAX202 krets som omvandlare. Den kopplades enligt schemat, se Figur 

12, och placerades sedan på kretskortet.   

 

 

 

 

 

 

Användargränssnitt 
Tre tryckströmbrytare tillåter användaren att integrera med produkten. En knapp startar 

klockan, den andra stannar klockan samtidigt som dess värde sparas och den tredje skickar 

samlad data. Produkten kommunicerar med användaren via fyra lysdioder. En registrerar 

knapptryck, två indikerar lutning (risk/ej risk) och den fjärde riktningen från jordens centrum.  

Erfarenheter och problem under gång  
Då detta är det hittills största projekt som gjorts på egen hand inom mekatronik har många 

nya erfarenheter fåtts. Nedan följer några av de mest betydelsefulla erfarenheterna och 

problem under projektets gång. 

Informationssökning 
Konstant under hela projektet har nya problem stötts på, stora som små, som kräver mer eller 

mindre inläsning på området. Internet och Google i all ära, men ofta har det enorma utbudet 

skapat en falsk förhoppning om att hela tiden hitta ”bättre” information. Istället för att läsa det 

första som hittas noggrant är det lätt att ögna igenom för mycket när det relevanta faktiskt 

fanns bland de första källorna. En nyttig men tidskrävande lärdom. Generellt är en stor 

Figur 12 Kopplingsschema från en 
MAX202-krets till en RS232 
kontakt. 
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erfarenhet detta projekt bidraget med känslan för när en ny teori bör utvecklas istället för att 

fortsätta gräva gropen ännu djupare.  

Bearbetning i Multisim 
När alla komponenterna och dess kopplingar ritades upp i Multisim blev en dragning inte röd 

markerad. Men då den såg ut att var ansluten visuellt sett med VCC upptäcktes inte detta 

fören kretskortet etsats. Multisim exporterade allt utan att varna. Problemet gick att lösa med 

jumpers men det kunde ha varit värre. 

Vinkelmätning i förhållande till jordytan 
När det visade sig att vinkeländringen i förhållande till ticksen inte var linjär behövdes ett 

ställningstagande till mätfel göras. Då det intressanta för en skidåkare är att veta om lutningen 

på nedfarten är >25° bör mätningen däromkring vara noggrann. Detta visade sig vara svårt 

med tanke på olinjäriteten och istället ställdes känsligheten in en bra bit ifrån de 25°.  

Utskrift med USART 
Strax efter att USART-kommunikationen fått fungerandes blev begränsningarna i 

möjligheterna att skriva ut data uppenbara. Att få ut data från de två axlarna gick bra, men att 

skriva ut ett lämpligt användargränssnitt var desto svårare. Avsaknaden av funktionen ”printf” 

var stor. Efter en del informationssökning hittades dock en lösning där både strängar och 

heltal kunde skrivas ut. 

Spänningsmatning 
Det visade sig att kvaliteten på spänningsmatningen spelade stor roll för modulens 

uppförande. När matning togs från STK500-kortet gick allt som tänkt, men byttes den källan 

mot uttag från andra enheter betedde den sig annorlunda. För att få korrekt funktion krävdes 

ny kalibrering.    

Tillverkning av kretskort 
Hela processen från etsning till lödning innehåller många moment som kan gå fel. Vid första 

etsningen lyckades inte framkallningen, av okänd anledning. Andra gången gick det bättre 

och tiden i etsvätskan blev också lagom, ett steg där det är lätt att antingen ”bada” kortet för 

kort eller lång tid. Själva lödningen gjordes utan hjälp av den vätska som finns att tillgå i 

labbet. Den vätskan har tidigare orsakat en del problem då den varit svår att tvätta bort.  

 

När det slutgiltiga kretskortet, se Figur 13, tillslut fungerade fanns ambition om att göra det 

ännu ”vackrare” varpå det slipades och sågades på. Troligtvis var det orsaken till att det drygt 

ett dygn senare helt utan vidare slutade fungera under de sista ändringarna av koden, att någon 
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lödning blev dålig på grund av vibrationerna som orsakades av sågningen. Ett fungerande kort 

är ett fungerande kort, designen tåls att tänka på senare! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-programmering 
Projektets gång har också lett till många nya erfarenheter kring programmering i C. Flera 

olika komponenter har använts vilka angripits på olika sett rent kod mässigt. 

Slutsatser och förslag till förbättringar  

Slutsatser 
Tillslut, efter mycket arbete och felsökande, fungerade kretskortet smärtfritt. Prototypen 

kunde registrera information och direkt delge den via lysdioderna samt spara ner vald data 

som senare kunde överföras till dator för avläsning. Vid testning av vinkelmätningen 

upplevdes noggrannheten vara något missvisande, dock fungerade principen bra. Matades 

prototypen med ström från annan källa än STK500-kortet blev den dock helt opålitlig. Det 

gick inte att få en mer jämn spänning med hjälp av kondensator utan resultatet blev aldrig lika 

bra med andra spänningskällor. Kommunaktionen mellan modulen och datorn fungerade 

däremot väldigt bra. På ett enkelt och smidigt sätt vid behov kunde information hämtas. Den 

direkta kommunikationen via lysdioderna kändes också enkel och rationell. Användaren blir 

varse om högra risker och får hjälp med orientering på ett bra sätt. Samtaget anses det finnas 

Figure 13, Bild på det slutgiltiga kretskortet som tagits fram med hjälp av etsning och 
lödning.  
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goda möjligheter för den här prototypen att utvecklas vidare till en kommersiell produkt, 

förslagsvis under namnet iSki. 

 

Tillverkningen av kretskortet är och förblir en kritisk process. Vilket som är det bästa 

tillvägagångssättet är ännu oklart. Det hade varit intressant att testa fräsning, men då den 

metoden inte var färdigutvecklad var det aldrig ett alternativ, till stor del på grund tidsmässiga 

själv. Att hela processen går smärtfritt är inget som kan räknas med utan ett antal försök är att 

förvänta sig. När det gäller lödvätskan upplevdes det som att det gick minst lika bra att löda 

med som utan den. 

  

Att bearbeta allt från mjukvara till hårdvara har visats sig vara mycket tidskrävande då en 

liten ändring i någon del kan ta timmar att få ordning på. Under projektets gång har olika 

metoder för att bearbeta och felsöka anammats. En tidkrävande men väldigt nyttig process 

inför kommande projekt då den egna verktygslådan är betydligt mer utrustad än tidigare. 

 

När man arbetar självständigt, inom nya områden där kunskapen är högst begränsad vid 

starten, är det viktigt att hela tiden försöka ha många alternativa lösningar i åtanke. Det är lätt 

att fastna i ett spår och spilla mycket tid. Samtidigt är det viktigt att arbeta sig fram metodiskt 

för att inte bara kasta sig mellan lösningsförslag. Det handlar mycket om avvägningar som 

kräver erfarenhetsbaserad inlärning, ”learning by doing”. 

Förslag till förbättringar  

Ökad Mobilitet 
Ett första förslag till förbättring är att göra produkten mer mobil. Med det menas att 

implementera batteridrift. Storleken ses också som en självklar förbättringspotential. 

Förbättrad klocka 
Vidare bör ”klock-funktionen” utvecklas. I dagsläget måste användaren själv starta och stoppa 

klockan. Det vore bättre om accelerometerns förmåga att mäta vibrationer togs tillvara på. Då 

vissa vibrationsmönster infinner i samband med en lavin kan klockan starta då sådana 

registreras. Funktionen att stoppa klockan borde dock förbli knuten till att en person, den som 

hittar den drabbade, själv stänger av den.  
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Noggrannare vinkelmätning 
Gällande det sinusberoende sambandet vid vinkelmätning kan noggrannheten omkring de 

kritiska 25° utvecklas. En alternativ lösning på den problematiken hade kunna vara att öka 

antal ticks, öka upplösningen, för att på så sätt möjliggöra fler mätpunkter omkring 25°. 
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Bilagor 

1. Kravspecifikation  
Slutprodukten ska kunna ge skidåkare information om omgivningen för att dels undvika 

laviner men också hjälpa personer som hamnar i en lavin. Produkten ska kunna hantera och 

förmedla: 1) Åtgången tid. 2) Kommunikation mellan modul och dator. 3) Orientering av 

läge. 4) Vinkelberäkning. 5) Beräkning av upplevd gravitationskraft. Precisionen ska vara så 

god som möjlig, med betoning på säkra marginaler. Storleken ska vara minsta möjlig med 

hänsyn till tillgängliga tillverkningsmetoder.  

2. Komponentlista 

3. Elektronisk ritning - kretsschema  

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Typ Namn Antal  Pris[kr] 
Accelerometer MX2125 1  200 
Motstånd  4 2x220Ω/1x10KΩ/1x470Ω(SIL-

motstånd) 
6 

Processor ATmega16 1  100 
Lysdioder  4  10 
Kondensatorer  5  10 
Tryckströmbrytare  3  10 
    336 
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4. Använda portpinnar på ATmega16  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Datablad  

5.1 MAX202-krets 
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX200-MAX213.pdf 

5.2 MX2125-accelerometer 
http://www.parallax.com/Portals/0/Downloads/docs/prod/acc/MXD2125G&M.pdf 

5.3 ATmega16-precessor 
http://www.atmel.com/Images/doc2466.pdf 
	  

• Pinnarna på A-registret styr 
de tre tryckströmbrytarna. 

• Pinnarna på C-registret styr 
lysdioderna. 

• Pinne 6-9 möjliggör 
programmering av processor 
via ISP. 

• Pinne 14 och 15 används för 
RS232 kommunikation. 

• Pinne 16-18 för de 
interrupts som tolkar PWM-
signalerna från 
accelerometerns x- och y-
axel.  
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6. Bild på kopplingsdäck 
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Abstract 

The main objective whit this thesis is to describe a way to position control a dc-engine around a 
certain angle. A prototype has been manufactured whit a range of different resources such as an h-
bridge, microprocessor and a rotation encoder. A PID-regulator has been designed to control the 
dc-engine, if the motor shaft’s angel is disturbed the dc-engine will turn back to its reference angle. 
Enclosed is also a brief introduction to the theory about dc-engine, rotation encoder and PID-
regulator. 

Sammanfattning 

Denna rapport beskriver ett sätt att positionsstyra en likströmsmotor kring ett referensläge. Med 
olika hjälpmedel har en prototyp tillverkats med ingående delar som h-brygga, mikroprocessor, 
enkoder samt en likströmsmotor. En PID-regulator har konstruerats för att styra likströmsmotorn så 
att om motorn utsätts för en störning ska motroaxeln rotera tillbaka till dess ursprungsläget. Med 
finns även en del teori om likströmsmotor, enkoder samt PID-regulator.  
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Förord 

Jag vill rikta ett tack till Staffan Qvarnström som har varit till stor hjälp under prototypbygget samt ett 
stort tack till alla klasskamrater och labbassistenter. Vill även tacka Hans Johansson och Margareta 
Pålsson som gav sitt godkännande att använda figurer från boken Elektroteknik i denna rapport. 
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Inledning 
Meningen med denna rapport är att ge en första inblick i hur man går till väga för att positionsstyra 
en likströmsmotor. Förhoppningsvis ger den läsaren ett hjälpmedel till att utveckla sin första 
fungerande prototyp och att den ger mersmak för nya projekt inom ramen för positionsstyrning, som 
till exempel att bygga en Segway.  

Teoretisk fördjupning 
I följande avsnitt ges en introduktion till varför en likströmsmotor roterar och sambandet mellan dess 
spänning, resistans, ström och mot-emk. Vidare ges en beskrivning av olika rotationsenkoder och 
dess uppbyggnad samt en kort introduktion till en PID-regulator. 

Likströmsmotor 
Likströmsmotorn är den enklaste varianten av dagens elmotorer, men är samtidigt väldigt 
användbar. Man hittar dem i en mängd olika applikationer så som i tvättmaskiner, linbanor, 
radiostyrda bilar, etc. De kan användas där kontinuerlig drift önskas, som i till exempel pumpar, men 
även där positionskontroll är önskvärd som i CNC-maskiner. I det senare fallet är någon form av 
återkoppling nödvändig i form av till exempel en PID-regulator tillsammans med en enkoder som 
mäter motoraxelns vinkelläge. Återkoppling kan även användas för att behålla ett önskat varvtal då 
lasten varierar.  

En likströmsmotor består av tre vitala delar; rotor, stator och kommutator. Rotorn, som namnet 
antyder, roterar och är kopplad till motoraxelen. Rotorn består av ledare, även kallad spole, som via 
kommutatorn är kopplad till en spänningskälla. Rotorn är placerad i statorn som består av permanent 
magnetiserade magneter. Enligt ekvationen  

  F=BIL    (1) 

, där B är det magnetiska flödet, I är strömmen och L är längden på ledaren, uppkommer en kraft på 
ledaren vinkelrätt mot magnetfältet när spänning läggs över ledaren och ström uppkommer, se Figur 
1. Kraften som uppkommer gör att rotorn börjar rotera så länge som kraften har en tangentiell 
komponent och när rotorn har roterat så mycket att det inte finns någon tangentiell komponent kvar 
uppkommer ett jämnviktsläge. Trögheten i rotorn gör att den fortsätter rotera över jämnviktsläget 
samtidigt som kommutatorn byter riktning på strömmen vilket resulterar i att kraften på ledaren 
byter riktning, vilket gör att rotorn fortsätter att snurra. Den sista av de tre vitala delarna i en 
likströmsmotor, kommutatorn, har till uppgift att sammankoppla den roterande rotorn med en 
spänningskälla. Detta sker med hjälp av borstar (ofta gjorda i grafit) som roterar med rotorn och som 
släpas mot plus respektive minuspol. 



Johan Darth 
KTH 2012 

5 
 

 

Figur 1. Kraften som uppkommer på ledaren när den befinner sig i ett magnetfält och när en ström genomgår den. Bild 
hämtad ur Eletroteknik, H Johansson 2010. 

 

Det finns även borstlösa likströmsmotorer. På dessa motorer består rotorn av permanent 
magnetiserade magneter och statorn av flera spolar. För att få dessa motorer att snurra krävs det att 
spolarna ges rätt ström vid rätt tidpunkt med avseende på rotorns position. Det uppnås med hjälp av 
en styrenhet som styr strömmen till rätt spole vid rätt tidpunkt. För att veta i vilken position som 
rotorn befinner sig vid, så krävs även någon form av återkoppling till kontrollenheten. Detta kan ske 
med hjälp av en enkoder som är placerad på rotorn.   

Eftersom den tangentiella kraften på ledaren beror på vinkel hos rotorn är inte momenten på 
morotaxel konstant över ett helt varv, utan varierar som absolutbeloppet av en sinusfunktion. För att 
komma runt detta problem finns det i moderna likströmsmotorer flera ledare på rotorn som är 
förskjutna en viss vinkel mellan sig. 

Om vi samlar all resistans i motorn och betecknar den Ra, strömmen som går genom ledaren 
betecknar vi med Ia, spänningen som läggs över motorn betecknas Ua samt den motriktade emk 
betecknas E fås en enkel modell av likströmsmotorn, se Figur 2. 

 

Figur 2. Modell för likströmsmotor. Bild hämtad ur Eletroteknik, H Johansson 2010. 

 

Kirchhoffs spänningslag ger 

 Ua = RaIa + E     (2) 

där E beskrivas med hjälp av  

 E = k2φ∙ω     (3) 
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där k2Ø [Volt·sekund/rad] är en motorkonstant och är unik för varje motor och ω är 
vinkelhastigheten. Motorkonstanten kan lätt mätas genom att köra den aktuella motorn i tomgång 
med ett känt varvtal och samtidigt mäta spänningen över motorns anslutningar.1

Enkoder 

 

Enkoder är i allmänna ordalag en enhet som tar in information, tolkar, för att sedan skicka den 
tolkade informationen vidare. I det aktuella fallet ska vinkelläge hos en axel mätas, tolkas och sedan 
skickas ut som en spänning. Det finns olika tekniker att uppnå detta; med optiska mätgivare, 
induktiva pulsgivare och med hallelement. 

Den optiska pulsgivaren innehåller en lys-diod och en foto-diod. När ljus från lys-dioden träffar foto-
dioden ger den optiska mätgivaren en hög signal, vanligtvis 5 eller 3 volt, när inget ljus träffar foto-
dioden ger mätgivaren en låg signal, 0 volt. En optisk mätgivare tillsammans med en rund skiva som 
är uppslitsad och monterad på en axel kan således mäta vinkelläge hos motoraxeln, se Figur 3. 

 

Figur 3. Optisk rotationsenkoder monterad på en motor med optisk pulsgivare och slitsad skiva. 

Induktiva pulsgivare består av en spole som är lindad runt en kärna av järn eller av en permanent 
magnetiserad magnet, se Figur 4. När magnetfältet i spolen ändras uppkommer en spänning mellan 
spolens in och utgång. Spänningen, som uppkommer på grund av att någon yttre händelse påverkar 
spolens magnetfält, tolkas och skickas vidare som en puls. Den induktiva pulsgivaren kan inte skilja på 
stationära tillstånd, som den optiska mätgivaren, utan bara detektera en förändring.  

 

Figur 4. Principskiss av induktiv pulsgivare. Bild hämtad ur Eletroteknik, H Johansson 2010. 

 

Ett hallelement använder sig av naturfenomenet som ger upphov till ekvation (1), det vill säga att 
elektroner blir påverkade av en kraft om de befinner sig i rörelse och samtidigt befinner sig i ett 
magnetfält. Detta kan utnyttjas på så sätt att man kan mäta spänningsskillnaden som uppkommer 
över tvärsnittet på en ledare, se Figur 5. Ju större ström, I, eller magnetfält, B, dessto större 

                                                           
1 Elektroteknik, H Johansson 2010, KTH 
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potentialskillnad blir det över ledarens tvärsnitt. Med denna konstruktion får man reda på riktningen 
hos strömmen om magnetfältet är konstant och känd eller så får man information om riktningen hos 
magnetfältet om strömmen är konstant och känd. För den aktuella sensorn är det senare fallet som 
utnyttjas.2

 

 

Figur 5. Hallsensor där spänningen mäts över tvärsnittet när en ström och magnetfält genomflyter den. Bild hämtad ur 
Eletroteknik, H Johansson 2010. 

 

Den enkoder som används i detta projekt är en inbyggd Magnet Resistiv, MR, enkoder från maxon 
motor med modell nummer 2019373

 

. Den har en skiva med flera magneter i sig monterad på 
motoraxeln, samt ett hallelement placerad vid skivans periferi, se Figur 6. När motoraxeln snurrar 
passerar magnetpacket förbi hallsensorn och ändringar i hallelementets magnetfälts dekreteras. 
Sensorn tolkar spänningsskillnaderna som uppkommer i hallelementet och skickar ut signaler i form 
av en hög signal, 5 volt, eller en låg signal, 0 volt, beroende på åt vilket håll magnetfältet i hallsensorn 
är riktad. Det aktuella magnetpacket som sitter på axeln innehåller 512 stycken magneter. 

Figur 6. Principskiss av MR (magnet resistiv) enkoder. 

För att avgöra vilket håll en axel roterar krävs det två hallelement som sitter monterade vid samma 
magnetpack fast en aning förskjutna gentemot varandra. Enkodern tolkar båda hallelementens 
signaler och skickar ut dem på varsin kanal, kanal A och kanal B. Om motorn roterar och spänningen 
mäts över de båda kanalerna kommer ett pulståg att framträda, se Figur 7 och Figur 8. Beroende på 
om motorn roterar medurs eller moturs kommer pulståget att se olika ut. 

                                                           
2 Elektroteknik, H Johansson 2010, KTH 
3 Maxon motors produktkatalog 2009-2010, sidan 262 
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 Figur 7. Pulståg vid medurs rotation.                                            Figur 8. Pulståg vid moturs rotation.                                       
Bild hämtad ur Eletroteknik, H Johansson 2010.                           Bild hämtad ur Eletroteknik, H Johansson 2010. 

 

 

Om stigande flank detekteras på kanal A och kanal B är låg roterar motoraxel medurs eller moturs, 
beroende på hur hallelementen i enkodern är placerade. När stigande flank detekteras på kanal A 
och kanal B är hög roterar motoraxeln åt andra hållet. Med denna algoritm fås en upplösning på 
enkodern på 512 pulser per varv.  

Man kan dubbla denna noggrannhet, till 1024 per varv, genom att läsa av kanal A på nedåtgående 
och stigande flank samtidigt som kanal B avläses.  

Denna noggrannhet kan dubblas ännu en gång, till 2048 per varv, genom att läsa av stigande och 
nedåtgående flank på både kanal A och kanal B samtidigt som båda kanalernas signal avläses. 

 Nackdelen med att använda sig av en hög noggrannhet är att om motoraxeln roterar snabbt kan det 
hända att processorn som läser av pulserna inte hinna med att hantera all information som kommer 
från enkodern, vilket resulterar i att det blir ett fel i vinkelmätningen. Då hög säkerhet i 
vinkelmätningen prioriteras framför en hög upplösning i detta projekt används den förstnämnda 
algoritmen med en upplösning på 512 per varv. 

PID-regulator 
För att styra ett system så att det beter sig som man vill kan man använda sig av en PID-regulator 
tillsammans med mätning av systemets utsignal, även kallad återkoppling. Det betyder att utsignalen 
från systemet mäts och jämförs med en given referenssignal. Skillnaden mellan referenssignal och 
systemets utsignal kallas reglerfelet. Givet ett reglerfel skickar PID-regulatorn en insignal till systemet 
och på så sätt styrs systemet med hjälp av återkoppling. För en enkel modell av sådan uppställning, 
Se figur 9. 

 

Figur 9. Principskiss av regulatorstruktur med återkoppling 
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Där r är referenssignalen, e är reglerfelet, u är insignalen till systemet samt y är utsignalen från 
systemet. Reglerfelet, e, är således r minus y. 

Insignalen, u, till systemet består av tre termer enligt 

 u(t) = Kpe(t) + Ki ∫e(t)dτ + Kd de(t)dt-1   (4) 

där den första termen består av reglerfelet gånger en konstant Kp, den andra termen är integralen av 
felet gånger en konstant Ki samt den sista termen som är derivatan av reglerfelet gånger en konstant 
Kd. Beroenden på olika konfigurationer på de tre parametrarna får man systemet att uppträda olika 
på ett givet reglerfel. 

Svårigheten i detta ligger i att hitta rätt parametrar så att ett önskat systembeteende uppnås. Det 
finns olika metoder att ta fram rätt uppsättning parametrar, där en av dem är att använd sig av 
LeadLag-design. En annan metod är att använd sig av olika datorprogram, som till exempel Simulink. I 
båda dessa fall måste en motormodell tas fram, som tar hänsyn till olika motorparametrar så som 
motorns induktans, resistans, tröghetsmoment, viskös friktion och elektromotoriska spänning. Om 
det inte finns en modell för systemet finns det olika metoder för att prova sig fram till en fungerande 
regulator, till exempel Ziegler-Nicholdmetoden. I detta projekt har parametrarna tagits fram 
empiriskt.4

Problemdefinition och – lösning 

 

Målet med detta projekt var att styra en likströmsmotor så att motoraxeln roterar tillbaka till sitt 
ursprungliga läge efter att blivit utsatt för en störning. Styrningen av motorn sker med hjälp av en 
rotationsenkoder , h-brygga, mikroprocessor, samt en PID-regulator. 

Hårdvara 
Under prototypbygget användes en 8-bitars mikroprocessor av modell Atmega16, se Figur 10. För att 
programera mikroprocessorn användes ett utvecklingskort STK-500 från Atmel, se Figur 11, samt ett 
kretskort med display, se Figur 12, som passade på STK-500 kortet. 

                  

Figur 10. Atmega16.     Figur 11. STK-500 kort.           Figur 12. Kort med display. 

För att köra likströmsmotorn åt båda hållen och i olika hastighet krävs det att spänningen 
pulsmoduleras över motorn. Därför föll det sig naturligt att det första steget var att försöka köra 
motorn med hjälp av h-bryggan. H-bryggan som användes var modell A3951ASW, se Figur 13, som är 

                                                           
4 Reglerteknik grundläggande teori, Torkel Glad & Lennart Ljung, 4:e upplagan 2006 
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en färdig krets med inbyggd logik. H-bryggan klarar ett momentant strömuttag på 3,5 Ampere. Det är 
tillräckligt då motorns startström är på 1,45 Ampere. Det visade sig senare att det var nödvändigt att 
dimensionera h-bryggan mot motorns startström för att motorn ska reagera så snabbt som möjligt.  

 

Figur 13. H-brygga modell A3951SW. 

Det som behövs för att pulsmodulera spänningen mellan utgångarna på h-bryggan(pinne 2 och 
pinne10) var att: 

• Koppla jorda ground (pinne 1). 

• Koppla 5 volt till h-bryggans logikmatning (pinne 7). 

• Koppla spänningen som ska styras till Loadsupply (pinne 3 eller 4). 

• Koppla ett motstånd på 1Ω mellan Sense(pinne 12) och jord. 

• Koppla 5 volt till Brake(pinne5). 

• Koppla Enable (pinne 9) till jord. 

• Koppla PWM-signalen till Phase(pinne 8). 

• Koppla in en kondensator på 1000pF parallellt med ett motstånd på 20kΩ mellan RC(pinne6) 
och jord. 

• Koppla in en avstörningskondensator mellan logikmatning och jord på 47nF. 

De ingående komponenterna löddes på ett hålkort, se Figur 14, sedan kunde motorn köras med hjälp 
av att en PWM-signal skickades ut från mikroprocessorn till h-bryggan samt att h-bryggans utgångar 
kopplades till motorn.  

 

Figur 14. Färdigt hålkort med h-brygga. 

Steg två var att förstå sig på signalerna som enkodern, se Figur 15, skickar ut och behandla dem i 
Atmega16. Enkodern som sitter färdigmonterad på motorn kräver 5 volt i logikmatning samt att jord 
kopplas in. Denna ger signal på två kanaler, kanal A och kanal B. 
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Figur 15. Motorn som användes från maxonmotors modell 2160105

Kanal A kopplades till pinne PD2 och kanal B kopplades till pinne PB1 på Atmega16. Ett interrupt 
programerades att inträffa när hög signal detekterades på pinne PD2. Algoritmen som användes var 
att om en stigande flank uppträder på kanal A och att kanal B är låg ska if-satsen räkna upp en 
variabel. Om det detekteras en stigande flank på kanal A och kanal B är hög ska if-satsen räkna ner 
samma variabel. Eftersom variabeln som användes i if-satsen var av typen ”signed int” kunde 
reglerfelets storlek och motorns rotationshåll avläsas. Det var även nödvändigt att ställa in 
klockfrekvensen på Atmega16 till maximala 8 MHz för att den inte skulle missa pulser från encodern. 

 med inbyggd MR-enkoder modell 201937, enkodern 
ses på baksidan av motorn. 

Ett problem som uppstod var att när enkodern först testades detekterade atmega16 flera tusen 
pulser per varv när det inte skulle vara mer än 512 pulser per varv samt att det inte var samma antal 
pulser vid upprepade försök. Under testfasen togs spänningen till enkoderns logik från ett 
spänningsaggregat, se Figur 17. Det visade sig att spänningen från spänningsaggregatet var väldigt 
brusig vilket i sin tur resulterade i att Atmega16 detekterade för många stigande flanker på kanal A. 
Problemet avhjälptes med att kondensatorer från 10pF till 2200µF kopplades mellan 5 volt och jord, 
se Figur 16. Ett bra redskap som användes vid arbetet var FLUKE 123 Scopemeter, se Figur 18. Den 
fungerade som multimeter och oscilloskop. 

                                      

Figur 16. Kondensatorpack för avstörning.           Figur 17. Spänningsaggregat.              Figur 18.  FLUKE 123 Scopemeter. 

Efter det att motorn kunde köras med h-bryggan och att pulserna från enkopdern kunde avläsas 
korrekt med Atmega16 skrevs ett program som gav en PWM-signal som funktion av reglerfelet. 
Atmega16 fastsatt i STK-500 kortet, H-bryggan, spänningsaggregatet, kondensatorpacket samt 
motorn kopplades samman för att testa funkonaliteten. När det konstaterats att allt fungerade 
flyttades mikroprocessorn till ett breadboard och spänningsmatningen till logiken och till motorn 
togs från separat batteripack, detta för att undvika att logiken blir påverkad av att motorn plötsligt 

                                                           
5 Maxon motors produktkatalog 2009-2010, sidan 126 



Johan Darth 
KTH 2012 

12 
 

behöver mycket ström. Till logikspänningen för enkodern samt Atmega16 användes en 
spänningsregulator av typen TS7805, se Figur 19, för att få nödvändiga 5 volt.  

 

Figur 19. Spänningsregulator som ger 5 volt, modell TS7805. 

Det visade sig att när spänningsmatningen togs från batterier så behövdes inte 
avstörningskondensatorerna. Batterierna levererade tillräckligt stabil spänning för att inte trigga 
interruptfunktionen på Atmega16, se Figur 20. 

 

 

Figur 20. Uppsättning på breadboard innan tillverkning av kretskort. 

När det konstaterades att allt fungerade ritades ett kopplingsschema i Multisim 11.0 och en 
kretskortlayout ritades i Ultiboard 11.0, se Bilaga 2. Kretskortet etsades och komponenterna löddes 
på. Se Figur 21. På kretskortet infördes även möjligheten att programera mikroprocessorn med hjälp 
av ISP samt en reset-knapp till mikroprocessorn. 
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Figur 21. Den färdiga prototypen som ett ”stand alone” system. 

Implementation av PID-regulatorn 
PWM-signalen skapades med hjälp av 16-bitars timer i ATmega16. Fast PWM-mode användes och att 
timern räknade upp till ett värde som angivits i register ICR1 för att sedan börja från noll igen. Värdet 
på ICR1 bestämmer således frekvensen som PWM-signalen får och sattes till 400, vilket resulterade i 
att en frekvens på 20 kHz uppstod, på grund av att Atmega16 jobbar med en klockfrekvens på 8 Mhz. 
En fördel med att använda en frekvens på 20kHz eller mer är att motorn blir tyst. Om en frekvens på 
mindre än 20 kHz används kan det mänskliga örat uppfatta ett ljud och det upplevs ofta som 
störande. När timern börjar räknar ges pinne PD5 hög signal och när timern kommer upp till ett visst 
värde som är angivet i register OCR1A ges samma pinne låg signal. Således om OCR1A ges ett värde 
på 200 kommer det att resultera i en PWM-signal på 50 % och med en frekvens på 20kHz. Med 
denna konfiguration kan OCR1A ligga mellan 0 och 400 för att generera en PWM-signal som sträcker 
sig mellan 0-100%.  

Programmet är skrivet så att reglering av register OCR1A ligger i en oändlig while-slinga. Eftersom 
motorn står still i sitt normalläge ges OCR1A ett värde på 200 varje gång programmet upprepar sig. 
När sedan en störning uppkommer registreras det av ett interrupt och felet spara i en variabel. När 
sedan OCR1A uppdateras adderas en term till värdet 200. Termen, som är en funktion av reglerfelet 
och samplingsintervallet, består i sig av tre termer; en proportionell term, en integrerande term, 
samt en deriverande term.  

Den proportionella termen bestäms enligt 

 Propotionell term = Kp ∙ (r-vinkelfel)   (5) 

där Kp är en konstant, r är referensvärdet, i vårt fall lika med noll och vinkelfel är utsignalen från 
systemet, vilket är lika med antalet pulser som kommit från enkodern. Den integrerande termen 
bestäms enligt 

 Integrerande term = Ki ∙ total_area   (6) 
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där Ki är en konstant, total_area är en variabel som adderar vinkelfel multiplicerat med 
samplingsintervallet till sig själv varje gång programmet går in i den oändliga while-slingan. För att 
motverka att den integrerande termen blir för dominerande i vissa situationer används en funktion 
som begränsar variabeln total_area till dess storlek, detta kallas ”integral windup”. Den deriverande 
termen bestäms enligt derivatans definition 

Deriverande term = kd ∙ (vinkelfel-vinkelfel_förra_cyklen)∙(samplingsintervallet)-1 (7) 

där Kd är en konstant, vinkelfel är det senaste uppdaterade vinkelfelet och vinkelfel_förra_cykeln är 
vinkelfelet ett samplingsintervall tidigare. 

Eftersom klockfrekvensen var på 8Mhz krävdes en fördröjning i den oändliga while-slinga för att den 
deriverande termen skulle få ett värde som var skiljt från noll, vilket löstes med en separat funktion. 
Samplingsintervallet som användes var en (1) millisekund.  

För att testa vilka värden på parametrarna Kp, Ki samt Kd som var bäst anpassade till vårt system 
kopplades det tillverkade kretskortet ihop med STK-500 kortet, där Atmega16 var placerad. Vidare 
kopplades ett kretskort med display ihop med STK-500 kortet för att få möjligheten att se de olika 
termernas bidrag till register OCR1A. Eftersom parametrarnas bidrag kunde följas i realtid 
förenklades inställningen av parametrarna, se Figur 22. 

 

Figur 22. Uppsättning med Atmega16 i STK-500 kortet tillsammans med display för testnig av regulator parametrar. 

Mjukvara 
Programmering av Atmeag16 gjordes i programmet AVR Studio 5.0 och programspråket som 
användes var C. Kopplingsschema ritades upp i programmet Multisim 11.0 och kretskortslayouten 
ritades i programmet Ultiboard 11.0.  

Programmet, vinkelkontroll.c, som styr motorn är uppdelat i sju stycken funktioner: 
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• init(). Initierar displayen, bestämmer in och utgångar, initierar interruptet samt startar en 
timer som genererar PWM-signalen. 

• Display(). Visar vinkelfelet, proportionell term, integrerande term, deriverande term samt 
vad den slutgiltiga PWM-signalen är på displayen som kopplas till STK-500 kortet. En 
nödvändighet är då att Atmega16 sitter i STK-500 kortet. 

• area(). Summerar multiplikationen mellan vikelfel och samplingsintervall varje gång 
programmet går in i den oändliga while-slingan. 

• Summera_reglerterm(). Summerar alla reglertermer och undersöker att summan håller sig 
inom tillåtna värden, det vill säga mellan minus 199 och plus 199. 

• Propotionell_term(). Bestämmer den proportionella termen som funktion av vinkelfelet och 
en konstant. 

• Integral_term(). Bestämmer den integrerande termen som funktion av total_areaoch en 
konstant. 

• Deriverande_term(). Bestämmer den deriverande termen som funktion av vinkelfelet 
vinkelfel ett samplingsintervall tidigare samt samplingsintervallet. 

Alla funktioner utom init() ligger i en oändlig while-slinga. När ett interrupt inkommer uppdateras 
funktionerna propotionell_term, integral_tem, deriverande_term samt summera_reglertermer 
och därefter adderas summa_reglertermer till register OCR1A som i sin tur styr PWM-signalen. 
De olika reglertermernas bidrag visas i realtid på display med hjälp av funktionen dislay() i slutet 
av while-slinga. För programmets huvudsakliga uppbyggnad, se Figur 23. 

 

Figur 23. Blockschema över programmet vinkelkontroll.c. 

Init 

While(1) 

PWM = 200 + summa_reglertermer() 

Display 

Delay(1 millisekund) 

Interrupt Uppdatera vinkelfel 
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Erfarenheter 
Det som har varit roligast med detta projekt har varit att gå från ide till färdig prototyp, och att den 
faktiskt fungerade som tänkt i slutändan. I och med utvecklandet av prototypen har kunskap 
inhämtats om mikroprocessorn Atmega16, h-bryggor i allmänhet, enkoder, likstömsmotorer och att 
datorimplementera en PID-regulator. 

De tre erfarenheterna jag absolut kommer ta med mg från detta projekt är att använda mig av 
avstörningskondensatorer när ett system beter sig konstigt samt att använda samma jord när ett 
system mäter på ett annat. Den tredje erfarenheten är att under utvecklingsfasen ta små steg framåt 
och på så sätt säkerställa varje funktions eller komponents funktionalitet. Med en sådan arbetsmetod 
minskar man risken att hamna i situationer där ett system uppför sig konstigt och där det finns en 
mängd olika saker som kan var fel. 

Slutsats 
Prototypen fungerar tillfredställande. Dock hade en mindre översläng önskats och att regleringen av 
det stationära felet hade gått snabbare, dock gick inte det att få till ty vid ökande Ki parameter blev 
system instabilt. Att prova fram bra värden på Kp, Ki samt kd är mycket svårt. Nästa gång jag gör en 
PID-regulator ska jag ställa upp en systemmodell och räkna fram bra värden. 

Som prototypen är utformad är de flesta av h-bryggans ingångar hårdlödda till antingen jord eller 5 
volt. Bättre hade varit om dessa ingångar kopplades ihop med pinnar på Atmega16 för att på så sätt 
kunna få till gång till h-bryggans inbyggda funktioner som till exempel bromsfunktionen. 

Eftersom PID-regulatorn är beroende av samplingsintervallet hade det varit önskvärt att istället för 
att använda en delay funktion, styra samplingsintervallet med en timer. På så sätt fås en högre 
noggrannhet i samplingsintervallet. När det infördes i programmet visade det sig att Atmega16 
missade att räkna pulser från enkoder vilket resulterade i att denna lösning utelämnades. 
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1. Komponentlista och kostnadsredovisning 
Alla priser är cirkapriser och hämtade från ELFA.com och från Staffan Qvarnström. 

Namn Modell Antal Ca.pris/styck 
Likströmsmotor 216010, maxonmotors 1 1000kr 
Atmega16 Atmel 1 100kr 
H-brygga A3951SW,Atmel 1 40kr 
Spänningsregulator TS7805 1 10kr 
Strömbrytare  1 5kr 
Kondensator  47nF  1 1kr 
Kondensator  1000pF  1 1kr 
Kondensator   0.1 nF  1 1kr 
Resistor  1 Ω  1 0,5kr 
Resistor  20000 Ω  1 0,5kr 
Resistor  10000 Ω  1 0,5kr 
Pinne på motoraxel Egentillverkad 1  
Sockel, 40 pinnar  1 15kr 
2 pins kontakr  2 10 kr 
Batteri, 9 Volt  1 20kr 
Batteri 1,5 Volt  8 10kr 
Batterihållare, 8 st AA  1 20Kr 
Batterikontakt  3 10kr 
Kontakt, 6 pinnar  1 3kr 
Kontakt, 8 pinnar  1 4kr 
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2. Elektroniska ritningar 
 

Ovan, kopplingsschema för kretskortet. 
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Ovan, kertskortslayout. 
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3. Använda pinnar Hos Atmega16 
PortNr Portnamn Funktion 
2 PB1 Läser av kanal B från enkoder 
6 PB5 MOSI från IPS kontakt 
7 PB6 MISO från IPS kontakt 
8 PB7 SCK från IPS kontakt 
9 RESET Reset från IPS kontakt 
10 VCC 5 volt från IPS kontakt 
11 GND Jord från ISP kontakt 
16 PD2 Ger ett interrupt om stigande 

flank kommer från kanal A från 
enkoder 

19 PD5 PWM-signal till h-brygga 
 

  



Johan Darth 
KTH 2012 

23 
 

4. Programlistningar 
Vinkelkontroll.c 

#include <stdlib.h> 
#include <avr/io.h> 
#include <avr/metio16.h> 
#include <avr/interrupt.h> 
#include <util/delay.h> 
int vinkelfel, reglerfel, vinkelfel_forra_cyckeln, summa, total_area; 
int samplingsintervall = 1; // i millisekunder 
float Kp, Kd, Ki; 
 
 
//------------interrupt----------------------------------------- 
// Bestämmer interrupvektor. Räknar upp eller ner 'vinkelfel' beroende 
// på hur signalerna  på PD2 och PB1 är hög eller låg. 
//------------------------------------------------------------ 
ISR(INT0_vect) 
{ 
    if ((PINB  & 0b00000010) == 0b00000010)// räknar upp när a är rising och B är HÖG. 
    {vinkelfel++;}  
 
    else      
        // räknar NER när A är rising och B är LÅG. 
    {vinkelfel--;}         
} 
 
 
//-----------init()------------------------------------------ 
// Bestämmer vilka pinanr på atmega16 som är in och utgångar och initierar dispalyen. 
// Bestämmer även intterupter att regara på stigande flank på PD2. 
// Konstruerar PWM-signal på pinne PD5. 
void init(void) 
{ 
    //------------initiering-------------- 
    init_disp(); 
    clear_disp(); 
  
    DDRB &= ~(1<<1);                     //sätter PB1 till input från enkoder kanal B.  
 
    //------------interrupt---------------     
    GICR |= (1<<INT0);                   // Enablar interrupt på int0 (pd2). 
    MCUCR |= (1<<ISC01) | (1<<ISC00);    // Rising edge. 
    sei();       // Enablar global intrruptvektor. 
    DDRD &= ~(1<<2);                     // PD2 till intput från enkoder kanal A. 
     
    //--------PWM 16-bitar timer---------- 
    TCCR1A |= (1<<WGM11) |  (1<<COM1A1); // bestämmer "fast PWM-mode" samt "clear on                    
                  // compare match"   
    TCCR1B |= (1<<CS10) | (1<<WGM13) | (1<<WGM12) | (1<<ICES1); // på "OCR1A". 
    DDRD |=  (1<<5);      // PWM-signal ut på PD5.   
    ICR1 = 400;                          // bestämmer frekvensen för PWM-signalen. 
  
} 
 
 
//------------propotionell_term()--------------------------- 
//Indata: Kp och vinkelfel, 
//Utdata: den propotionella delen som adderas till OCR1A 
// Tar in Kp och vinkelfel, gångrar dem och retunerar resultatet 
int proportionell_term( float Kp, int vinkelfel)  
{ 
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 return Kp*vinkelfel; 
} 
 
 
//---------- -integral_term()----------------------------- 
// Indata: Ki, total_area, 
// Utdata: Den integrerande termen som adderas till OCR1A 
// Tar in Ki och total_area, multiplicerar dem och retunerar resultatet   
int integral_term( float Ki, int total_area) 
{ 

return Ki*total_area; 
} 
 
 
//------------deriverande_term()------------------------- 
// Indata: Kd, vinkelfel, samplingsinterval, vinkelfel_förra_cukeln 
// Utdata: Den deriverande termen som adderas till OCR1A 
// Tar in Kd, vinkelfel, samplingsinterval, vinkelfel_förra_cukeln,  
// använder derivatans definiton på vinkelfel, samplingsinterval, 
vinkelfel_förra_cukeln 
// och multiplicerar det med Kd. 
int derivata_term( float Kd, int vinkelfel, int vinkelfel_forra_cyckeln, int 
samplingsintervall) 
{ 
 return Kd*(vinkelfel-vinkelfel_forra_cyckeln)/samplingsintervall; 
} 
 
 
//------------summa_reglertermer()------------------------ 
// Indata: Kp,Ki,Kd,vinkelfel,vinkelfel_forra_cyckeln,samplingsintervall,total_area 
// Utdata: Den totala termen som adderas till OCR1A 
// Summerar den propotionella, integerarnde ocg deriverande termen, undersöker om det 
// ligger i intervallet -199 till 199 och retunerar summan. 
int summa_reglertermer(float Kp,float Ki,float Kd,int vinkelfel,int 
vinkelfel_forra_cyckeln,int samplingsintervall,int total_area) 
{ 

int summa = proportionell_term(Kp, vinkelfel) + derivata_term(Kd, 
vinkelfel,        vinkelfel_forra_cyckeln, samplingsintervall) + 
integral_term( Ki,total_area)  ; 

  
 if (summa > 199) {return 199; }  
 if (summa < -199) {return -199;} 
   
 return summa; 
} 
 
 
//-----------------area()----------------------------------- 
// Indata: Ksamplingsintervall, vinkelfel 
// Utdata: multiplikationen mellan de båda indata. 
// multiplicerar de båda indata och retunerar resultatet. 
int area(int samplingsintervall, int vinkelfel) 
{ 
 return samplingsintervall*vinkelfel; 
} 
 
//-------------------disp()-------------------------------- 
// Visar den propotionella temen, integrerande termen, deriverande rermen, vinkelfel 
// samt värdet i register OCR1A på displayen. 
void disp(float Kp,float Ki,float Kd,int vinkelfel,int vinkelfel_forra_cyckeln,int 
samplingsintervall,int total_area) 
{ 
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    move_cursor(1,1); 
    dprintf("V%i   ",vinkelfel ); 
  
 move_cursor(1,7); 
     dprintf("P%i    ", proportionell_term(Kp, vinkelfel)); 
   
 move_cursor(1,12); 
 dprintf("I%i    ",integral_term(Ki, total_area)); 
   
 move_cursor(2,1); 

dprintf("D %i   ",derivata_term(Kd, vinkelfel, vinkelfel_forra_cyckeln,    
samplingsintervall)); 

   
 move_cursor(2,7); 
   dprintf("PWM %i   ",OCR1A); 
} 
 
 
 
int main(void) 
{ 
    init(); 
  
    // Bestämmer värdet på parametrarna. 
    Kp = 0.4;  
    Kd = 1.1;  
    Ki = 0.15;  
              
    while(1) 
    {     

//Sammalar all 'area' i en variabel som används av funktionen                               
,           //integral_term  .                           
 total_area += area(samplingsintervall, vinkelfel); 
   
 //------------- integral-windup-------------------------- 
   if (total_area > 950) {total_area = 950;}  
 if (total_area < -950)  {total_area = -950;} 
 //------------------------------------------------------- 
  
 //Bestämmer värdet på register OCR1A för att på så sätt styra vilken PWM- 
 // signal som skickas till h-bryggan.  

OCR1A=200+summa_reglertermer(Kp,Ki,Kd,vinkelfel,vinkelfel_forra_cyckeln,sa
mplingsintervall,total_area); 

     
 // Sparar undan vinkelfel för att kunna använda derivatans definition. 
 vinkelfel_forra_cyckeln = vinkelfel; 
         
 // Visar all nödvändig data på skärm.    

disp(Kp,Ki,Kd,vinkelfel,vinkelfel_forra_cyckeln,samplingsintervall,total_a
rea); 

   
 // Lägger in ett delay på i millisekund. 
  _delay_ms(samplingsintervall); 
 } 
} 
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