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Sammanfattning

Som en avslutande del i kandidatarbetet inom mekatronik år 2013 gavs uppgiften att
konstruera en robot åt pop-artisten Robyn. Arbetet är ett grupparbete där fem teknologer
med specialiseringar inom olika områden samarbetar för att konstruera ett mera komplext,
sammansatt system. De krav som ställdes var att roboten skulle kunna interagera, antingen
med Robyn själv eller hennes publik. De begränsningar som fanns var tidsmässiga så väl
som ekonomiska. I en förstudie identifierades viktiga nyckelord baserat på Robyn och
hennes musik. Nyckelorden lades som grund för den efterföljande konceptgenereringen.
Exempel på nyckelord var självständighet, folkkär, egensinnig och oväntad. Arbetet
resulterade i en robot som kan kommunicera via Twitter, dansa i takt till omgivande musik
samt skapa olika ljuseffekter. Hela roboten är byggd i ett hölje lånat från en gammal radio
från 60-talet. Roboten är inte tänkt att vara en fulländad konstruktion utan illustrerar ett
koncept med stor utvecklingspotential.
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Abstract

As a final part of the bachelor thesis in mechatronics 2013 the students were given the task
to design a robot to pop artist Robyn. The work is a group project in which five students
with specializations in different fields collaborate to construct a more complex, composite
system. The requirements were that the robot would be able to interact either with Robyn
herself or her audience. The project was limited by time as well as economics. In a
preliminary study important keywords based on Robyn and her music were established.
The key words became the basis for the subsequent concept generation. Examples of
keywords are independence, publicly loved, headstrong and unpredictable. The work
resulted in a robot that can communicate via Twitter, dancing to the beat of the music, and
create different lighting effects. The entire robot is built in a housing from an old radio from
the 60's. The robot is by no means a perfect design, but illustrate a concept with great
potential.
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NOMENKLATUR 
Det här kapitlet beskriver de förkortningar som används i rapporten. 

Beteckningar 

Symbol Beskrivning 

I Ampere (A) 

R Resistans (Ω)  

U Volt (V) 

Förkortningar 

AD Analog/digital 

API Application Programming Interface 

CAD Computer Aided Design 

DC Likström 

LED Light emitting diode lysdiod / LED-lampor 

PWM Pulse-width modulation 

OP-förstärkare   operationsförstärkare 

IR Infra röd 

USART Universal asynchronous receiver/transmitter 

SEK Svensk Krona 

EMC ElectroMagnetic Compatibility 

IMU Inertial Measurement Unit 
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1 INTRODUKTION 
I detta kapitel presenteras bakgrunden till projektet samt syfte med att utföra det. De 
begränsningar som har funnits för projektet samt den metod som har använts presenteras 
också.  

1.1 Bakgrund 
Kandidatarbetet i mekatronik 2013 består av tre efter varandra följande delar. Den 
första delen är en introduktion inom programmering utav mikrokontroller, 
kretsbyggnad och teori om elektroniska komponenter. Den andra delen består av en 
individuell fördjupning inom ett område där målet är att visa inhämtad kunskap genom 
att konstruera en demonstrator. Den slutliga delen består av ett större grupparbete. 

1.2 Syfte 
I den avslutande delen av kandidatarbetet har uppgiften varit att konstruera en Robot åt 
POP-stjärnan Robyn. Syftet är att Roboten på något sätt ska avspegla hennes 
karismatiska personlighet och kunna interagera med sin omgivning. Det överliggande 
målet med arbetet är att kunna uppvisa praktiska färdigheter samt kunskap inom ämnet 
mekatronik. 

1.3 Avgränsning 
Det som avgränsade arbetet var i stort tre saker pengar, tidsåtgång och kompetens. 
Projektet hade en sammanlagd budget på 1800 kr varav 1500 kr var avsett för 
elektriska komponenter. De resterande 300 kr är avsedda för materialkostnader. Utöver 
detta har det inte funnit några begränsningar angående att integrera komponenter som 
inte inhandlas nya. Projektet tidsåtgång har däremot varit begränsat till ungefär fyra 
veckor. Den tredje aspekten har varit den kompetens som gruppen besitter sedan de 
individuella fördjupningsarbetena. Det fanns 12 olika specialiseringar inom den 
individuella delen av kandidatarbetet men grupperna består bara av 5 teknologer, med 
andra ord hade gruppen endast en högre kompetensnivå inom följande fem områden: 
Ljudanalys, nätverk, IMU, Aktuatorer samt EMC. Det har däremot stått grupperna fritt 
att inhämta alla nya kunskaper eller tekniker som bedöms relevanta. 

1.4 Metod 
Det mekatroniska ämnesområdet är som namnet antyder en fusion mellan 
elektroteknik, mekanik och även programmering. I utvecklingsarbetet har det därför 
eftersträvats att lösa problemställningen med metoder från dessa tekniska områden. 
Många av de idéer som har funnits har därför implementerats genom rörelse, ljus eller 
ljud i kombination med ett utbrett användande av mikrokontrollers. För att kunna 
realisera de koncept som utkristalliserats har det krävts verktyg i form av programvara. 
Programmeringen har gjorts i programmeringsspråken Python eller C. 
Programmering av mikrokontrollers har skett i utvecklingsmiljön Atmel studio 6 (Atmel 
Corporation). För att ta fram bilder, renderingar, tillverkningsunderlag har en CAD-
modell upprättats med hjälp av CAD-programvaran Solid Edge ST4 och ST3 (Siemens 
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PLM Software). Tillverkningsunderlag för kretskort har genererats med hjälp av 
programvaran Eagle 6.0(CadSoft).  
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2   KONCEPTSTUDIE 
I kapitlet presenteras den konceptstudie som utfördes för att finna nyckelord att arbeta 
utifrån samt hur mål för konstruktionen sattes upp utifrån dessa.  

2.1 Konceptgenerering 
Inledningsvis gjordes en förstudie där det undersöktes hur Robyn väljer att framställa 
sig själv genom att titta på hur hon uttrycker sig i publika sammanhang och i medier. 
Utifrån denna studie togs sex grundpelare fram från vilka robotens utformning och 
funktioner fick utgå. 

1. Självständighet: Detta visar Robyn på flera sätt. Med hennes personliga stil är hon 
en stor trendsättare inom både mode och musik Men framförallt visar det faktum 
att hon vid meningsskiljaktigheter lämnar sitt tidigare skivbolag och startar sitt 
eget  för att kunna gå sin egna väg på stor självständighet. (SvD, 2005). 

2. Sociala medier: Robyn är väldigt aktiv på både Twitter och Facebook. Hon har 
gjort de sociala medierna till en naturlig del av sin kommunikation med fans. 

3. Alla har en relation till Robyn: Robyn är en mycket välkänd person i Sverige och 
även internationellt, detta medför att i stort alla har en relation till henne och 
hennes varumärke. 

4. Nyskapande/oförutsägbar: Trots att Robyn är välkänd lyckas hon förbli 
oförutsägbar samt förnya sig och bryter ständigt ny mark - många vet vad hon står 
för men få vet hur hon kommer förmedla det. 

5. Teknik - gärna retro: en stor andel av hennes texter är på ett eller annat sätt 
relaterade till teknik. Hon använder sig gärna av teknik för att förstärka detta 
visuellt i sina framträdanden och i promotionsyfte. 

6. Musik: Musiken är Robyns huvudsakliga sysselsättning och i grunden är det 
musiken hon är känd för. 

 

2.2 Konceptrealisering 
Utifrån studenternas färdigheter samt grundpelarna från konceptgenereringen 
utformades en konceptrealisering där olika värdeord utkristalliserades. 

1. Självständighet: För att förmedla Robyns självständighet är det viktigt att roboten 
kan agera autonomt, med andra ord skall roboten verka automatiskt på sin 
omgivning utan direktstyrning. 

2. Sociala Medier: Olika Sociala mediers potential samt integreringsmöjlighet med 
roboten undersöktes. 

3. Alla har en relation till Robyn: Det är viktigt att människor så fort de ser roboten 
känner en relation samt association till den. Detta genom att låta robotens yttre 
anspela på utseendet av ett befintligt och väl definierat objekt och därmed styra 
över betraktarens associationer. 
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4. Nyskapande/oförutsägbar: Vid första anblick ska betraktaren omöjligt kunna 
förutsäga vad roboten kan eller kommer att kunna göra. 

5. Teknik – gärna retro: Det föll sig naturligt att ta en befintlig teknisk apparat och 
använda dess skal/chassi för att uppfylla denna punkt. På så vis kunde även punkt 
3 uppfyllas ifall chassits yttre förmedlar associationer eller kommer från en 
apparat som alla känner till. 

6. Musik: roboten behöver kunna interagera eller reagera på samt ha klar anknytning 
till musik. 

2.3 Konceptkonkretisering 
För att uppfylla kriterierna 3,5 och 6 användes höljet från en radio med tydlig 
retrokaraktär. Radion kommer från en tid då hemelektroniken fick ta plats som möbel i 
hemmet, vilket medför att den är väldigt uttrycksfull och har en genomtänkt estetisk 
design. Genom att värdesätta och respektera den befintliga delen fanns även en väg in 
att konkretisera punkt 4. Genom att låta roboten fortfarande se ut som den där 
malplacerade radion från en föråldrad era uppnås ett visst överraskningsmoment. Vid 
undersökningen av populära sociala medier i syfte att anknyta till punkt 2 fastslogs att 
det mest lovande alternativet var mikrobloggen Twitter, då det finns stora möjligheter 
till att dels kunna skicka direkta kommandon/förfrågningar till roboten samt möjlighet 
att få den att svara. Detta är för att Twitter har ett bra API som många 
programmeringsspråk har bibliotek för och är därav lätt att använda sig utav. Punkt 6 är 
den punkt som har hållits central hela projektet igenom. Planen har varit att låta 
roboten influeras av musiken i sin omgivning på samma sätt som Robyn influerar 
musiken kring henne. 
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3 MEKANISK KONSTRUKTION 
Detta delkapitel syftar till att beskriva robotens olika delar mer ingående, vilken funktion 
de har och hur de har tillverkats.  

Den robot som har konstruerats genomsyras av en symbios mellan gammalt och nytt, 
digitalt och analogt samt modernt och retro. Mycket av konstruktionsarbetet har kretsat 
kring att anpassa nya delar till de gamla som har bevarats. 

Roboten är byggd inuti en gammal radio, tillverkad av Philips uppskattningsvis någon 
gång under 60-talet. Chassit är rustikt byggt i trä, belagt med mahognyfaner. I radions 
underkant sitter de vred som ursprungligen användes för att styra radions funktioner. I 
överkant sitter en mätskala som visar vilken frekvens radion var inställd på. 
Radiochassit finns återgivet i Figur 1. 

 
Figur 1. Fotografi föreställande radiochassits framsida. 

När radion införskaffades till arbetet var den enligt säljares utsago fungerande och i 
originalskick varefter modifikationerna vidtog. All gammal originalelektronik 
demonterades och den gamla bottnen och bakstycket kasserades då dessa var i dåligt 
skick. Det som är bevarat är själva chassit, inredningen där originalmekaniken sitter 
samt originalvreden för volym, kanal och på/av. Originalinredningen bevarades för att 
den utgör en bra plats att montera elektroniken på. Dessutom var mekaniken för att 
driva kanalindikatorn och axlarna till vreden integrerade i inredningen.  

Sammanfattningsvis kan roboten delas upp i fyra delmontage; chassi, inredning, baksida 
och framdrivning. I Figur 2 visas en översiktsbild över delmontagen och hur de förhåller 
sig till varandra. 
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Figur 2. Sprängskiss över roboten med de olika delmotagen numrerade. 1) Chassi, 2) Inredning, 3) 

Framdrivning, 4) Baksida. 

Framdriften innefattar själva bottenplattan och allt som hör där till för att roboten ska 
kunna röra sig. Den andra delen är radiochassit. Den tredje delen av roboten är 
baksidan. Då den ursprungliga baksidan kasserades beslutades att tillverka en ny 
innehållande en LED-matris. Den sista delen är originalinredningen. 

 

3.1 Framdrift 
Roboten rör sig med hjälp av två DC-motorer som genom planetväxlar driver två 
drivhjul. Förutom de två drivhjulen har den tre stödhjul för att avlasta de drivande 
hjulen och öka stabiliteten. Alla delar som krävs för framdriften sitter monterade mot en 
bottenplatta och finns representerade i Figur 3.  
 

 
Figur 3. Sprängd framdrift, de delar som är representerade är fälgar med däck (1), motorer med 
planetväxlar (2), batteri (3), motorfäste (4), bottenplatta (5), encoderskivor (6) och läsgafflar(7) 
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Motorfästen tillverkades i ett material kallat BM5112-5 från ABIC kemi. Det är en plast 
som är hårdare än aluminium men inte lika styvt. Materialet är lämpligt att tillverka 
modeller i och bearbetades i en treaxlig fräs. Motorfästenas utförande bestämdes av att 
de skulle kunna fräsas utan att arbetsstycket skulle behöva vändas och att de skulle 
passa med de valda motorerna. Ett av motorfästena finns återgivet i Figur 4.  

Motorfästena är utformade som två halvor mellan vilka motor och planetväxel kläms 
fast. Halvorna pressas ihop mot varandra med genomgående bultar som även fäster 
motorfästet mot bottenplattan. I Figur 4 visas hur motorfästena spänner fast motor och 
planetväxel. 
 

 
Figur 4. Sprängskiss över motorfäste tillsammans med fästelement samt motor med planetväxel. 

För att kunna styra elektriska motorer med precision krävs en återkoppling. Tillståndet 
som återkopplas är positionen vilket görs med hjälp av en encoder på varje motoraxel. 
Då inga kommersiella encodrar fanns att tillgå till de valda motorerna så konstruerades 
egna av läsgafflar och egentillverkade encoderskivor. En illustration över hur 
encodrarna monteras på motorn och läses av läsgaffeln återfinns i Figur 5. 
 

 
Figur 5. Bild föreställande encoderskiva monterad på motoraxeln samt läsgaffel. 
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Encoderskivorna tillverkades med hjälp av en 3D-printer som en skiva med ett hål för 
motoraxeln och sedan tio hål i en cirkel längs skivans ytterkanter. Skivan fäst mot 
motoraxeln med presspassning. Pulserna genereras av en läsgaffel med en IR-diod på 
ena gaffelbenet och en fototransistor på det andra sidan. Läsgafflarna sitter direkt 
monterade mot bottenplattan med genomgående bultar. Beroende på om IR-ljuset når 
fram till fototransistorn eller ej genereras logiska signaler. De tio hålen i skivan ger tio 
pulser per varv som motorn roterar. Då motorn även är utväxlad 14 gånger fås en 
upplösning på 140 pulser/varv som det drivande hjulet roterar. 
 
För att garantera att roboten skulle stå rakt tillverkades de drivande hjulen för att 
matcha markfrigången från de färdiga stödhjulen. Kraven på hur dessa skulle utformas 
ställdes i utifrån geometrin på planetväxelns utgående axel samt att det skulle kunna ha 
ett spår för en o-ring. O-ringen används som däck för att förbättra greppet mellan 
drivhjul och underlaget. Fälgarna fästes direkt på växlarnas utgående axel med 
presspassning. De färdiga fälgarna tillsammans med däcken finns återgivna i Figur 6. 
 

 
Figur 6. Bild på fälgar med däck till robotens drivhjul. 

Fälgarna tillverkades med hjälp av en 3D-printer för att kunna möjliggöra rätt passning 
mot planetväxelns utgående axel och samtidigt enkelt kunna göra ett spår för o-ringen. 
Då materialet som 3D-printern använder vid utskrift är kostsamt modellerades fälgar 
med ekrar.  

Själva bottenplattan tillverkades med en hålbild som matchar motorfästen, läsgafflar, 
infästningar mot chassi samt stödhjul. I mitten av plattan skars spår ut för att kunna 
bocka upp plåten till ett batterifäste. Bottenplattan modulerades i 3D och kunde sedan 
plattas ut till en platt modell där plåten var utvikt som sedan skars ut med en 
vattenskärare. i 1.5 mm stålplåt. 

3.2  Baksida  
Radions bakstycke har bytts ut för att utgöra fästpunkt till en LED-matris. Matrisen 
utgörs utav 128 LED:s som är ordnade i ett mönster om 16 kolumner och 8 rader. 
Baksidan tillverkades i 1 mm tjock aluminiumplåt vilket skars ut med en vattenskärare. 
För att få ge baksidan ett tidlöst utseende borstades plåten innan lysdioderna limmades 
fast mot plåten. En bild på den färdiga baksidan återfinns i Figur 7. 
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Figur 7. Bild på den färdiga baksidan. 

Baksidan fästs i sin tur mot chassit med hjälp av samma klämmor och skruvar som den 
ursprungliga baksidan fästes med. 

3.3 Inredning 
Inredningen är i praktiken en låda med en öppen sida samt en stålram med wiretrissor. 
En wire används för att överföra rörelse från vredet på radions framsida till 
frekvensindikatorn i chassits överkant. Originalmekaniken överför vredets 
rotationsrörelse genom en utväxling till wiretrissan. Genom wiren överförs 
rotationsrörelsen från vredet till en translationsrörelse för visaren. Hur wiren är dragen 
samt var utväxlingen är placerad åskådliggörs i Figur 8. 
 

 
Figur 8. Bild från CAD-modell över inredningen. 

En DC-motor monterades på insidan av inredningen för att motorisera kanalväljaren. 
Detta för att ge robotens ett mera levande uttryck. Motorns axel försågs med ett litet 
kugghjul som driver det större kugghjulet på den axel där vredet för att ändra frekvens 
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sitter. På så sätt rör sig både vred och visare när motorn körs. I Figur 9 illustreras 
motorns montering och utväxlingen. 

 
Figur 9. DC- motorns montering på inredningen samt utväxlingen mot vredets axel. 

Ovansidan på inredningen används för att montera kretskort innehållande elektronik 
för takt-detektion, Bluetooth-kommunikation samt motorstyrningen. Figur 10 visas 
principiellt hur kretskorten isoleras från plåtlådan med hjälp av platsdistanser samt hur 
kabeldragningen till motorer och encodrar görs.  

 
Figur 10. Principiell bild över monteringen av kretskorten. 

3.4 Chassi 
Utsidan på det gamla radiochassit har i stor utsträckning som möjligt behållits i 
originalskick och funktioner hos det befintliga utförandet har utnyttjats. Detta för att 
erhålla det överraskningsmoment som diskuterats i kapitel 1.4.2. Modifikationer har 
emellertid behövts göras för att bereda plats för nya funktioner.  
 
På insidan av chassit har ändlägesbrytare monterats för att möjliggöra att visaren byter 
riktning när den når ändlägena. Dessa placerades på distanser som sedan limmades 
direkt mot chassit. Framför platsen där det gamla högtalarelementet satt monterat sitter 
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en lätt transparant rottingväv monterad. En schablon av twitterfågeln har även 
monterats på insidan av rottingen. En bild på twitterfågeln återfinns i Figur 11. 
 

 
Figur 11. Bild av twitterfågel ifrån insidan av chassit 

När denna belyses upp bakifrån framträder en siluett av fågeln på rottingen. I de två hål 
där diskantelementen tidigare satt placerade har ett par effekt-LED:s monterats. Dessa 
genererar på givet kommando en serie blixtljus för att skapa en stroboskopeffekt. 
Funktionen hos dessa beskrivs mer utförligt i följande kapitel om de olika modulerna. 
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4 MODULBESKRIVNING 
Detta kapitel tar upp de olika delsystem som roboten består av i detalj med avsikt på 
funktioner, kommunikation, mjukvara och hårdvara. 

4.1 Moderkortet 
Roboten består av olika moduler som får kommandon från ett moderkort. Kommandona 
samt hur roboten reagerar på omgivningen varierar beroende på i vilket läge roboten är. 
Roboten kan befinna sig i tre olika tillstånd. Det första tillståndet är ett sleep/knack-läge 
där roboten väntar på att knackas i gång. Det andra är ett presentationsläge där roboten 
reagerar på Tweets samt lyssnar efter musik för att i sådana fall gå in i ett musikläge när 
den känner att det spelas musik. Om musiken tystnar eller roboten av annan anledning 
inte hittar en takt går den ur musikläget och tillbaka in i presentationsläget. Roboten kan 
även gå in i sleep/knack-läget om den får ett sådant kommando från Twitter. Roboten 
kan även låsas till presentationsläget om roboten exempelvis skulle agera maskot till 
Robyn under en intervju eller där utrymmet är begränsat och det inte är önskvärt att 
den reagerar till musik och börjar dansa. Moderkortets program beskrivs översiktligt i 
Figur 12. 
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Figur 12. Flödesschema över moderkortets alla funktioner.  

I musikläget skickas takten från moderkortet till strobe-modulen samt 
motorstyrningsmodulen. Hur de olika modulerna är sammankopplade och 
kommunicerar visas schematiskt i Figur 13.  
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Figur 13. Flödesschema över alla moduler. 

Strömförsörjningen sker via ett 6V batteri som spänningsregleras för att ge de olika 
modulerna rätt och stabil spänning. Ett speciellt matningskort med 
spänningsregulatorer togs fram för att olika moduler lätt ska kunna kopplas in och ur. I 
Figur 14 återfinns en bild på matningskortet. 

 
Figur 14. Bild över matningskortet 

Kortet avsäkrar dessutom varje modul separat för att skydda kringliggande kretsar från 
ofrivilliga kortslutningar. 
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4.1.1 Hårdvara moderkortet 
Tanken med moderkortet är att det är huvudkortet som ska bestämma vilket tillstånd 
roboten är i och kommunicera detta till de andra delsystemen som är uppkopplade till 
moderkortet. Det bedömdes att inget behov av att implementera ett serieprotokoll 
mellan systemen fanns, då det endast är små mängder data som behöver skickas mellan 
modulerna, och detta i en riktning. Istället kommunicerar modulerna genom att sätta 
och läsa av höga/låga pinnar. Moderkortet använder en ATmega 16A som är monterad 
på ett etsat kort där anslutningar för de externa modulerna har dragits fram. 
Bluetoothmodulen har fått en separat anslutning och strömförsörjning. Ett fullständigt 
kopplingsschema av moderkortet återfinns i Bilaga A. För vad olika pinnar gör på 
moderkortet i olika modes se Bilaga B. 

4.2 Ljudanalys 
Roboten har ett flertal krav på sig gällande ljudanalys. Roboten skall kunna väckas ur ett 
inaktivt sleep-läge genom att personen som interagerar med roboten knackar/slår på 
den. Detta beteende är tänkt att anspela på det sätt människor förr var tvungna att göra 
med elektronik som fungerade dåligt. För detta ändamål analyseras intensiteten i 
omgivningsljudet, och i fallet av en plötslig intensitetsökning registreras ett knack.    

Då roboten ska interagera med musik är det viktigt att den kan analysera ljud och 
framförallt hitta regelbundna intensitetspikar, d.v.s. taktslag. Efter undersökning av 
Robyns musik upptäcktes sambandet att takten markeras regelbundet med hög 
intensitet och låg frekvens (>200Hz). I Figur 15 illustreras detta samband i en bild av 
ljudvågorna i Robyns låt hang with me. 
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Figur 15. Bilden är framställd i programmet Audacity och visar hur ljudvågorna i Robyns låt ”Hang with 
me” ser ut. Högst upp visas en del av en taktmarkering, den mellersta visar från en taktmarkering till en 

annan och den nedersta illustrerar hur mycket högre intensiteten är vid taktmarkeringarna.   

Inledningsvis utvecklades en algoritm för att undersöka förändringarna i intensiteten 
och på så vis avgöra om ett taktslag skett i musiken eller ej. Fördelen med denna 
algoritm är främst att en taktmarkering enbart registreras en gång per taktslag.  Då 
takten markeras med hög intensitet under ca 0.1 sekund, vilket i ett 
mikrokontrollersammanhang får ses som lång tid, finns alltid en risk att samma taktslag 
registreras flera gånger. Detta skulle medföra problem då taktslagsignalen skickas till 
olika delsystem i roboten som reagerar på dem. Med en dåligt fungerande taktsensor 
skulle med andra ord roboten bete sig felaktigt och oförutsägbart. Algoritmen i sig 
fungerar bra och hittar samt markerar takten tydligt. Algoritmen är emellertid känslig 
för störande omgivningsljud och det insågs fort att det skulle bli stora problem 
att integrera en sådan taktsensor i roboten då den självt genererar ljud. Dessutom rör 
sig roboten i förhållande till ljudkällan vilket påverkar dess perception av den faktiska 
ljudintensiteten. En ny, mindre intelligent, algoritm skrevs som förenklat sparar de 
högst uppmätta intensiteterna och undersöker om de återkommer. När en hög intensitet 
registreras stoppas samplingen av omgivningen för att samma takt inte ska registreras 
igen. Efter en tidsperiod startas sedan omvandlingen upp innan nästa taktmarkering 
inleds. 

Ett annat krav som ställdes på delsystemet är att detektera ifall musik spelas eller ej och 
beroende av detta ändra det överlagrade tillstånd som roboten befinner sig i. Det sista 
kravet som ställts var att hitta intensitetsskiftningar i själva musiken. Kännedomen om 
intensiteten i olika delar av låten skickas från moderkortet, på vilket ljudanalysmodulen 
är integrerad, till strobe-modulen. Där används uppgifterna om intensitetsförändringar 
för att detektera crescendon och därmed efterföljande klimax, samt när låten kommer 
igång igen efter ett calando. 

4.2.1 Hårdvara ljud 
Ljudet registreras av en kondensatormikrofon som ger ifrån sig en signal vilken varierar 
i spänning analogt lufttrycket vid mikrofonen, detta samt övriga komponenter beskrivs 
mer ingående samt teori bakom ljudanalys finns i (Asplund, 2013) 

Då signalen från mikrofonen är mycket svag används en OP-förstärkare för att få en 
signal stark nog att kunna användas i tänkta tillämpningar. Det frekvensspektrum som 
är intressant är förhållandevis lågt i förhållande till alla de frekvenser som förekommer i 
vardagen och därför implementerades ett aktivt samt ett passivt lågpassfilter 
dimensionerat att släppa igenom frekvenser lägre än 200 Hz, se figur 17. Denna signal 
skickas sedan till en ATMEGA16A för AD-omvandling samt analys. En bild på 
ljudmodulen återfinns i Figur 16. 
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Figur 16. Ljudmodul med mikrofon och förstärkare 

Modulen samt moderkortet försörjs med ström från matningskortet som genom 
spänningsregulatorer ser till att strömmen är stabil runt 5V, vilket är nödvändigt för att 
Atmegan16A:s AD-omvandling skall bli rätt. 

4.2.2 Mjukvara ljud 
Ljudanalysen är en del av huvudprogrammet på moderkortet vilket även skickar 
signaler till andra delsystem, kommunicerar med Twitter samt håller reda på i vilket 
tillstånd roboten befinner sig i. Hur knackdetektorn fungerar beskrivs i ett flödesschema 
återgivet i Figur 17. 

 
Figur 17. Flödesschema beskrivande knacktillståndet för ljudmodulen. 
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Hur ljudanalysen i moderprogrammet är uppbyggt i presentationsläget beskriv i Figur 
18 samt i musikläget i Figur 19. 

 
Figur 18. Flödes schema över ljudanalys i presentationsläget. 
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Figur 19. Flödes schema över ljudanalys i musikläge. 

Värt att poängtera om programmen är att trösklarna som används för att bestämma vad 
som registreras kan behöva justeras efter i vilken miljö roboten skall användas. Dock är 
algoritmerna dynamiska och de tar viss hänsyn till rådande ljudnivåer och anpassar sina 
trösklar efter dem. Däremot krävs en viss justering av tröskelvärdena vid stora 
skillnader i miljö. 

4.3 Twittermodul 
Målet med twitterintegrationen i roboten är att vem som helst ska kunna skicka ett 
meddelande och att roboten då ska kunna svara via Twitter. Roboten ska även fysiskt 
reagera då det kommer en Tweet.  
 
Problemställningen kring Twitter kan delas upp i två delar, den ena är hur hårdvaran 
ska vara konstruerad och den andra hur en lyckad integration med Twitter genomförs. 
Om dessa problem löses kommer ett mer kreativt problem i form av vad de olika 
twitterintegrationerna skall bestå av. 
 
För att lösa det första mer praktiska problemet, undersöktes olika möjligheter att få ett 
av robotens delsystem att ansluta till Twitter. Den mest självständiga lösningen vore att 
ansluta en processor i roboten till nätet med hjälp av en WLAN modul och sedan 
programmera hela twitterintegrationen på en mikroprocessor. En alternativ genväg 
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skulle kunna vara att integrera en minidator till exempel Raspberry Pi i roboten som 
lättare skulle kunna programmeras för twitterinteraktion. Då detta projekt var 
tidsbegränsat och erfarenhet saknades inom något av dessa alternativ bedömdes det 
optimalt att hitta en så enkel lösning som möjligt som skulle fungera som bevis på att 
konceptet är realiserbart. Då erfarenhet inom Python fanns valdes att i programmera en 
twitterserver i Python som körs på en extern dator. Servern kommunicerar sedan med 
roboten via Bluetooth. I roboten tolkas sedan de meddelanden som skickas från datorn i 
en mikroprocessor som sedan kommunicerar med de övriga modulerna via ett antal 
outputs. Efter genomgång av olika bibliotek i Python för Bluetooth och Twitter 
bedömdes det att denna lösning var genomförbar. I 

Figur 20 visas en skiss över lösningen för twitterinteraktion. 
 

Figur 20. Principskiss av den tänka lösningen för twitterintegrationen. 

När uppkopplingen var konstruerad gick det att skicka meddelanden till 
mikroprocessorn och därmed styra dess pinnar via datorn utforskades nästa 
problemområde nämligen integrationen med Twitter.  
Tanken är att den externa servern ska agera som robotens Twitter-persona. Den externa 
datorn ska undersöka om det finns nya tweets innehållande en specifik hashtag.  Om 
servern får en träff ska den kolla ifall denna tweeten innehåller vissa nyckelord. Vid träff 
av ett nyckelord skall den externa datorn svara samt skicka en byte till Roboten. För att 
visuellt förmedla att roboten funnit en ny tweet innehållande en specifik hashtag lyser 
LEDs upp en twitterlogotyp och siluetten av twitterfågeln framträder på chassits. 
Beroende på vad som twittras aktiveras olika moduler i roboten.  
 
Möjligheterna med att konfigurera programvaran för olika händelser är stora och 
utvecklingspotentialen är stor. Målet med projektet är att hitta olika smarta sätt att 
kunna interagera med omvärlden inte att undersöka alla möjligheter med tekniken och 
därför har inte en stor variation av nyckelord eller händelser implementerats. 
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4.3.1 Hårdvara Twitter 
Bluetoothmodulen som används är av modellen BlueSMiRF HID från Sparkfun. Modulen 
är lämplig att använda då den likt det övriga systemet kan operera med en 5V logik. 
Modulen kommunicerar med mikrokontrollern via serieprotokollet USART. 

4.3.2 Mjukvara Twitter data server 
Till mjukvaran som twitterservern använder behövdes två färdiga Python bibliotek. 
Dessa bibliotek är Twython (McGrath. R) som är ett bibliotek med twitterfunktionerna 
definierade. Funktionen som används bygger på att logga in på Twitter och därefter 
söka efter hashtags samt kunna svara på tweets. Det andra biblioteket som används är 
Python-bluez (Huang. A) vilket är ett pythonbibliotek för att använda Bluetooth. De 
klasser som används från detta bibliotek är “Bluetooth” vilket har metoder för att kunna 
koppla upp sig till en Bluetooth enhet genom att skriva in MAC adress samt 
portnummer. Därefter användes en av bibliotekets metoder för att skicka bytes till 
roboten. 
 

 
Figur 21. Flödesschema av Twitter serven som ligger på datorn. 

Hur programmet på twitterserver fungerar visas i ett flödesschema i Figur 21. 
Programmet är förinställt att söka efter tweets var 5e sekund. När det hittar en ny tweet 
påträffas undersöker programmet om tweet innehåller något av nyckelorden. 
Nyckelorden som programmet söker efter finns återgivet i Bilaga C. Vid träff skickas en 
specifik byte till Bluetoothmodulen i roboten. Oberoende om den twitterbotten hittar ett 
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nyckelord eller inte kommer programmet skicka en byte till Bluetooth modulen och 
detta är för att köra dimLight funktionen som roboten har.  

4.3.3 Mjukvara Twitter moderkort 
En del funktion som moderkortet har är att kontinuerligt kontrollera ifall processorn 
har mottagit nya bytes ifrån Bluetoothmodulen. Moderkortet koppas ihop med 
Bluetoothmodulen via USART-protokollet. För att kunna kommunicera med USART 
krävs att både Bluetoothmodulen samt moderkorten har en gemensamt baudrate (bits 
per second). För att få små dataförluster i överföringen klockas moderkortet till 2Mhz 
och gemensam baudrate sätts till 9600 enligt tabell i databladet för ATmega16. På 
robotens moderkort görs ett interrupt då ett nytt meddelande från Bluetoothmodulen 
mottagits. När motsvarande interrupt-rutin körs, utför den olika operationer beroende 
på vilken byte som tagits emot. I Figur 22 återfinns ett flödesschema över hur 
moderkortets programvara reagerar på en ny byte tas emot. 
 

 
Figur 22. Flödesschema över vad moderkortet ska göra när den tar emot en byte ifrån datorn 

4.4 Motorstyrning 
Dansen är en av de mest grundläggande associationer till musik och något människor 
per automatik gör när de utsätts för behagliga rytmer. Givetvis måste därför en 
musikrobot besitta denna egenskap. 
 
Robotens motorstyrning innehåller fler funktioner än bara drivning och styrning av 
motorerna för framdriften. Då roboten rörelsemässigt är helt autonom krävs 
programkod som kontrollerar dess position och ser till att den inte dansar iväg för långt. 
Detta försvåras av att rörelsemönstret i dansen är slumpmässigt. Dessutom är det 
önskvärt att koden exekvera dansstegen i takt till musiken och att dansandet kan 
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kontrolleras från moderkortet. Detta innebär komplikationer då rörelsemönstret sker 
slumpmässigt, vilket innebär att en rörelse nödvändigtvis inte kommer kompenseras 
genom en efterföljande motriktande rörelse. Eftersom en robot som inte skenar iväg i 
någon riktning är önskvärd implementeras en positionsåterkoppling. 
Styrenheten kontrollerar även motorn som sätter frekvensvisaren i rörelse, samt tar 
emot styrsignaler från visarens ändlägen. 
 

4.4.1 Hårdvara motor 
Motorerna som används för framdrivningen är DC-motorer med beteckningen 
2842S006C från tillverkaren Faulhaber. Dessa kommer monterade tillsammans med en 
planetväxel med uppväxlingen 14. 
 
För att kunna utföra en variation av danssteg krävs att motorerna kan kontrolleras både 
i fråga om riktning och hastighet. För att styra de två motorer som driver används två 
stycken H-bryggor. H-bryggorna sitter integrerade i en och samma drivkrets med 
beteckningen DRV8833 från tillverkaren Texas Instruments. Drivkretsen är egentligen till 
för att kontrollera en stegmotor som kan köras åt båda hållen men fungerar även att 
kontrollera två enskilda DC-motorer i båda riktningarna. 

Positionen återkopplas med hjälp av en encoder på varje motoraxel. Då inga 
kommersiella encodrar fanns att tillgå till de valda motorerna så konstruerades egna 
med hjälp av läsgafflar av okänt fabrikat tillsammans med egengjorda encoderksivor. 
Läsgafflarna består av en IR-diod på ena sidan och en fototransistor på den andra. 
Strömmen till IR-dioden begränsas med en resistor och fototransistorn kopplas med en 
Pull-up resistor för att få tydliga logiska signaler.  

För att driva mekaniken som får visaren att röra sig används en DC-motor av okänd 
modell. För att driva motorn och kunna reglera hastighet och riktning används en 
stegmotordrivare med beteckningen L293B från tillverkaren STmicroeletrics. Eftersom 
mekaniken visade sig vara så pass trög att 6V från samma batteri som motorerna för 
framdrivningen var otillräckligt för att driva fram visaren matas H-bryggan med 12V 
från ett separat batteri. 

Önskan vara att visaren skulle vara enkel att kontrollera. För att se till att 
rotationsriktningen på DC-motorn vändes när visaren nått sitt ändläge monteras 
mikrobrytare i varje ände på den stång som visaren glider längs med. Brytarna kopplas 
samman i serie tillsammans med en pull-down resistor. 

Mikroprocessorn som används för att styra drivkretsar samt tar emot olika insignaler är 
en ATmega 168 av tillverkaren Atmel. Processorn väljs då den är kompakt samt har 
många Timers och interrupts. 

All elektronik kopplas samman enligt schemat i Bilaga D. Det färdiga kretskortet visas i 
Figur 23. 
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Figur 23. Bild over det färdiga motor kortet 

4.4.2 Mjukvara motor 
Mjukvaran som reglerar motorerna har två överlagrade tillstånd. Antingen befinner sig 
programmet i presentationstillstånd eller danstillstånd. Vilket tillstånd programmet 
bestäms via en kommunikationspinne som styrs från moderkortet. Pinnen läses av varje 
gång som mainloopen itereras. Hur huvudprogrammet är uppbyggt illustreras 
principiellt i blockschemat i Figur 24. 
 

 
Figur 24. Flödesschema över mainloopen för motorstyrningen. 
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Mjukvaran har ett bibliotek med olika danssteg som roboten kan utföra. Ett danssteg 
definieras genom antalet pulser som varje motor ska köra, vilken riktning motorns ska 
rotera, vilken dutycycle varje motor ska köras med samt om rörelsen är rotation eller 
inte. Det är encodersignalerna som avgör när ett danssteg är klart eller inte. 
Encodersignalerna behandlas som externa interrupts av programvaran där varje 
encoder har ett individuellt interrupt. Hur programmet reagerar på encodrarna 
illustreras med flödesschemat i Figur 25.  
 

 
Figur 25. Flödesschema över encoderinterupt. 

Då antingen höger eller vänster encoderinterrupt triggas räknas en räknare upp. Då de 
båda motorerna inte roterar med samma hastighet då de matas med samma duty cycle 
har en regulator implementerats för att få roboten att röra sig mera rakt. Regulatorn 
uppdateras varje gång interruptsen triggas på en ny encoderpulser. Då jämförs de 
nuvarande värdena på antalet pulser på de olika räknarna. Om differensen mellan de två 
räknarna övergår ett gränsvärde så justeras duty cyclen för de båda motorerna. Den 
motor som har räknat upp flest pulser får en sänkt duty cycle medan den motor som 
ligger efter får en höjd duty cycle. Detta förfarande upprepas tills dess att den 
långsammare motorns pulser har hunnit i kapp den snabbare. För att hastigheten ska 
vara ungefär detsamma som den som danssteget föreskriver återställs båda motorernas 
duty cycle till den ursprungliga när differensen mellan antalet encoderpulser åter är 
inom det tillåtna intervallet. När båda pulsräknarna har nått det värde som danssteget 
definierar sätts en global flagga och programmet försätts i väntan på en ny takt.  
 
För att se till att roboten inte villar bort i dansandet införs ett tvådimensionellt 
koordinatsystem där begräsningar längs x- och y-axeln kan läggas till. I Figur 26 kan ses 
hur robotens koordinatsystem är definierat. Enheten på x- och y-axeln är antal pulser. 
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Figur 26. Figur över robotens interna koordinatsystem. 

Då roboten tar ett rakt danssteg, antingen bak eller framåt adderas antalet pulser som 
danssteget innehåller till koordinaterna. Den riktning som roboten är vänd mot lagras 
också i en tillståndsvariabel. När ett danssteg som innebär rotation exekveras adderas 
eller subtraheras riktningsvariabeln beroende på om rotationen är med eller moturs. 
Hur mycket beror på om det är en full, halv eller kvarts rotation som görs. För att 
förenkla beräkningarna för mikrokontrollern undviks trigonometriska beräkningar 
genom att begränsa robotens rörelser till raka rörelser parallellt med antingen x- eller y- 
axeln.  
Om danssteget är framåt eller bakåt samt om robotens riktning är i axelns positiva eller 
negativa led avgör om dansstegets pulser ska adderas eller subtraheras från x- eller y-
koordinaten. Innan roboten får tillstånd att utföra ett slumpat danssteg måste det först 
verifieras att detta ryms innanför avgränsningarna. 
För att slumpa fram olika danssteg används en pseudoslumpgenerator som läser av 
timerregistret på en av de timers som generar PWM-frekvensen till motorerna. Genom 
att utnyttja resten ifrån heltalsdivision med antalet möjliga danssteg ges ett 
slumpmässigt vektorindex till vektorn med lagrade danssteg. Vad som sker när roboten 
tar ett danssteg illustreras i Figur 27. 
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Figur 27. Flödesschema över hur motorstyrningen exekverar ett danssteg. 

För kommunikation med moderkortet används två pinnar. Den första är den som läses 
av i mainloopen som illustrerats i Figur 24. Vad den andra pinnens signaler betyder 
beror på i vilket tillstånd som roboten befinner sig i. Den andra pinnen är även den 
kopplad till ett externt interrupt som körs varje gång pinnen skiftas. I Figur 28b 
illusteraras vad som händer när ett interrupt uppstår beroende på det tillstånd roboten 
befinner sig i. 

 
Figur 28. Flödesschema över då motorstyrningens taktinterrupt aktiveras. 

När interruptet sker kontrolleras först vilket tillstånd roboten befinner sig i. Om roboten 
är i dansmode sätts en global flagga som indikerar att en ny takt har detekterats. När 
flaggan är satt gör detta att ett nytt danssteg kommer att exekveras nästa gång 
programmet återkommer till mainloopen. Om roboten istället är i presentationstillstånd 
när ett taktinterrupt uppstår kommer istället visaren att startas eller stoppas. Vilket som 
sker beror på om visaren rör sig eller står still. Tanken med detta är att en viss händelse, 
exempelvis ett nytt tweet, ska åstadkomma en reaktion hos roboten då den är i 
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presentationstillsånd. Detta för att förstärka känslan för åskådarna att det är roboten 
som twittrar.  

Den sista funktionen som motorstyrningsprogrammet har, är att när visaren når sitt 
ändläge sker ett interrupt som åstadkoms av att ändlägesbrytarna sluts. Det interruptet 
gör är att skifta rörelseriktningen på visaren så att den inte slår i kanten, utan vandrar 
fram och tillbaka över mätskalan. 

4.5 Strobes 
Det huvudsakliga syftet med stroboskopet är att på ett visuellt sätt markera när ett 
musikstycke når klimax, som vanligen föregås av en passage med tilltagande intensitet 
för att skapa effekten av att låten bygger upp. I en typisk Robyn-låt skapas denna effekt 
genom att taktslagen kommer tätare. 

4.5.1 Hårdvara strobes 
Stroboskopet utgörs av två effekt-LED:s med beteckningen W724C0 från tillverkaren 
Seoul Semiconductor, vardera med en effekt på 11,8 W och en framspänning som 
varierar mellan 2,5 och 4,2 V. Det maximala ljusflödet uppkommer då lysdioden drivs 
med maxströmmen 2,8 A. För att kunna driva LED:sen från en 6 V spänningskälla 
konstruerades en matningskrets till vardera LED. Kretsen utgörs av två 
parallellkopplade effektmotstånd med en sammanlagd resistans på 0.9 Ohm samt en 
transistor av typ BUZ 71. Transistorns Gate är kopplad till styrenheten via en 
spänningsdelare. Hur detta är gjort åskådliggörs i det kompletta kopplingsschemat i 
Bilaga E. Som styrenhet används en ATtiny13A med en logik-spänning på 5 V som förses 
av batteriet via matningskortet. Komponenterna monterades på ett etsat kretskort där 
transistorn och effekt-LED:s förses med kylflänsar. 

4.5.2 Mjukvara strobes 
Styrenheten läser av en signal från beat-sensorn som logisk förändring på en av 
pinnarna. Efter en serie av logiska förändringar med jämna mellanrum skapas ett 
jämförelsevärde baserat på tidsmedelvärdet av intervallen. Om intervallen som följer i 
något skede understiger en viss procentsats av detta värde ett antal gånger i rad, 
försätts modulen i strobe-tillstånd. I strobe-tillståndet skiftas spänningen till 
transistorernas med en frekvens av 12 Hz vilket skapar en stroboskop-effekt. Vidare 
aktiveras stroboskopet även då låten återkommer från en lugn passage, d.v.s. då inget 
beat detekterats under en längre tid. Strobe-tillståndet är aktiverat under ett intervall 
motsvarande sexton taktslag. I Figur 29 illustrerats algoritmen som genomlöps som 
interruptrutin på varje signal från beatsensorn.  
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Figur 29. Flödesschema över hur stroboskopet detekterar ett build-up. 

4.6 LED-matris 16x8 
I robotens nya baksida har en LED-matris integrerats för att på ett kreativt och levande 
sätt kunna kommunicera känslor och kommandon från twittermodulen. Matrisen är 
uppbyggd av 128 blå LED-lampor anordnade i ett mönster om 16 kolumner och 8 rader. 
Baksidans design är tänkt att utgöra en kontrast mot robotens retroestetik. Den gamla 
radion har fått två olika sidor, en äldre som representerar bevarande och förvaltande av 
äldre teknik samt en modern sida med snabbt skiftande mönster och kraftigt ljus. Alla 
LEDs sitter monterad på en plåt av borstad aluminium vilket ska ger en känsla av fart 
och ny teknik. För att styra LED-matrisen används multiplexing. 

4.6.1 Hårdvara LED-matris 
En processor av typen ATmega32A från tillverkaren Atmel valdes då den har mycket 
minne och många generella I/O portar. Mycket minne är användbart då många 
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animationer ska lagras i processorns minne och många pinnar behövs för att styra den 
stora mängden lysdioder.  
De LED:s som använts till matrisen är av okänt fabrikat. För att driva LED:sen används 
två uppsättningar av transistorbryggor. Den första uppsättning som arbetar mot anoden 
av LED:sen medan den andra uppsättningen arbetar med jord som referens. 
Alla lysdioders anoder i respektive rad kopplades samman och matas med 5V via en 
transistorbrygga med beteckningen TD62783AFG från tillverkaren Toshiba. 
Transistorbryggan är av typen PNP med åtta utgångar. För att begränsa strömmen 
genom lysdioderna anslöts även en motståndsbrygga av modell 4114R-1-10LF ifrån 
Bournes på 100 Ω.  
Varje lysdiods katod i respektive kolumn är sammankopplade och anslutna mot jord 
genom ytterligare två likadana motståndsbryggor. Mellan jord och resistorbryggorna 
sitter två ULN2803 från tillverkaren Motorola transistorbryggor som är av typen NPN 
med åtta portar vardera. Ett fullständigt kopplingsschema för LED-matrisen återfinns i 
Bilaga F. 
Transistorbryggorna styrs genom att 24 ingångarna till transistorbryggorna ansluts till 
mikrokontrollern och på så sätt kan de enskilda transistorerna styras och därmed 
LED:sen strömsätts individuellt.  
För att lättare kunna hantera kopplingar till och från processorn etsades ett kretskort. 
Från det etsade kretsen drogs sladdar till experimentkort där transistor- och 
motståndsbryggorna monterades. Till motståndsbryggorna ansluts matrisens 
sammankopplade rader och kolumner. 

4.6.2 Mjukvara LED-matris 
Processorn styr transistorerna genom att sätta utgångarna till höga eller låga. 
Processorn styrs i sin tur av twittermodulen på moderkortet via fyra ingångar på 
processorns port A. Processorns uppgift är alltså att vänta på en signal från 
twittermodulen på någon utav ingångarna. Då en signal tagits emot från twittermodulen 
undersöker processorn med hjälp av “if”-satser vilken förprogrammerad funktion denna 
signal motsvarar. Det är på de fyra ingångarna möjligt att skicka 16 unika kombinationer 
och därmed finns utrymme att styra 16 olika förprogrammerade funktioner.  
De förprogrammerade funktionerna är tänkta att spegla det tillstånd som roboten 
befinner sig i och består av såväl statiska bilder som rörliga animationer. Kopplingen till 
robotens tillstånd består i att twittermodulens signaler till processorn beror av 
innehållet i de tweets som skickas till hashtaggen #robotkänslor.  
Då den löpande iterationen funnit en funktion motsvarande den signal som 
twittermodulen skickat exekveras denna genast. De flesta av de statiska bilderna 
genereras med hjälp av en funktion som tolkar koordinater från en given vektor i den 
aktuella funktionen och tänder motsvarande LED:s på matrisen en i taget i snabb följd 
genom att aktivera motsvarande utgångar för rader och kolumner. Hur programmet 
fungerar åskådliggörs i ett flödesschema i Figur 30. 
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Figur 30. Flödesschema för LED matris. 

En funktion kan till exempel vara att rita upp konturerna av ett hjärta på led matrisen, 
när processorn kör funktionen definieras två stycken vektorer med de x- respektive y-
koordinater som bygger upp konturerna av ett hjärta. Funktionen går sedan vidare och 
räknar ut hur långa dessa vektorer är varpå en for-loop arbetar sig igenom var och en av 
platserna i vektorerna. Med hjälp av funktionen som tolkar dessa koordinater tänds 
motsvarande LED:s i matrisen i snabb följd vilket får det att se ut som om en statisk bild 
visas. 



 33 

5 DISKUSSION 
I detta kapitel diskuteras resultatet som har uppnåtts. 

5.1 Diskussion 
En löst hållen uppdragsbeskrivning likt den som gavs för detta projekt ställer särskilt 
höga krav på fantasi och insikt i egen förmåga. Det är lätt hänt att svåruppnåeliga mål 
sätts upp inledningsvis och att under projektets gång tvingas till att kompromissa med 
dessa, något som kan vara särskilt tidsödande. Med detta i åtanke sattes så realistiska 
mål upp som möjligt och genvägar diskuterades fram. T.ex. valdes det på ett tidigt stadie 
att använda sig av ett befintligt skal, lånat från en annan teknisk apparat. De olika 
specifikationer som inledningsvis gavs roboten möttes väl upp av de tekniska 
lösningarna och ingen av specifikationerna tvingades överges. Den ekonomiska 
begränsningen uppvisade inga större hinder för projektets arbetsgång, en stor del av de 
tillgängliga medlen nyttjades inte vilket går att se i sammanställningen i Bilaga G. Det är 
svårt att spekulera i huruvida projektets utfall skulle skiljt sig från det uppnådda 
resultatet om medlen nyttjats annorlunda. 
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6 REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE 
I detta kapitel ges rekommendationer for mera detaljerade lösningar och/eller framtida 
arbete. 

6.1 Framtida arbete 
Värdet i den prototyp som har tagits fram ligger främst i det konceptuella. De flesta 
befintliga funktioner går att förfina och funktionerna går att utöka. T.ex. skulle det vara 
möjligt att göra roboten än mer egensinnig genom att försätta den i olika känslo-modes. 
Den befintliga lösningen visar dock på möjligheten att styra hårdvara på mindre 
konventionella sätt, som genom Twitter.  

 
Den lösning som har valts för Twitter i detta projekt funkar men har sina begränsningar 
och därmed mycket tänkbart framtida arbete. Om man skulle välja att ha kvar en lösning 
med en dataserver som kommunicerar via Bluetooth skulle tänkbart förbättringsarbete 
vara att få tvåvägs kommunikation att fungera. Det vill säga att roboten skulle kunna 
skicka data tillbaka till datorn och därmed förklara vilken mode den är i eller annat och 
sedan twittra detta. 
 
Twitterservern på datorn har en del potentiellt utvecklingsarbete. För att göra 
integrationen mer levande och märkbar mellan roboten och personer som tweetar till 
roboten kan fler typiska robotfunktioner implementeras som att den svarar på vad 
klockan är, kan räkna enkla matte tal eller liknande. 
 
Ett ytterligare tänkbart utvecklingsarbete skulle vara att gå ifrån att skicka bara bytes 
till roboten ifrån datorn utan att istället skicka hela ord. Detta skulle kräva en del 
utvecklingsarbete på mikroprocessorn med implementation av ett serieprotokoll. Syftet 
med detta skulle vara att sedan ha möjlighet att skicka orden vidare till displayen och då 
kan visa upp tweeten på något lämpligt sätt. För att i praktiken kunna visa upp text på 
LED-matrisen skulle emellertid upplösningen på matrisen behöva ökas. Ljusstyrkan på 
matrisen skulle även kunna ökas med en smartare styrning där hela rader tänds åt 
gången istället för enskilda dioder. På så sätt skulle varje diods duty cycle öka. 
 
Motorstyrningen skulle kunna förbättras genom att precisionen i regleringen ökas. De 
problem som finns nu är att motorerna inte stannar då den använda H-bryggan inte har 
någon funktion för snabb inbromsning. Detta tillsammans med att upplösningen i 
encodrarna är mycket låg relativt kommersiella encoders gör att roboten inte alltid kör 
helt rakt eller stannar exakt där det ska. Felen som uppstår vid varje inbromsning är 
små men adderas hela tiden så att till slut börjar roboten driva iväg då dess 
koordinatsystem har flyttats. Vid fortsatt arbete skulle en magnetometer användas för 
att återkoppla vinkeln och på så sätt på en bättre orientering i koordinatsystemet.





 37 

REFERENSER 
SvD, “Robyn startade eget skivbolag”, http://www.svd.se/kultur/robyn-startade-eget-
skivbolag_414859.svd, sökt 2013-05-13 

 
McGrath. R, Python doumentation, ”Twython” https://pypi.python.org/pypi/twython, sökt 
2013-05-13 
A.Huang, Python dokumentation, ”Python-bluez”, 
code.google.com/p/pybluez/wiki/Documentation, sökt 2013-05-13 
 

http://www.svd.se/kultur/robyn-startade-eget-skivbolag_414859.svd
http://www.svd.se/kultur/robyn-startade-eget-skivbolag_414859.svd
https://pypi.python.org/pypi/twython




 39 

BILAGA A: KOPPLINGSSCHEMA MODERKORT 
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BILAGA B: MODERKORTES PINNAR I OLIKA MODES 
Tabell 1. Denna tabel visar vad pinnarna på moderkortet gör i olika modes. 

Kontroll grupp Atmega16 Moderkort 
Pinne Presentations mode Music Mode 

Motorpins PORTC 1 [Motor dance 
pin] 

Hög som standard, låg vid 
mottagen byte ifrån 
Bluetooth i kort tid 

Skiftas med beatet 

PORTC 2 [Motor kontroll 
pin] 

Alltid hög Alltid låg 

Debugg kontroll pins PORTD 2 [Beat kontroll 
debug pinne] 

Skiftar vid beat Skiftar vid beat 

PORTD 4 [Sleep kontroll 
pinne] 

skiftas vid sleep i samma 
takt som beat 

Alltid hög 

PORTD 5 [Sleep kontroll 
pinne] 

Alltid hög Skiftas vid sleep, i 
mycket hög takt 

Strobe kontroll pin PORTD 3 [Strobe kontroll 
pin] 

Är det den var senast(hög 
låg, beroende på vad den 
slutade på i musikmode) 

Skiftas vid beat 

Beat och intensitets 
pins 

PORTA0 Denna pinne mäter alltid intensiteten. Väldigt känslig 
PORTD 7 [Intensitets pin 
går vart?] 

- Hög om beat, låg om 
inget beat, intensitet 

Twitter PWM light 
pin 

PORTB3 PWMar upp vid mottaget Twitter meddelande i båda 
modsen 
 

LED dispay pins PORTB4 Skiftas i båda modes olika beroende på nyckelord 
PORTB5 
PORTB6 
PORTB7 
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BILAGA C: TWITTER KOMMANDON 
Tabell 2. Denna tabel visar vad för olika bytes som moderkortet kan regagera på och vad den gör. Samt 

visar tabellen vad twitter reagerar på för nyckel ord och vilken byte den skickar till bluetoothen. 

Kategori Twitter / datorn bytes Twitter response Atmega response 
Keyword Byte som skickas Vad twitter svarar 

på serven 
Vad atmegan gör vid 
denna byte 

PORTB 
on/off 

Dark eller mörk f     (off) Försöker svara: Går 
dark 

Portb = 0x00, hela porten låg  

Light eller ljus o    (on) Försöker svara: Går 
ljus 

Portb = 0xff, hela porten hög 

Twitter only 
keywords 

Redovisning - Svarar: Time left till 
redovisning 

- 

Admin 
commands 

Sleep S   (sleep) Svarar: feeling 
sleepy... 

Går till Knackmode() 

- P   (presentation) - Låser 8tobot till att stanna i 
PresentationsMode() 

- M  (music) - Tillåter 8tobot att göra 
MusicMode() igen 

Led display 
commands 

 q  PORTB4 hög resten low 
 w  PORTB5 hög resten low 
 e  PORTB6 hög resten low 
 r  PORTB7 hög resten low 
 t  PORTB4 och PORTB5 hög 

resten low 
 y  PB4, PB5, PB6 hög, resten 

low 
 u  PB4,PB5,PB6,PB7 hög 

resten low 
 i  PB5, PB6 hög resten low 
 a  PB6,PB7 hög resten low 
 s  PB5,PB6,PB7 hög resten 

low 
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BILAGA D: KOPPLINGSSCHEMA 
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BILAGA E: KOPPLINGSSCHEMA STROBES 
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BILAGA F: KOPPLINGSSCHEMA LED-MATRIS 
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BILAGA G: PROJEKTKOSTNADER 
 

Antal Pryl  Kostnad [kr] 
180 Blå LED 240 
2 Drivkrets DIL-18, 

TD62783APG 
35.55 

1 Bluetooth modem 223 
2 Effekt LED, Vit 225 
3 8-bit shift register, SIPO 

DIL-14 
15.4 

3 Drivkretsar DIL-18, 
ULN2803A 

47.7 

3 DIL-motståndsnät 100 
ohm 898-3-R100 

2 

  Summa: 788.65 
 

Volym 
[cm3]  

Material Kostnad [kr] 

43 3D printer material 215 
- Stål 8 
- Aluminium  60 
  Summa: 283 
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BILAGA H: TILLÄMPNING AV TCP/IP PÅ EN MIKROPROCESSOR 
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  III

 
 

SAMMANFATTNING 
Det  här  arbetet  beskriver  hur  en  Atmega16  kan  kopplas  till  internet  via  modulen 
ENC28J60‐H. För att kunna koppa upp modulen ENC28J60‐H krävs kunskap om TCP/IP 
samt  SPI  som  beskrivs  grundläggande  i  en  teoridel.  Arbetet  beskriver  även  en 
tillämpning på uppkollingen via att Atmega16 agerar värd till en webserver som kan nås 
via någon enhet i LAN nätverket som har en webläsare. Hemsidan Atmega16 agerar värd 
åt kan styra om en pinne på Atmega16 ska vara hög eller låg. Alternativa lösningar och 
framtids utveckling för denna applikation diskuteras även kort. 
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ABSTRACT 
 
This work describes how a Atmega16 can be connected to the Internet via the module 
ENC28J60‐H. Knowledge of TCP / IP and SPI  is required in order to be able to use the 
module ENC28J60‐H, which is described shortly in a theory part of this paper. The work 
also  describes  an  application  to  connection  set‐up  through  the  Atmega16  acting  as  a 
host to a web server that can be accessed through any device in the LAN network that 
has  a  web  browser.  The  website  ATmega16  is  hosting  can  control  whether  a  pin  at 
Atmega16  will  be  high  or  low.  Alternative  solutions  and  future  development  of  this 
application is also discussed briefly. 
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1 INTRODUKTION 
Detta kapitel beskriver bakgrund till projektet, syftet med projektet, avgränsning och metod 
för det utförda arbetet. 

1.1 Bakgrund 
Allt mer  enheter  är  uppkopplade  till  internet  idag,  och mer  kommer  det  troligen  bli  i 
framtiden. För att koppla in mer vardagliga produkter så som lampor och vattenkokare 
kylskåp eller liknande så behöver de någon form av uppkoppling. Så jag vill undersöka 
hur man kan koppla ihop en mikroprosessor till internet.  

Inspirationen  för  detta  arbete  har  fåtts  ifrån  en  lunch  föreläsning  av  Eriksson  där 
Eriksson  pratade  om  sin  vision  om  framtiden.  Erikssons  vision  var  att  alla  enheter  i 
hemmet ska kopplas upp emot  internet och sammarbeta med varandra. Som ägare  till 
dessa enheter ska man kunna styra dessa via t.ex. mobilen där man har en applikation 
för  hemmet  som  visar  data  på  alla  enheter  samt  komandon  man  kan  skicka  till 
enheterna. 

Som exempel  på  hur  detta  skulle  fungera  var  en dammsugarobbot  som dammsög när 
ingen var hemma, element som håller värmen hög endast någon är hemma, en ugn som 
började  värma mat  när  bilen  skickade  data  om  att  personen  skulle  vara  hemma  ifrån 
arbetet om 20min samt hur alla lampor i hemmet kan styras via mobilen där man t.ex. 
har  humör  alternativ  eller  tid  på dygnet.  Erikssons  exempel  gick  egentligen  längre  än 
detta  och  visade  på  hur man  som  person  ”chattade” med  sitt  hem  via  en  applikation 
liknande  Twitter.  Så  om  man  skrev  ”Dålig  dag  på  arbetet,  på  väg  hem”  så  svarade 
hemmets spis med ”jag fixar maten”, lamporna med ”mys belysning” osv.  

1.2 Syfte 
Syftet  med  det  här  arbetet  är  att  beskriva  hur  en  internet  uppkoppling  med  en 
mikroporssessor kan skapas samt konstrueras. Vidare är syftet att ge en övergripande 
teoretisk bakgrund till hur internet uppkopplingen fungerar och hur kommunikationen 
från datorn till modul och slutligen till mikroprocessorn fungerar. 

1.3 Avgränsning 
Igen tydlig avgränsning har satts upp för detta arbete innan det påbörjades. Arbetet här 
däremot  begränsats  till  att  inte  läsa  på  teori  om  protokoll  som  inte  används  i 
demonstratorn.  

1.4 Metod 
Arbetet  utförs  genom  att  få  ut  en  ethernet  modul  för  laboration  och  startpunkt  på 
projektet. Sedan har databladets till modulen lästs igenom och vidare teori har lästs på 
vid  behov  av  det  som  inte  förstods  i  databladet.  Därefter  har  en  uppkoppling  på 
breadbord gjorts där  försöks görs  för att  få modulen att  fungera. Därefter har  arbetet 
växlat  med  att  läsa  på  om  teori  som  behövs  efter  framsteg  med  hårdvaran  gjorts.
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2   TEORETISK FÖRDJUPNING 

Det här kapitlet behandlar sammanfattande den kunskap som har inhämtas och behövdes 
för projektet. 

2.1 TCP/IP 
För att förstå sig på hur data på datorer kommunicerar med varandra samt vilken data 
som modulen kommer ta emot så var det mycket som behövdes läsa på då ingen tidigare 
kunskap inom detta område fanns. TCP/IP heter egentligen internet protocol suite men 
är mer känt med namnet TCP/IP som är efter de två viktigaste protokollen i modellen, 
TCP  och  IP.  Av  historiska  skäl  har  det  blivit  så  att  det  är  TCP/IP  som  blivit  det 
dominerande standard protokollet som används för internet.  

 

Lager  Vanliga/viktiga protokoll Namn på datan 

Applikation  HTTP/FTP/SMTP/DNS Data 

Transport  TCP/UDP Medelande 

Nätverk  IP/ICMP Paket 

Länk  Ethernet/Token ring Frame 

Figur 1. Visar TCP/IP uppbyggnaden av fem lager. 

TCP/IP är uppbyggt av  fem  lager där varje  lager kommunicerar endast kommunicerar 
med  lagret  över  eller  under.  Figur  1  visar  vad  de  fem  lagrarna  heter,  namn  på  några 
vanliga protokoll  samt vad datan/paketen  i  lagret kan kallas. Namnet på datan verkar 
däremot inte vara helt konsekvent i den litteratur jag läst. Figur 1 är baserad på en figur 
ifrån infocellar.com 

 
Applikationslagret 
 
I  applikationslagret  är  det  lagret  som  tar  emot  datan  som  sedan  presenteras  för 
människan. Tillexempel på ett protokoll  i applikationslagret är HTML. En webläsare är 
ett program som kan läsa HTML koden och sedan generas en hemsida baserat på den. 
Datan  i  HTML  är  egentligen  bara  en  lång  string  som  webläsaren  använder. 
Applikationslagret kommunicerar med transportlagret. 
 
Transportlagret 
 
Transportlagret  tar  emot  data  ifrån  applikationslagret.  Sedan  beroende  på  protokoll 
som används  lägger den till data och vi kallar det nu medelande.  I det här  lagret delas 
datan upp så den inte blir för lång och bildar flera medelanden. När transport lagret tar 
emot medelanden ifrån nätverkslagret sätter de ihop medelanden och bildar datan som 
sedan  skivas  till  applikationslagret.  Det  här  lagret  lägger  även  till  information  i 
medelanden som vilken port medelandet ska till samt vilken port det kommer ifrån. Port 
nummer är adressering till vilken applikation som ska ha datan i stort sett. Det finns två 
vanliga protokoll  i  transportlagret som heter TCP samt UDP.   TCP är ett protokoll som 
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upprättar en stabil uppkoppling med den som man vill prata med (Kjell Enblom 2010). 
Detta protokoll används för att garantera att medelanden kommer fram rätt och korrekt. 
UDP  protokollet  innerhåller  däremot  ingen  säkerhet  utan  skickar  endast medelanden 
utan att verifiera att någon tar emot dem. 
 
Nätverkslagret  
 
Ett  viktigt  protokoll  i  nätvärkslagret  är  IP  protokollet.  Nätvärkslagret  tar  emot 
medelanden  ifrån  transport  lagret  och  delar  sedan  upp medelanden  i  paket.  Därefter 
lägger den till vilken IP adress det kommer ifrån samt vart vilken IP adress paketet ska 
till. Det vill säga det här lagret hanterar vart paketen ska skickas. För att dra en parallell 
till verkligenheten är det som att  lägga till vilken adress ett paket ska skickas till samt 
vilken adress den skickas ifrån. 
 
Länklagret 
 
Det  sista  lagret  i TCP/IP. Det här  lagret hanterar den verkliga överföringen av  frames 
emellan enheter. Data som läggs till paketet ifrån IP nivån är olika beroende på protokoll 
som  används.  Men  i  allmänhet  har  varje  enhet  en  MAC  adress  som  är  unik  för  den. 
Protokoll  i  länklagret  lägger  till  den  till  paketet  samt  check  sum  och  skickar  sedan 
frames över nätverket.  Exempel på protokoll i länklagret är Ethernet, WiFi. 

2.2 Hur som händer i varje lager förenklat 
Det som händer i varje lager är att så kallade haders läggs till på datan man har och den 
headern som läggs till specificerar vad det är för protokoll som används och liknande. 
 
Istället för att gå igenom ett antal protokoll och hur headern som läggs till tolkas i varje 
lager så tar jag ett exempel på nätverkslagret, exemplet är baserat på dels det som står 
på wikipedia  om  IP  header  samt  det  som  står  i  kapitlet  IP‐nivån  i  Allt  om  IP  (Håkan 
Lindberg 2009). Principen är samma på alla lager. 
 

IP HEADER DATA 

Figur 2. Visar ett nätverkspaket. 

I Figur 2 är DATA det som tagits emot ifrån transport lagret. IP‐HEADER är den data som 
läggs till innan paketet skickas vidare till länklagret. 
 

Tabell 1. IP4 Header uppbyggnad. 

Bits 0-3 4-7 8-15 16-18 19-31 
0 Version Header length Type of service Total längd 
32 Identification Flaggor Fragment offset 
64 Time to live Protocol Checksumma 
96 IP avsändare 
128 IP motagare 
160 Options 
160+ DATA 
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Så när ett paket tas emot ifrån länklagret så läses de första 3 bitarna och kommer fram 
till vilken version av IP det handlar om, i detta fall IPv4. När man vet detta så förväntas 
den följande uppbyggnaden som visas i tabell 1. Bit 4‐7 går igenom för kolla hur lång IP 
headern är. För vidare information om exakt vad varje del av IP headern innebär kolla 
”IP‐Headern” i Allt om IP sida 64 (Håkan Lindberg 2009). 

2.3 Seriekommunikation 
För  att  modulen  ska  kunna  kommunicera  med  mikroprocessorn  behövs  kunskap  in 
seriekommunikation hämtas in. 
 
USRAT 
 
USRAT är en typ av seriekommunikation som använder sig av Rx samt Tx pinnarna. För 
att  kommunicera  mellan  enheter  krävs  det  att  de  har  en  gemensam  baudrate.  När 
enheterna har det så kopplas de tillsammans med att Rx för enhet 1 kopplas till Tx för 
enhet 2 och analogt för Tx från enhet 1. När data skickas till mikroprocessorn så skrivs 
detta till ett register som sedan avläses för att kolla om någon data finns.  
 
SPI 
 
SPI är en annan typ av seriekommunikation som använder sig av SS, MOSI, MISO, SCK 
pinnarna. För SPI kommunikation programeras en enhet till master, övriga enheter till 
slave.  SCK  pinnen  bestämmer  vilken  frekvens  enheterna  ska  prata  med  och  mastern 
bestämer SCK. Därefter kopplas MOSI, MISO och SS pinnen mellan enheterna. En master 
kan  ha  flera  slaves,  men  varje  slave  kräver  en  egen  SS  pinne  ifrån  mastern.  För  att 
kommunicera mellan  varandra  så  sätter man  SS  pinen  hög  om  SS  alltid  var  låg  ifrån 
början  och  därefter  skickas  data.  Datan  skrivs  till  register  som  sedan  avläses.  Mer 
information  om  denna  kommunikation  finns  även  det  i  atmega  databladet.
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3 DEMONSTRATOR 

Detta  kapitel  beskriver  den  utvecklade  demonstratorn  och  den  arbetsprocess  som 
demonstartorn utvecklats efter. 

3.1 Problemställning 
Problemställning  för  demonstratorn  var  att  via  en  modul  kunna  koppla  upp  en 
mikroprosessor  med  datorn.  Till  start  gavs  modulen  EM202‐01  ifrån  Tibbo. 
Dokumentationen  som  finns  om denna modul  på  internet  är  bristfällig  och  innehåller 
länkar som inte fungerar. På Tibbos hemsida finns modulen inte kvar i sortimentet utan 
har  ersatts  av  nästa  generations  EM203.  Utöver  det  så  var  modulens  pinnar  inte 
anpassade att passa i de bradboards som fanns tillgängliga vilket gjorde labbandet med 
modulen till det första stora problemet. Till start så etsades ett kretskort för att kunna 
koppla in modulen till en 12 pins socket. Efter lyckad etsning så visar det sig att borren 
inte  är  tillräckligt  liten  för  att  borra  bra  hål  så  att  lösa  fast modulen  skulle  kunna  bli 
problematisk. Lösningen på problemet blev att böja varannan pinne vänster respektive 
höger och förlänga detta med socket pinnar sedan tejpa fast modulen på bradborden och 
därmed kan labbandet med modulen börja. Här blev det problem med att förstå sig på 
hur  modulen  fungerade.  Då  dokumentationen  var  bristfällig  så  blev  det  att  testa  sig 
fram. Efter att ha kopplat upp modulen med Atmega16 så skrevs program för att ta emot 
USRAT signaler men inga hittades, försök av mätning på frekvens gjordes även men inte 
så  lyckat. Modulen fick ingen IP när den kopplades ihop med router eller dator. Så det 
laddades ner olika programvaror ifrån Tibbos hemsida (Tibbo Monitor, DS Manager från 
tibbo.com) som skulle fungera med deras moduler och hitta dem. Programen jag ladda 
ner  skulle  fungera  för  nästa  generation  som  de  hade  på  hemsidan  EM203 men  dessa 
program kunde inte hitta EM202‐01.  
 
Efter diskussion med  lärare gavs en annan modul ut, ENC28j60‐H. Denna modul  finns 
det dokumentation för och även tidigare arbeten gjorda på. Dock gavs denna modul ut 
väldigt  sent  i  arbetsprocessen  så  mycket  arbete  hinner  inte  göras.  När  ENC28j60‐H 
kopplas  in emot datorn så hittar datorn att den är  ihop kopplad med någonting vilket 
var mer än den andra modulen någonsin lyckades med. Därefter tas källkod ifrån en bra 
hemsida  tuxgraphic.org  (Guido  Socher,  2008)  med  drivrutiner  för  ENC20J60  chipet 
anpassade  för  Atmega168  och  försöks  anpassas  för  Atmega16.  Efter  att  spenderat 
många timmar på att  förstå sig på källkoden kom det  fram till att den enda skillnaden 
borde vara att ändra SPI portarna i koden och att det sedan borde fungera. Det gjorde 
däremot  inte  det  till  en  början,  att  komma  fram  till  varför  det  inte  fungerade  var 
problematisk framförallt på grund av bristande erfarenhet. Koden var enorm och hittar 
inte på något bra sätt att felsöka.  
 
Efter ytligare en diskussion med lärare så gavs en Atmega168 ut i syfte att kunna testa 
källkoden. ENC28j60‐H kopplades då ihop med Atmega168 för att kunna testa källkoden 
på  den  och  se  om  det  var  ENC28j60‐H  som  var  trasig.  Det  resulterar  tyvärr  i  samma 
problem  som  tidigare  att  Atmega168  inte  kan  hittas  eller  pingas  ifrån  datorn.  Efter 
trippel kollat uppkopplingen och med säkerhet att mjukvaran ska  fungera så upptäcks 
det  hur Windows  fungerar  när  det  saknar DHCP  protokoll  samt  hur  subnät  fungerar. 
Windows  tilldelar den egna datorn en  IP på 169.254.x.x och kan endast kommunicera 
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med  andra  enheter  på  IP  adressen  169.254.x.x.  Så  det  testades  att  programera  om 
atmega168 att använda en IP adress inom detta område och så fungerade den. Där med 
testades det att  skriva om koden  för att  anpassa den  för Atmega16. Det  fungerade nu 
med och det visare sig att det hade gjorts rätt ifrån början förutom att det kodades in fel 
IP  på  Atmega168/16.  Därmed  har  äntligen  något  resultat  uppnåtts  efter  veckor  av 
misslyckande.  
 
Det  fanns  även  vidarutvecklad  källkod  på  tuxgraphic  där  en  funktion  för  att  ha  en 
hemsida på Atmega168 med ett exempel på att tända och släcka en lampa via att trycka 
på en knapp på hemsidan. Denna kod gick även att anpassa för Atmega16, det handlade 
om att ändra några rader med datatyper som inte längre stöds i avr‐studio. Därmed så 
kan  demonstratorn  nu  tända  och  släcka  en  lampa  via  att  gå  in  på  en  hemsida  som 
Atmega16 processorn är värd åt. 

3.2 Mjukvara 
Mjukvaran som används är tagen ifrån tuxgraphics (Guido Socher, 2008). En del av den 
mjukvaran är i sin tur tagen ifrån en avr‐lib sida. 

 

Figur 3. Visar förenklat flödesschema för atmega16webserver.c. 

Start 

Initiera 
ENC28J60  

Initiera Ethernet/IP 
(nätverk och ip lagret) 

Kolla om det finns paket / 
om det är till oss 

Nej 

Ja 

Är det ett ICMP 
(ping) paket? 

Ja 
Svara ping  

I it

Kolla om http paket 

Ja 

Nej 

Starta TCP kommunikation, 
analysera URL, generera hemsida 

kod och svara 

Nej 
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Figur 3 visar ett förenklat flödesschema för koden atmega16webserver.c. Den här koden 
innehåller mainloopen  som  körs  på  Atmega16.  Det  loopen  gör  att  kolla  om  det  finns 
paket,  om  det  finns  kollas  det  om  det  är  till  Atmega16  genom  att  kolla  om  det  är 
Atmega16 MAC adress paketet skickas till. Detta är för att på LAN nätverk skickas paket 
till  alla  enheter,  enheten måste  då  kolla  om  paketet  var  till  den  eller  inte.  När  denna 
kontroll är gjord så kollar den vad det är för typ av paket. Att kolla vad det är för typ av 
paket görs genom att kolla de första bytsen i paketet, sedan kolla om det stämmer med 
något av protokollen som har programmerats in för den nivå paketet ligger.  
 
För de andra koderna som används för uppgiften sammanfattar jag kort nedan. 
Koden som heter enc28j60.h definierar alla kontroll registers namn på ENC28J60 chipet 
som kan styras via SPI, alla dessa kan hittas i databladet för chippet ENC28J60. 
 
Koden som heter enc28j60.c definierar initieringen av ENC28j60 chipet samt funktioner 
för att ta emot och skicka paket via SPI. 
 
Koden som heter ip_arp_udp_tcp.c samt ip_arp_udp_tcp.h definierar funktioner som kan 
tolka de inkommande paketen. Den här källkoden har stöd för protokollen IP, ARP, UDP 
samt TCP. Denna kod använder sig i sin tur av net.h som är en kod som definierar alla 
olika delar av paket samt  frame och vad de ska ha  för värde. För en återblick till  teori 
fördjupningen med exemplet på  IP4 paketet så definieras  t.ex  IP4 med ”#DEFINE IP4” 
0x4.  Därmed  så  definierar  man  alla  delar  ett  paket  innehåller  och  vad  de  ska  ha  för 
värde. 

3.3 Elektronik 
Internet  modulen  ENC28j60‐H  har  3.3  volt  logik.  Därför  har  det  kopplas  in  en 
spänningsregulator för att inte förstöra modulen. Atmega16 kan även köras på 3.3 volt. 
Se bilaga 1 för kopplings schema. 

3.4 Resultat 
Resultatet har blivit ett kretskort som går att koppla samman via en internet kabel till en 
dator alternativt router. Det går sedan att pinga Atmegan från datorn och få svar. Det går 
även att gå in på Atmegans IP adress via en webbläsare och få upp Atmegans hemsida. 
På denna hemsida går det att trycka på en knapp som resulterar i att ändra en port på 
Atmegan mellan hög och låg. Att göra detta resulterar i att en lampa tänds och släcks. 
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4 DISKUSSION OCH SAMMANFATTNING 

I  detta  kapitel  diskuteras  och  sammanfattas  de  resultat  som  presenterats  i  föregående 
kapitel.  

4.1 Diskussion 
Ett stort misslyckande i detta projekt var att jag aldrig fick den första modulen EM202‐
01 att fungera. Jag slösade på tok för mycket tid på att få den att fungera. Anledning till 
detta var förförallt bristande erfarenhet. Den hjälp som fanns att tillgå handlade om hur 
jag skulle  lösa problemet med att  i över huvud taget kunna börja  labba med modulen. 
Ett annat misslyckande i projektet är att jag inte diskuterade med lärarna nå vidare om 
vad det  fanns  tänkbara  saker  att  specialisera  sig  på  inom nätverk. Den diskussion  jag 
hade var att jag sa att jag ville koppla upp något till internet och därefter fick jag ut den 
första modulen. Detta ledde till att jag mest har läst på om det jag tror jag behövde veta 
för  att  lösa  problemet med  att  få modulen  att  fungera,  vilket  har  resulterat  i  det  som 
presenteras i teori delen.  

TCP/IP har vart  ganska krångligt  att  förstå  sig på då det handlar om många protokoll 
och  lager. Det har även vart enkelt att gå utanför begränsningarna och  läsa på om hur 
paket skickas mellan enheter i större nätverk och liknande.  

Den  andra modulen  var  trevligare  att  jobba med  då  jag  äntligen  gjorde  framsteg.  Att 
sedan få den att  fungera var det bästa  i hela projektet. Genom att studera den källkod 
som  jag  hittat  till  ENC28J60‐H  så  har  jag  lärt mig mycket  om  hur man  rent  praktiskt 
implementerar  protokoll,  hur  SPI/USART  fungerar  samt  mycket  om  hur  TCP/IP 
fungerar.  

4.2 Sammanfattning 
Sammanfattnings vis har det visat sig att det går att sätta upp en mikroprosessor som att 
ha  en  webserver  och  kunna  kommunisera  över  LAN mellan  dator  och  demonstrator. 
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5 REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE 

I detta kapitel ges rekommendationer  for mera detaljerade  lösningar och/eller  framtida 
arbete. 

5.1 Rekommendationer 
Lite allmänt skulle jag rekommendera att prata bra med lärararna och sätta upp en bra 
plan  om vad  fördjupningen  ska  vara  för  något. Därefter  se  till  att  faktiskt  kunna  göra 
progressivt arbete istället för att sitta fast.  

Om man  får ut enhet/modul med pinnar som  inte passar breadboard rekommenderar 
jag att börja pinnarna varannan höger, varannan vänster och sätta på socket pins på de 
och tejpa fast modulen på breadboard så labbandet kan starta direkt istället för etsa test 
kort. 

Om man hittar källkod för en prosessor så rekommenderar jag att man testar källkoden 
för den processorn först innan man försöker anpassa den till en annan prosessor om det 
går. 

5.2 Framtida arbete 
Med modulen ENC28J60‐H finns det massor med tänkta applikationer. Det finns 
fortfarande en mängd protokoll som kan införas så som mailserver, DHCP osv beroende 
på vad den ska användas till. En tanke jag har haft under arbetets gång var att om jag 
fick en hemsida att fungera så skulle jag vilja visa vad alla pinnar har för värde på 
hemsidan och kunna skicka kommandos via hemsidan att ändra pinnars värde. Med den 
demonstator jag har nu är detta möjligt med skulle resultera i en del programmering av 
http funktionen i koden. Detta kan i sin tur styra motorer, lampor och dylikt. På sikt 
skulle givetvis trådlös uppkoppling vara bättre, men arbetet med ENC28J60‐H är mer i 
utbildnings syfte.  
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BILAGA A: EXTRA INFORMATION 

Bilaga 1 kopplings schema 
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SAMMANFATTNING 
Efter en tredjedel av kandidatexamensarbetet inom mekatronik tilldelades studenterna 
varssina  ämnesområden  att  specialisera  sig  inom,  detta  arbete  är  resultatet  av  ett  av 
dessa specialiseringar. Detta arbete syftar till att ge läsaren insikt i hur ljud och röster är 
uppbyggda samt hur dessa kan analyseras för att med hjälp av logik till mikrokontroller 
kunna känna igen dem. Arbetet tar upp hur ljud samplas samt teori kring detta. Där efter 
tas  fourieranalys  upp  med  hjälp  av  mikrokontroller.  För  att  demonstrera  inhämtad 
kunskap byggs en demonstrator, både mjukvara och hårdvara tas fram. Mjukvara samt 
hårdvara,  dvs  den  elektroniska  krets  som  byggds,  gås  överskådligt  igenom  samt  val 
motiveras. Demonstraton har som mål att känna igen en specifik individs röst när denne 
säger vokalen ”E”. Det demonstraton åstadkommer är att hjälpligt kunna dela upp ljud i 
dess olika delfrekvenser. 
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ABSTRACT 
 
This work  aims  to  give  the  reader  insight  into  sound  and  voice  and  how  they  can  be 
detected  and  recognized  through  sampling  and  analysis  with  the  help  of  a 
microcontroller. The work deals with how sound is sampled and how to apply Fourier 
analysis  using  a  microcontroller.  To  demonstrate  acquired  knowledge  in  this  field  a 
demonstrator was built,  and  its  software and  the electronic  circuit  are also described.  
The  finished  demonstrator  did  not  meet  the  goal  of  recognizing  when  a  particular 
individual  says  the  letter  “E”.  The  demonstrator  manage  to  split  audio  in  its  various 
partial frequencies, but not very well. 
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FÖRORD 
Denna  rapport  är  ett  resultat  av  ett  individuellt  delmoment  under  kandidatarbetet  i 
mekatronk vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm.  

Jag skulle här vilja passa på att tacka personer som varit extra behjälpliga och stöttande 
under denna process.   

Först  och  främst  skulle  jag  vilja  tacka  Staffan Qvarnström  för  hjälp med  att  välja  och 
lokalisera de ingående komponenter som används samt för värdefulla tips och råd. 

Sedan skulle jag även vilja tacka Fredrik Isaksson för hans engagemang och genuina vilja 
att förmedla kunskap och fina sätt att ställa upp när man varit vilsen. 

Utöver dessa två vill jag givetvis tacka min mor för min fina uppväxt som gjort mig till en 
individ  som  klarat  att  sitta  80  timmar  i  sträck  i  ett  oergonomiskt  FiM‐labb,  utan  att 
psykiskt bryta ihop. 

Slutligen vill jag även tacka alla skattebetalare som finansierar min utbildning och utan 
vilkas stöd detta verkligen inte skulle vara genomförbart. 

 

Avslutningsvis vill jag citera Karin Boye. 

 

”Nog finns det mål och mening med vår färd – 

men det är vägen, som är mödan värd. ” 

 

‐I rörelse av Karin Boye 1927 

 

 

Simon Asplund 

Glader KTH, Mars och 2013  
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1 INTRODUKTION 
Detta kapitel beskriver bakgrund, syfte, avgränsning och metod för det utförda 
examensarbetet. 

1.1 Bakgrund 
Detta arbete är en del av kandidatexamensarbete (KEX)  i mekatronik vid universitetet 
Kungliga  tekniska  högskolan  (KTH)  i  Stockholm.  Efter  en  tredjedel  av  KEXet  i 
mekatronik tilldelades studenterna individuella specialiseringar. Dessa specialiseringar 
syftar till att ge studenten kompetens samt spets  inom områden som anses viktiga vid 
ett större mekatronikprojekt i grupp, vilket den slutliga delen av kandidatarbetet består 
av.  

1.2 Syfte 
Denna rapport skall ge en förståelse för teorin bakom samt hur studenten i praktiken 
implementerar syntetisk ‐ljud och ‐röstförståelse. För att ge läsaren grundläggande 
förståelse över området går arbetet igenom grundläggande begrep om ljud och dess 
mekanik samt hur hörseln fungerar och vad som gör olika individers röster unika – både 
fysiskt men även hur det visas analytiskt. Syftet är att denna kunskap skall 
demonstreras med en demonstrator som bygger på den teori som återfinns i detta 
arbete. Demonstartorns logiska del skall vara av microkontrollertyp samt fristående. 
Slutsattser i detta arbete kan användas för att analysera samt förstå även andra röster 
än människans, t ex har pianot en röst då dess fysik färgar de grundfrekvenser som 
uppstår när en pianist slår an en tangent och får strängar att vibrera. 

1.3 Avgränsning 
Ljudvågor definieras i detta arbete som de mekaniska vågor som kan färdas i medierna 
gas,  vätska  eller  fasta  kroppar  med  den  frekvens  och  amplitud  normalt  hörbar  för 
människor (20Hz‐20kHz samt 0dB<). Ljud definieras som ljudvågor vilka är tillräckligt 
starka  för att kunna detekteras av en människas hörselapparat eller andra  instrument 
med egenskapen att kunna detektera ljudvågor.  

Röst och dess klang avgränsas  i detta arbete  främst  som de  färgningar människor ger 
ljud för att uttrycka sig i språk och på så sätt kunna kommunisera med andra människor, 
förenklat;  de  resonanstoner  individens  fysik  ger  en  grundton  vid  språklig 
kommunikation. Som exempel är det ljud som en människa producerar när denne läser 
ordet  ”Hej”  format  med  hjälp  av  rösten,  men  en  nysning  är  det  inte.  Nysningen  ger 
upphov till ett ljud men detta ljud är inte primärt avsett för kommunikation. Under den 
teoretiska fördjupningen i denna rapport kommer en djupare analys av vad rösten är att 
göras.   

Ljudigenkänning är som minst att kunna registrera ljudvågor och till sin spets att kunna 
avgöra av vilken karaktär ljudet är och ungefärligt vilken sorts källa. Till exempel skulle 
något  med  en  ljudigenkännande  förmåga  kunna  skilja  på  om  ljudets  källa  är  en 
explosion eller två metallpinnar som försiktigt slås ihop. Det skulle även kunna tillämpas 
för att hitta mönster/rytmer i ljud. 
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Röstigenkänning är förmågan att kunna identifiera att ljudet färgats av en röst samt till 
sin  spetts  särskilja  på  olika  röster.  Röstigenkänning  misstags  ibland  för  talförståelse 
vilket  är  förmågan  att  analysera  och  förstå  det  individen  vill  kommunisera,  detta  tar 
arbetet inte upp.   

1.4 Metod 
Här beskrivs kortfattat de metoder som tillämpats för den demonstrator som byggds för 
att demonstrera de områden detta arbete går ut på praktiskt. Demonstraton måste ha 
vissa  egenskaper  för  att  kunna  användas  inom  området  ljud‐/röst‐igenkänning,  till 
exempel förmågan att ”höra” samt en logisk förmåga med vilken data kan hanteras och 
ge olika outputs beroende på inputs.  

Förmågan  att  höra  ges  enklast  med  hjälp  av  en  mikrofon,  i  detta  fall  en 
kondensatormikrofon.  Signalen  från mikrofonen  analyseras  för  att  ge  information  om 
frekvens och amplitud som sedan bearbetas för att ge en önskad output. För att kunna 
lokalisera  en  puls/takt  kan  det  räcka  med  att  hitta  ett  återkommande  maxvärde  i 
signalen,  men  för  att  analysera  en  röst  behövs  vanligtvis  betydligt  mer  avancerade 
metoder.  I  detta  arbete  har  olika metoder  för  att  Fouriertransformera  informationen 
undersökts.  Vilket  när  det  sker  diskret  av  datorer  ofta  går  under  namnet 
FastFourierTransform  (FFT).  Det  finns  ett  flertal  olika  FFT‐algoritmer  vilka  har 
implementeras  med  hjälp  av  färdiga  kodbibliotek,  dock  till  stor  del  mindre  lyckat. 
Outputen från en  fouriertransfomation är amplituderna av de  frekvenser  insignalen är 
uppbyggd av.  
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2   TEORETISK FÖRDJUPNING 

Detta  kapitel  presenterar  den  teoretiska  referensramen  som  utgör  utgångspunkten  för 
demonstratorn. 

2.1 LJUD 
Ljud  är  en  särart  av mekaniska  svängningar  som  oftast  utbreder  sig  i mediet  luft.  De 
uppstår av vibrationer som överförs från ljudkällan till luften som ljudvågor och sedan 
till någon sorts hörselapparat som registrear förändringarna i lufttryck som ljud. För att 
registrerar  dessa  används  vanligtvis  t  ex  en  kondensatormikrofon  vilken  ger  en 
spänning som varierar av det skiftande lufttryck ljudvågorna skapar. Dessa svängningar 
samplas  för  att möjliggöra  en  våganalys  där  frekvens  samt  amplitud  kan  identifieras. 
  Då ljud är svängningar ger de upphov till resonanser i sin omgivning. Resonanser 
är  självsvängningar  som  uppstår  av  yttre  oscillerande  störningar  med  gemensamma 
eller samma frekvens som systemets övertoner och får på så sätt system att självsvänga 
och eventuellt avge egna ljudvågor (Young and Freedman 2007). Resonanserna är inom 
många områden problematiska men ger inom röstigenkänning möjligheter då det är på 
det sättet ljud färgas och görs unikt.  

 

2.1.1 Kondensatormikrofon 

Kondensatormikrofonen bygger på principen att ljudvågor är luftvågor, med andra ord 
systematiska  variationer  av  lufttrycket.  Variationerna  registreras  genom  att  en 
kondensatorplatta  varierar  i  avstånd  till  en  fast  kondensatorplatta,  då  det  finns  en 
pålagd  spänning  ger  dessa  plattor  upphov  till  ett  elektiskt  fält  som  varierar  med 
avståndet  mellan  dem  och  där  av  en  variation  i  kapacitansen  (H  Johansson  2012). 
Kapasitansändringen  ger  en  varierande  utsignal  (spänningsvariation)  vilken  kan 
samplas  av  exempelvis  en  mikrokontroll.  Signalen  mikrofonen  ger  ifrån  sig  är  dock 
bipolär  och  måste  därför  göras  unipolär  med  hjälp  av  en  kondensator,  annars  kan 
Atmega16A ej sampla dess värde korrekt.  

 

2.2 Den mänskliga rösten – förenklat. 
Röst  och  dess  klang  är  i  stort  den  färgning  olika  fysiska  kroppar  ger  ljudvågor 
(Nationalencyklopedin  2013).  Ljudkällan  i  en  människas  talaparat  är  vanligtvis 
stämbandens  vibration  eller  vibrationer  som  uppstår  när  luft  pressas  ur  munhålan 
mellan gom och  tunga. Färgningen av  ljud som har stämbanden som  ljudkälla kan  lätt 
följas då den ges av de olika håligheterna  i  röstaparaten. Då människor är kapabla att 
ändra munhålans och svalgets volym kan hon på så sätt även förändra vilka resonaser 
som förekommer. Denna resonansfärgning  till  stämbandens grundfrekvens är det som 
ger upphov till röstens klang. Hade människor inte haft denna förmåga skulle hennes tal, 
mycket förenklat, vara begränsat till endast en färgning (vokal) som kunnat ges i olika 
takt. Figur 1 visar hur en grundfrekvens skapas av stämbanden som sedan ger upphov 
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till  resonanser  beroende  på  hur  munhålan  är  formad,  dessa  resonanser  kallas 
gemensamt  för  formanter  (Titze  1994)  och  det  är  alltså  förmågan  att  förändra 
formanterna som gör att människan kan färga ljudet olika trots samma grundfrekvens.  

 

Figur 1. Till vänster är de frekvenser samt amplitud vilket ljudet från en 22årig man som säger ”E” ger 
ifrån sig. Bilden syftar till att principiellt visa hur en grundfrekvens som skapas av stämbanden (1) ger 

upphov till resonanser i svalg (2), mun(3) och nasaldel(4). 

De  ljud  som  skapas  och  färgas  på  detta  sätt  är  nästan uteslutande  vokaler.  Vokalerna 
fungerar i språket som toner vilka avbryts i rytmer av konsonater vilket på så sätt gör 
det enklare att tolkas/avkodas av en lyssnare som ord. Då alla människor är unika blir 
även  formanterna  unika  även  om  de  är  snarlika  mellan  individer  vid  en  viss  vokal. 
Konsonater  är  till  skillnad  från  vokalerna  vanligtvis  högfrekventa  ljud  som  bildas  i 
munhålan utan grundfrekvens från stämbanden och används vanligtvis för att ge rytm 
och  struktur  i  talet.  Konsonanterna  är  vanligtvis  korta  och  inte  regelbundna  i  sitt 
frekvensinnehåll  vilket  är  en  viktig  insikt  för  förståelsen  av  hur  man  skapar 
röstigenkänning  med  begränsade  medel.  Figur  2  ger  en  mer  överskådlig  bild  på 
skillnaderna mellan konsonater och vokaler med hänsyn till frekvensinnehållet. 

 

Figur 2. Bilden till vänster visar en ögonblicksbild av frekvensinnehållet av ljudet från en 22årig man som 
säger ”T” och den högra frekvensinhållet när han säger ”E”. Konsonanten ger upphov till en stokastisk och 

avancerad frekvensmängd med i huvudsak höga frekvenser. Vokalen ger ett betydligt enklare 
frekvensinnehåll som i stort förblir oförändrat under ljudets livslängd. 
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2.3 Sampling  
När  ljud  samplas  måste  enligt  Nyquistkriteriet  (Granander  1959)  minst  en 
samplingsfrekvens av 40kHz användas för att resultatet inte skall utsättas för en sådan 
vikning  att  de  frekvenser  människan  hör  påverkas,  se  figur  3.  Vid  professionell 
ljudinspelning  kan  samplingsfrekvensen  vara  upp  till  96kHz  för  att  säkerställa  att  all 
relevant information fås med, men vanlig frekvens på exempelvis CD‐skivor är 44,1kHz. 
Vid  sampling  måste  även  hänsyn  tas  till  ljudvågornas  amplitud,  är  ljudvågorna  eller 
signalen för svag finns risken att de inte registreras och samplingen blir missvisande. Då 
detta  arbete  till  stor  del  handlar  om  röstigenkänning  är  insikten  om  vokalernas 
uppbyggnad viktig. Vokalen E  innehåller som figur 2 visar  frekvenser upp till  lite över 
500Hz  för män.  Skall  ett  E  från  en man  identifieras  är det  inte nödvändigt  att  sampla 
mer  än  ca  2kHz  vilket  leder  till  ökad  förmåga  att  ta  in  relevant  data  jämfört med  att 
sampla så att hela det mänskliga hörselspektrumet kommer med. 

 

Figur 3. Nyquistkriteriet visualiserat. 

2.4 Fouriertransformering  
Fouriertransformerig  överför  en  signal  från  tidsplanet  till  frekvensplanet,  med  andra 
ord  ges  de  frekvenser  av  sinusvågor  samt  deras  amplitud  vilka  tillsammans  skulle  ge 
ursprungsignalen. Det  finns  ett  flertal  olika  sätt  att  åstadkomma detta  analytiskt  eller 
diskret  och  det  används  inom  många  tekniska  tillämpningar.  I  detta  arbete  är  de 
diskreta Fouriertransformationer (DFT) av störst intresse och det finns ett flertal olika 
färdiga algoritmer att välja mellan. Även om de skiljer sig åt så är grundekvationen för 
DFT följande: 

 (1) . 

I  ekvation  2  är   en  komplex  output‐vektorn  och   en  komplex  input‐vektor.  I 
ljudtillämpningar är   ‐vektorn komplexdel 0 då x‐vektorn enbart består av amplituden 
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på signalen vid de olika samplingstillfällena. N är antalet samplingar vilka måste vara en 
tvåpotens.  De  algoritmer  som  vanligtvis  används  går  under  benämningen 
FastFourierTransform  (FFT)  och  bland  dem  används  ofta  Cooley–Tukey‐  algoritmen 
(Literateprograms 2008). Den bygger kortfattat på att göra nya inputvektorer genom att 
rekursivt  bryta  ned  ursprungsvektorn  till  nya  vektorer med  längden  av  sammansatta 
nummer, vilka sedan DFTas. Fördelen med Cooley‐tukey är att algoritmen har O(NlogN) 
medans  ursprungs  DFT  ekvationen  har  en  O(N2),  nackdelen  är  att  det  kan  bli många 
vektorer.  Utdata från algoritmen är en vektor med N element. De första N/2 elementen 
beskriver  amplituden  på  olika  frekvenser  inom  ett  vist  intervall.  De 
efterföljandeföljande N/2  elementen  i  utdatat  beskriver  negativa  frekvenser  och  ger  i 
praktiken  samma  svar  som  de  först  N/2,  se  figur  4.                           

 

Figur 4. beskriver de utdata som fås efter att Cooley‐Tukey algoritmen används. Till vänster den samplade 
signalen och till höger utdata. 

  

Intervallet som utdatats olika element befinner sig i fås av följande formel 

 
 (2) . 

 

I praktiken sjunker trovärdigheten av resultatet vid  lågt samplingsantal då det medför 
att  informationsmängden  är  så  liten  att  resultatet  blir mycket  känsligt  för  störningar. 
Det är oklart vad som anses vara det minsta antal samplingar som rekommenderas, men 
en riktlinje verkar vara minst 128st  för att  få säker data, olika  tillämpningar kan dock 
kräva ett högre antal. 

Den  mest  använda  FFT‐impleteringen  till  C  som  används  är  det  prisbelönta  FFTW 
(Argonne  national  laboratory  1999).  FFTW  är  skrivet  av  Matteo  Frigo  och  Steven  G. 
Johnson från MIT och programmet anses vara det snabbaste och mest noggrann av de 
FFT‐gratiskoder  som  finns,  detta  då  det  först  analyserar  indatat  för  att  sedan  väljer 
effektivast metod från detta. Dessvärre behöver FFTW köras i operativsystemmiljö och 
någon lösning på förändring av koden för att köras på en Atmega16A hittades ej.  
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3 DEMONSTRATOR 

Detta  kapitel  beskriver  både  den  utvecklade  demonstratorn  och  den  aktuella 
arbetsprocessen som demonstartorn utvecklats enligt, dvs resultatet och vägen dit. 

3.1 Problemställning 
Hur omvandlas ljudvågor enklast till något som en atmega kan hantera? På vilket sätt 
skall en Atmega16A hantera inkomande signaler? 
Hur implementeras någon FFT metod för att kunna få ut frekvensmängder ur en 
ingående signal?  

3.2 Mjukvara 
Inledningsvis skrevs ett program för att kontrolera vilka värden som lästes av från 
mikrofonen genom att skriva ut det på FIM‐kortets display. Detta förfinades så att 
signalen ritades ut på skärmen.  Syftet med det programmet var att när oscilloskop ej 
fanns att tillgå enkelt kunna kontrolera med hjälp av rena sinusljudvågor att 
mikrofonenheten gav ifrån sig en någorlunda korrekte signal.  
 
Nästa steg blev att implementera något av de FFT‐bibliotek som finns tillgängliga på 
WorldWideWeb (WWW). Det lades mycket stor tid på att försöka förstå de tillgängliga 
biblioteken samt anpassa dem för Atmega16A. Flera bibliotek som rekommenderades 
för likartade tillämpningar visade sig vara antingen ofullständiga, ej lämpliga för 
atmeg16A eller helt enkelt otillåtna att använda av kodens skapare. Slutligen hittades 
kod som förmedlas av LiteratePrograms vilken bygger på Cooley‐Tukeys algoritm. Små 
förändringar gjordes då insignalen bestod av reella tal och inte komplexa vilket 
algoritmen ursprungligen var gjord för. Dessvärre växte minnesbehovet algoritmen 
behövde och fler än 8 samplingar kunde inte utföras utan att Atmegan16A kraschade. 
Enligt ekvation 3 blir då intervallet för varje output 250Hz vilket inte är i närheten 
tillräckligt bra för att kunna identifiera en specifik röst eller för den delen en specifik 
vokal. Försök att effektivisera koden gjordes naturligtvis men utan större genombrott. 
Kodens flödesschema finns i Bilaga1. Till bägge programen användes färdig kod för att 
skicka informationen till FiM‐kortets display, denna kod är skriven av Fredik Isaksson 
och Daniel Malmquist. 
 

3.3 Elektronik 
Den elektronik som behövde konstrueras består förenklat av en kondensatormikrofon 
för att registrerar ljud samt kondensatorer för att filtrera bort störningar samt göra 
signalen unipolär. När kondensatormikofonen matades med 5v gavs en utsignal i 
storleksordningen mV vilket är för litet för att en atmega skall finna spänningsskillnader 
och signalen behöver därför förstärkas.  En OP‐förstärkare valdes och lyckades förstärka 
signalen till storleksordningen dV vilket är tillräckligt för att en atmega skall finna 
skillnader i signalen stora nog att kunna analyseras.  Mikrofonen och förstärkaren 
integrerades ihop på ett fristående kort för att kunna användas som en friståendemodul, 
vilket visas av figur 5 och dess koplingsschema i figur 6. 



  8

 

 
Figur 5. Modul med följande huvudkomponenter:  

1. Kondensatormikrofon. 2. OP‐förstärkare LM324AN. 3. Matning och jord. 4. Output.  

 
Figur 6. Kopplingsschemat för modulen som beskrivs av figur 5. 
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3.4 Resultat 
Resultatet av detta arbete blev en modul som består av mikrofon och förstärkare som 
kan kopplas in till en atmega16A, se figur 5. Till mikrokontrollen skrevs två program, det 
första programmet är till för att kontrolera att insignalen är en våg, se figur 7 för utskrift 
vid ljud med  en frekvens av 330Hz. 
 

 
Figur 7. På displayen skrivs nivån ut från vänster till höger. För tydlighet är prickarna ifyllda.  

Det andra programmet ger utskrift enligt figur 8. Programmet analyserar signalen som 
kommer från mikrofonen och anger inom vilket frekvensintervall störst andel av 
ursprungssignalen hamnar. Programet har testats med hjälp av enfrekvent ljud för att se 
att utdatat blev som förväntat, samt med röst för att se att flera frekvensintervall känns 
av samtidigt. Resultatet från undersökningen återfinns i bilaga 2 och visar att utdatat är 
något viktat, med andra ord är inte intervallen som förväntat, men följer  dock ett 
förväntat mönster. Fler tester skulle behöva genomföras samt anpassningar efter dessa 
göras. Vid undersökning med röst visar testet att flera frekvenser förekommer, vilket är 
förväntat. 
 
 

 
Figur 8. Resultat efter körning av programmet med enfrekvent ljud av 500Hz. De fyra talen i vänster hörn 
anger värdet på elementen i outputvektorn. Texten säger vilken av elementen som har störst värde samt 

vilken frekvens detta teoretiskt motsvarar 
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Denna sida är avsiktligt blank. 
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4 DISKUSSION OCH SAMMANFATTNING 

I  detta  kapitel  diskuteras  och  sammanfattas  de  resultat  som  presenterats  i  föregående 
kapitel.  

4.1 Diskussion 
Under litteraturstudien och teorinhämtning insågs det att vissa ljud var mer fördelaktiga 
att fokusera på än andra vid tillämpning inom röstigenkänning. Då vokaler är ljud som 
människor kan ge  ifrån sig reflexmässigt och  i stort  identiskt vid olika  tillfällen var de 
mest lovande att utgå ifrån. Det som gör vokaler extra intressant i denna tillämpning är 
att  de  är  individuella  i  det  avseende  att  de  har  olika  styrkor  i  de  resonanstoppar  de 
innehåller  samt  är placerade på  snarlika platser  i  frekvensspektrumet oavsett  vem av 
samma kön som ger ifrån sig dem. Den vokal som anses mest lovande att utgå från vid 
röstigenkänning är ”E” då den för män innehåller frekvenstopp vid 125Hz, 250Hz samt 
500Hz. För kvinnor är den  lägsta  frekvensentoppen ca 250Hz och de  två efterföljande 
resonanstopparna befinner  sig på  likande  avstånd  från den  lägsta  frekvensen  som  för 
män.   För att känna  igen en manlig röst som redan blivit analyserad behövs teoretiskt 
bara förmågan att hitta de tre frekvenstopparna och se att de överensstämmer med ett 
tidigare uppmätt värde.  

Om målet är att identifiera ett ”E” från en man måste samplingshastigheten minst vara 
2kHz  för  att  kunna  finna  alla  intressanta  resonanstoppar.  För  att  få  en  så  pass  bra 
upplösning att olika individers röster skulle kunna skiljas  ifrån varandra behövs minst 
1024st samplingar göras vilket skulle ge ett frekvensintervall på ca 2Hz mellan utdatat.  
Till  demonstratorn  användes  en  Atmega16A  vilket  troligtvis  inte  är  helt  optimalt  för 
tillämpningen  då  dess  minne  är  begränsat  och  fylls  redan  vid  8st  samplingar.  Då  en 
majoritet av  tiden  för projektet  lades på att  förstå och  implementera FFT analys hann 
inte möjligheterna med en annan mikrokontroll att undersökas. Detta ledde till att den 
slutliga  demonstratorn  inte  har  egenskapen  röstigenkänning  men  väl  någon  sorts 
ljudigenkänning. Är ljudet enfrekvent går det att med något låg noggrannhet säga inom 
vilket intervall frekvensen ligger. Är ljudet färgat med resonanstoppar som är vitt skilda 
går även det att påvisa. 

4.2 Sammanfattning 
Test av den färdiga demonstraton visar att den kan skilja mellan enfrekvent ljud i stora 
intervall (150‐250Hz) samt via analys av utdatat kan insikten om vilka frekvenser ett 
färgat ljud har dras. Dock presterar den inte i närheten av det som krävs för att kunna 
känna igen en röst.  
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Denna sida är avsiktligt blank. 
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5 REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE 

I detta kapitel ges rekommendationer for mera detaljerade lösningar. 

5.1 Rekommendationer 
Främst rekommenderar fler tester av demonstratorn för att  få större förståelse av hur 
indata  och  utdata  hör  ihop  i  praktiken.  För  att  få  upp  noggrannheten  i  analysen  av 
frekvenser rekommenderas dels en ytterligare optimering av koden för denna tilltänkta 
tillämpning.  Undersökning  av  bättre  lämpad  mikrokontroler  är  också  något  som 
rekommenderas  för  att  på  så  sätt  få  upp  noggrannheten  i  analysen.  Då  den  byggda 
demonstratorn i praktiken är en dålig mätare av frekvensinnehåll med låg noggrannhet 
skulle den kunna användas till att trigga olika saker beroende på hur stor amplitud de 
olika delfrekvenserna har i omgivningsljudet och på så sätt ge ett semistokastiskt utslag. 
Som  exempel  skulle  lampor  kunna  lysa med  olika  intensitet  eller  färger  beroende  på 
vilka  frekvenser demonstratorn  finner  i omgivningsljudet,  i  teorin borde det ge ett  till 
synes  stokastisk  resultat  som  ändå  på  något  sätt  kan  förhålla  sig  likartat  vid  ett  visst 
sorts ljud.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  14

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denna sida är avsiktligt blank. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  15

REFERENSER 

Young och Freedman., “University Physics with Modern Physics. 12th ed” 2007 

 

H Johansson,. “Elektroteknik” 2012 KTH 

Titze, I.R. (1994). Principles of Voice Production, Prentice Hall, ISBN 978‐0‐13‐717893‐3 

U.  Granander.,  “Probability and Statistics: The Harald Cramér Volume”, Alqvist & Wiksell, 
1959. 

Nationalencyklopedin, ”röst.”, http://www.ne.se/lang/röst/298198, hämtad 20130310. 

Argonne  national  laboratory,  ”J.  H.  Wilkinson  Prize  1999”, 
http://www.mcs.anl.gov/research/opportunities/wilkinsonprize/3rd1999.php  sökt 
2013‐03‐10 

Literateprograms,  ”  CooleyTukey  FFT  algorithm  (C)”, 
http://en.literateprograms.org/CooleyTukey_FFT_algorithm_(C) sökt 20130318, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  16

BILAGA A: EXTRA INFORMATION 

Här presenteras flödesschema för huvudprogrammet samt data vid test av operator samt 

Flödesschema till huvudprogram 
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Tabell med testdata  

 

Tabell 1. Tabell med testdata, varje frekvens har undersökts 3 gånger och värdena i resultatvektorn 
antecknats. 

Frekvens (Hz) Förväntat element med max N[0]  
0-250Hz 

N[1] 
250-500Hz 

N[2] 
500-750Hz 

N[3] 
750-1kHz 

0 0 11 
6 
5

4 
1 
1 

3 
0 
1 

0 
1 
1 

100 0 51 
4 
18 

13 
31 
34 

2 
12 
15 

0 
9 
9 

200 0/1 1 
4 
3 

68 
67 
72 

8 
4 
9 

3 
3 
6 

250 0/1 5 
4 
23 

64 
79 
20 

13 
9 
3 

6 
3 
2 

350 1 23 
13 
1 

49 
51 
34 

49 
57 
65 

12 
16 
25 

500 1/2 34 
30 
14 

28 
22 
3 

86 
75 
26 

27 
41 
18 

600 2 1 
31 
24 

14 
21 
18 

19 
31 
26 

73 
71 
63 

700 2/3 8 
20 
1 

8 
14 
8 

12 
15 
14 

65 
74 
63 

800 3 24 
14 
19 

19 
6 
17 

21 
11 
20 

38 
24 
37 

1k 3 24 
12 
8 

18 
2 
7 

25 
4 
4 

76 
28 
40 

”E” – från 22årig 
man. 

Utslag på 0,1 och 2 med max på 
1 följt av 2 och sist 0. 

45 
25 
9 

76 
62 
80 

67 
92 
131 

46 
56 
61 
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BILAGA J: IMU- IMPLEMENTERING AV ATTITYDESTIMERING 
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SAMMANFATTNING	  
Denna	  rapport	  är	  skriven	  som	  en	  del	  av	  ett	  kandidatarbete	  i	  Mekatronik	  	  på	  KTH.	  
Den	   avser	   att	   utreda	   hur	   IMU:s	   fungerar	   i	   tekniska	   applikationer	   och	   dessas	  
användningsområden.	   Framförallt	   behandlas	   hur	   sensorer	   som	   ingår	   i	   dessa	   enheter	  
fusioneras	  och	  kan	  användas	  för	  att	  ta	  fram	  attityd.	  
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NOMENKLATUR	  
Här listas de beteckningar och förkortningar, som används i detta examensarbete. 

 

 

Beteckningar 

Symbol Beskrivning 

V	   Volt	  

g	   Tyngdacceleration	  

rad/s	   Radianer	  per	  sekund	  
grad/s	   Grader	  per	  sekund	  

hz	   Hertz	   	  

Förkortningar 

DCM	   Direction	  Cosine	  Matrix	  (Riktnings-‐cosin	  matris)	  

GPS	   Global	  Positioning	  System	  	  

GNSS	   Global	  Navigation	  Satellite	  System	  
IMU	   Inertial	  measurement	  unit	  

MEMS	  	   Microelectromechanical	  systems	  
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1 INTRODUKTION	  
Detta kapitel beskriver bakgrund, syfte, avgränsning och metod för det utförda 
examensarbetet. 

 

1.1 Bakgrund 
Denna	  rapport	  behandlar	  det	  individuella	  arbete	  som	  tillsammans	  med	  ett	  grupparbete	  
utgör	   ett	   kandidatarbete	   i	   mekatronik.	   Det	   syftar	   till	   en	   specialisering	   inom	   ett	   valt	  
tekniskt	  område.	  	  
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1.2 Syfte 
Rapport	   sammanfattar	   resultatet	   av	   ett	   fördjupningsarbete	   inom	   IMU:s.	   Syftet	   med	  
arbetet	  var	  att	  förvärva	  större	  kunskap	  om	  tekniken	  och	  dess	  applikationer.	  Kunskapen	  
prövades	   genom	   att	   arbetet	   även	   skulle	   generera	   en	   fysisk	   modell	   i	   form	   av	   en	  
demonstrator,	  som	  på	  något	  sätt	  skulle	  illustrera	  ett	  användningsområde.	  	  
	  

	  
	  

	  

	  
	  

	  
	  

	  

	  
	  

	  

	  
	  

	  
	  

	  

	  
	  

	  
	  

	  

	  
	  

	  

	  
	  

	  



	   3	  

1.3 Avgränsning 
Detta	   arbete	   behandlar	   attitydestimering	   genom	   fusion	   av	   konventionella	  
tröghetssensorer.	  	  
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1.4 Metod 
	  
För	  att	  ge	  förståelse	  för	  hur	  IMU:s	  kan	  implementeras	  gjordes	  först	  efterforskningar	  i	  
vilka	  sammanhang	  dessa	  enheter	  används.	  Det	  visade	  sig	  att	  bredden	  var	  mycket	  stor	  då	  
de	  återfinns	  i	  allt	  från	  navigeringssystem	  i	  flygplan	  till	  spelkontrollers.	  	  
En	  5DOF	  IMU	  från	  Sparkfun	  användes	  genom	  större	  delen	  av	  projektet	  och	  i	  den	  
slutgiltiga	  prototypen.	  Logiken	  programmerades	  i	  C	  och	  i	  programmet	  AVR	  Studio	  6	  
parallellt	  med	  en	  Atmel	  Atmega16	  mikroprocessor.	  För	  att	  lättare	  kunna	  förhålla	  sig	  till	  
sensordata	  och	  programkod	  användes	  under	  utvecklingen	  en	  display	  för	  avläsning.
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2 	  	  TEORETISK	  FÖRDJUPNING	  
	  

2.1 Tröghetssensorer 
	  
IMU	  är	  ett	  allmänt	  begrepp	  för	  enheter	  av	  sammansatta	  sensorer	  som	  känner	  av	  
tröghetskrafter.	  Dessa	  typer	  av	  sensorer	  kallas	  följaktligen	  tröghetssensorer.	  Om	  t.ex.	  en	  
accelerometer	  påverkas	  av	  en	  acceleration,	  genererar	  en	  inneboende	  tröghet	  en	  kraft	  
mot	  sensorväggen.	  I	  en	  IMU	  ingår	  vanligen	  tre	  typer	  av	  sensorer	  för	  att	  förse	  enheten	  
med	  den	  information	  som	  krävs	  för	  att	  den	  ska	  fylla	  sin	  funktion,	  antingen	  det	  är	  att	  
skatta	  position	  eller	  rörelse	  i	  rummet	  eller	  en	  attityd.	  En	  vanlig	  sensorkombination	  är	  
accelerometer,	  gyroskop	  och	  magnetometer.	  Fokus	  i	  detta	  arbete	  ligger	  på	  
attitydestimering	  och	  i	  detta	  sammanhang	  är	  det	  de	  två	  förstnämnda	  sensorerna	  som	  är	  
speciellt	  intressanta.	  	  
	  
För	  att	  skatta	  en	  position	  krävs	  i	  praktiken	  oftast	  en	  extern	  enhet	  eller	  system	  som	  t.ex.	  
GPS,	  då	  att	  för	  längre	  sträckor	  endast	  förlita	  sig	  på	  superponerad	  sensordata	  lätt	  slutar	  i	  
stora	  avvikelser	  från	  den	  verkliga	  positionen.	  Att	  på	  detta	  sätt	  komplettera	  sensordata	  
med	  uppgifter	  från	  GPS/GNSS	  ger	  en	  mycket	  noggrann	  och	  samtidigt	  driftfri	  estimering	  
av	  positionen.	  	  Inom	  flyget	  används	  just	  denna	  navigationsteknik	  och	  den	  börjar	  även	  
sättas	  in	  i	  personbilar,	  just	  p.g.a.	  av	  att	  systemen	  kompletterar	  varandra.	  I	  stadsmiljö	  kan	  
kommunikationen	  mellan	  bilens	  GPS-‐modul	  och	  satelliten	  vara	  opålitlig	  och	  positionen	  
estimeras	  tillfälligt	  m.h.a.	  sensorer	  tills	  uppgifterna	  kompletteras	  av	  nästa	  GPS-‐position.	  	  
	  
Det	  accelerometern	  mäter	  är	  s.k.	  sann	  acceleration,	  dvs.	  accelerationen	  relativt	  en	  fritt	  
fallande	  observatör	  och	  ger	  därmed	  utslag	  för	  tyngdaccelerationen	  då	  den	  ligger	  stilla	  
för	  en	  betraktare	  på	  jorden.	  För	  att	  orientera	  sig	  relativt	  jordens	  horisontalplan	  är	  det	  
just	  denna	  egenskap	  hos	  accelerometern	  som	  utnyttjas.	  En	  treaxlig	  accelerometer	  kan	  
bestämma	  hur	  tyngdaccelerationen	  är	  orienterad	  i	  det	  kroppsfixa	  koordinatsystem	  och	  
ur	  detta	  kan	  uppgifter	  om	  attityden	  härledas.	  Om	  man	  dessutom	  är	  intresserad	  av	  
orientering	  mot	  vertikalplanet	  behöver	  detta	  kompletteras	  med	  data	  från	  t.ex.	  en	  
magnetometer.	  	  
	  
En	  magnetometer	  påverkas	  av	  jordens	  magnetfält	  och	  anger	  hur	  detta	  är	  orienterat	  
gentemot	  sensorn.	  Om	  man	  endast	  är	  intresserad	  av	  orientering	  i	  form	  av	  attityd	  och	  
riktning	  fordras	  man	  filtrera	  bort	  störningar	  i	  form	  av	  rörelser	  andra	  än	  de	  kring	  de	  
egna	  axlarna.	  Detta	  görs	  t.ex.	  med	  data	  från	  en	  sensor	  som	  inte	  påverkas	  av	  förflyttning	  
men	  ger	  utslag	  för	  vinkeländringar,	  d.v.s.	  ett	  gyroskop.	  	  
	  
Gyroskopet	  ger	  utslag	  så	  länge	  det	  rör	  sig	  kring	  sin	  egen	  axel	  och	  datan	  är	  vanligen	  av	  
dimensionen	  [rad/s]	  eller	  [grad/s].	  Vanligt	  förekommande	  gyroskop	  i	  inbyggda	  system	  
är	  MEMS	  gyroskop.	  Ett	  MEMS	  gyroskop	  bygger	  på	  Coriolis-‐effekt	  där	  två	  massor	  
vibrerande	  plant	  med	  hastigheten  𝒗	  i	  olika	  riktning	  påverkas	  av	  accelerationen	  	  
	  

𝒂! =   −2(𝛀×𝒗) (1)  
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ortogonalt	  mot	  rotationsaxeln	  och	  massornas	  rörelseriktning	  då	  planet	  vrids	  med	  
vinkelhastigheten	  𝛀	  .	  Denna	  acceleration	  ger	  upphov	  till	  en	  förflyttning	  av	  massorna	  i	  
accelerationens	  riktning,	  vilket	  resulterar	  i	  en	  förändring	  av	  en	  kapacitans.	  Differensen	  
är	  proportionell	  mot	  vinkelhastigheten	  och	  läses	  av	  som	  en	  spänning.	  
	  

2.2 Attityd och riktning 
	  
Hur	  det	  kroppsfixa	  koordinatsystemet	  är	  orienterat	  i	  ett	  globalt	  kan	  sammanfattas	  i	  en	  
3×3	  matris	  med	  riktnings-‐cosiner,	  en	  s.k.	  DCM-‐matris.	  På	  samma	  sätt	  kan	  det	  globala	  
koordinatsystemet	  uttryckas	  i	  det	  kroppsfixa.	  I	  ettdera	  fallet	  uttrycks	  varje	  basvektor	  i	  
ett	  koordinatsystem	  i	  termer	  av	  komposanter	  i	  det	  andra	  koordinatsystemet.	  T.ex.	  
uttrycks	  det	  kroppsfixa	  koordinatsystemet	  i	  det	  globala	  på	  följande	  sätt	  	  
	  

𝒙! =    𝒙 cos 𝒙,𝑿 𝒆𝑿 +    𝒙 cos 𝒙,𝒀 𝒆𝒀 +    𝒙 cos 𝒙,𝒁 𝒆𝒁 (2)  

	  
𝒚! =    𝒚 cos 𝒚,𝑿 𝒆𝑿 +    𝒚 cos 𝒚,𝒀 𝒆𝒀 +    𝒚 cos 𝒚,𝒁 𝒆𝒁 (3)  

	  
𝒛! =    𝒛 cos 𝒛,𝑿 𝒆𝑿 +    𝒛 cos 𝒛,𝒀 𝒆𝒀 +    𝒛 cos 𝒛,𝒁 𝒆𝒁 (4)  

	  
Där	  kroppsfixa	  koordinater	  motsvaras	  av	  liten	  bokstav	  och	  index	  K	  och	  globala	  av	  stor	  
bokstav	  och	  index	  G.	  Argumenten	  är	  vinkeln	  mellan	  respektive	  basvektorer.	  Eftersom	  
basvektorer	  är	  av	  längd	  1	  blir	  	  
   
 
	  

𝒙! ,𝒚! , 𝒛! =    𝒆𝑿, 𝒆𝒀, 𝒆𝒁
cos 𝒙,𝑿 cos 𝒚,𝑿 cos 𝒛,𝑿
cos 𝒙,𝒀 cos 𝒚,𝒀 cos 𝒛,𝒀
cos 𝒙,𝒁 cos 𝒚,𝒁 cos 𝒛,𝒁

 (5)  

	  
	  
	  
Där	  DCM-‐matrisen	  är	  basbytesmatrisen	  𝑃!→! .	  Med	  DCM-‐matrisen	  kan	  en	  vektor  𝒗	  
uttryckt	  i	  det	  ena	  koordinatsystemet	  enkelt	  uttryckas	  i	  det	  andra	  enligt	  	  
	  
	  

𝒗𝑮 =   𝐷𝐶𝑀  𝒗𝑲 (6)  

	  
	  
Om	  vi	  väljer	  𝑿	  som	  koordinataxel	  i	  nord-‐sydlig	  riktning	  och	  𝒁	  som	  normalriktning	  till	  
jordytan,	  d.v.s.	  parallell	  med	  tyngdaccelerationen,	  ger	  vektorprodukten	  den	  tredje	  
ortogonala	  koordinataxeln	  i	  det	  globala	  koordinatsystemet.	  Därför	  kan	  DCM	  matrisen	  
fullständigt	  bestämmas	  utifrån	  data	  från	  en	  treaxlig	  accelerometer	  och	  en	  
magnetometer.	  
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För	  att	  ta	  fram	  en	  attityd	  räcker	  det	  emellertid	  att	  känna	  till	  hur	  det	  kroppsfixa	  
koordinatsystemet	  förhåller	  sig	  till	  jordens	  horisontalplan,	  dvs.	  mot	  𝒁-‐	  axeln.	  Detta	  görs	  
indirekt	  genom	  att	  ta	  fram	  tyngdaccelerationen	  som	  en	  koordinatvektor	  𝑹	  i	  kroppsfixa	  
koordinater.	  	  
	  
	  

cos 𝒙,𝒁 = arccos  
𝑹𝒙
𝑹 ,               cos 𝒚,𝒁 =

𝑹𝒚
𝑹 ,                 cos 𝒛,𝒁 =

𝑹𝒛
𝑹  (7)  

	  
	  
där	  	  

𝑹 =    𝑹𝒙𝟐 + 𝑹𝒚𝟐 + 𝑹𝒛𝟐   (8)  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	   8	  

2.3 Sensorfusion  
	  
Som	  nämndes	  ovan	  kan	  accelerometerdata	  filtreras	  med	  gyrodata	  för	  att	  dämpa	  
inverkan	  av	  horisontella/vertikala	  accelerationer.	  En	  vanlig	  filteralgoritm	  i	  dessa	  
sammanhang	  är	  det	  diskreta	  Kalmanfiltret.	  Det	  arbetar	  rekursivt	  genom	  att	  ta	  med	  
tidigare	  data	  för	  att	  estimera	  ett	  aktuellt	  tillstånd.	  Algoritmen	  kommer	  till	  användning	  
då	  mätdatan	  är	  utsatt	  för	  normalfördelat	  brus.	  Nedan	  följer	  en	  förenklad	  beskrivning	  av	  
filtret	  baserat	  på	  en	  beskrivning	  från	  Greg	  Welch	  och	  Gary	  Bishop	  (2006).	  
	  
Tidsuppdatering	  	  
	  

• Tillståndet	  estimeras	  som	  funktion	  av	  det	  föregående	  uppdaterade	  tillståndet.	  
• Det	  statistiska	  felet	  estimeras	  som	  funktion	  av	  föregående	  uppdaterade	  fel	  och	  

brus	  i	  systemet.	  
	  

Mätuppdatering	  
	  

• Kalmanförstärkningen	  beräknas	  baserat	  på	  det	  estimerade	  statistiska	  felet	  och	  
mätbruset.	  	  

• Den	  s.k.	  innovationen	  beräknas,	  vilket	  är	  differensen	  mellan	  uppmätt	  och	  
estimerat	  tillstånd.	  	  

• Det	  uppdaterade	  tillståndet	  utgörs	  av	  denna	  differens	  multiplicerad	  med	  
kalmanförstärkningen	  och	  adderad	  till	  det	  gamla	  estimerade	  tillståndet.	  	  

• Sist	  uppdateras	  även	  felet	  baserat	  på	  kalmanförstärkningen.
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3 DEMONSTRATOR	  
	  

3.1 Problemställning 
Ett	  vanligt	  område	  där	  IMUs	  kommer	  till	  användning	  är	  inom	  bildstabilisering.	  I	  
digitalkameror	  avläser	  sensorerna	  skakningar	  och	  objektivet	  eller	  bildsensorn	  
kompenserar	  för	  dessa	  så	  att	  ljuset	  faller	  in	  på	  ett	  och	  samma	  ställe.	  De	  rörelser	  som	  
kompenseras	  för	  är	  vanligen	  panorering	  och	  tilt.	  	  
	  
Fordonsmonterade	  videokameror	  och	  kameror	  monterade	  på	  kroppen	  utsätts	  för	  
kraftigare	  skakningar	  och	  kräver	  därför	  en	  extern	  utrustning.	  En	  enkel	  sådan	  utgörs	  av	  
två	  vinkelservon	  ihopkopplade	  på	  ett	  sätt	  som	  ger	  två	  frihetsgrader.	  Dessa	  ställer	  sig	  
med	  en	  vinkel	  motsatt	  attityden	  som	  IMU:n	  registrerar	  för	  att	  kompensera	  för	  
vinkeländringar.	  På	  detta	  sätt	  illustreras	  IMU:ns	  funktion	  och	  användningsområde.	  
	  	  
	  

	  

3.2 Elektronik 
Som	  IMU	  används	  en	  analog	  5DOF	  IDG500/ADXL355	  Combo	  Board	  som	  utgörs	  av	  en	  
treaxlig	  accelerometer	  ADXL355	  samt	  ett	  tvåaxligt	  gyroskop	  IDG500.	  Eftersom	  
gyroskopet	  är	  begränsat	  till	  två	  frihetsgrader,	  roll	  och	  tilt	  vid	  liggande	  position,	  
begränsas	  även	  konstruktionen	  till	  dessa,	  istället	  för	  de	  i	  detta	  sammanhang	  kanske	  mer	  
önskvärda	  panorering	  och	  tilt.	  	  	  

	  

	  
	  

Figur	  2.	  Illustration	  över	  IMU:ns	  frihetsgrader	  i	  liggande	  position.	  
	  

Accelerometern	  genererar	  en	  spänning	  på	  tre	  utgångar,	  en	  för	  vardera	  axeln,	  
proportionell	  mot	  accelerationen.	  Från	  databladet	  framgår	  att	  spänningen	  över	  
utgångarna	  vid	  0	  g	  ligger	  omkring	  1,5	  V.	  Känsligheten	  sattes	  till	  270mV	  och	  varierar	  
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något	  beroende	  på	  vad	  man	  sätter	  för	  driftspänning.	  Gyrot	  har	  en	  egen	  utgång	  Vref	  
motsvarande	  spänningen	  vid	  0	  grad/s	  på	  bägge	  axlar.	  Utgångarna	  märkta	  ”4,5”	  används	  
för	  extra	  upplösning	  med	  en	  känslighet	  på	  9,1	  mV/grad/s.	  Mellan	  dessa	  utgångar	  och	  
AD-‐omvandlaren	  sattes	  externa	  lågpassfilter	  av	  RC-‐typ	  anpassade	  till	  
samplingsfrekvensen.	  	  	  	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  

Figur	  3.	  IMU	  5DOF-‐kortet,	  fram	  och	  baksida.	  
	  

	  
Vinkelservona	  styrs	  med	  en	  PWM-‐signal	  med	  konstant	  frekvens	  på	  50	  hz.	  Denna	  
genereras	  av	  timer	  1	  i	  Phase	  and	  frequency	  correct	  mode.	  	  Vinkelutslaget	  styrs	  av	  
pulsbredden	  som	  i	  sin	  tur	  sätts	  av	  OCR1A	  respektive	  OCR1B	  som	  har	  varsin	  port.	  
	  
	  

	  
	  
	  

Figur	  5.	  Servona	  sammankopplade	  med	  kretsen.	  
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3.3 Mjukvara 
All	  logik	  och	  AD-‐omvandling	  ligger	  på	  en	  Atmega16	  med	  klockfrekvensen	  8	  mhz.	  	  
	  
Datan	  från	  IMU-‐kortet	  AD-‐omvandlas	  i	  bestämda	  tidsintervall	  m.h.a.	  ett	  timer-‐interrupt	  
från	  timer	  2.	  Timern	  sattes	  så	  att	  interruptet	  utförs	  ungefär	  122	  gånger	  i	  sekunden.	  För	  
att	  kalibrera	  accelerometern	  vid	  uppstart,	  dvs.	  sätta	  det	  AD-‐omvandlade	  värde	  som	  
motsvaras	  av	  att	  0g,	  tas	  medelvärdet	  från	  100	  omvandlingar	  innan	  koden	  körs	  vidare.	  
För	  att	  ta	  fram	  de	  sökta	  vinklarna	  i	  xz-‐	  respektive	  yz-‐planet	  beräknas	  de,	  först	  baserat	  på	  
accelerometerdata	  för	  att	  sedan	  filtreras	  med	  gyrodata	  enligt	  algoritmen	  illustrerad	  i	  
figur	  4.	  Inspirerat	  av	  Kalmanfiltrets	  rekursiva	  natur	  tar	  den	  in	  tidigare	  tillstånd	  i	  
beräkningen	  av	  det	  aktuella	  tillståndet.	  Gyrot,	  som	  känner	  av	  vinkelhastigheten,	  
integreras	  över	  den	  diskreta	  tiden	  mellan	  samplingarna.	  Vikten	  av	  de	  två	  delarna	  i	  
estimeringen	  valdes	  på	  experimentell	  väg.	  	  
	  
	  
	  
	  

	  
Figur	  4.	  Algoritmen	  för	  sensorfusionen.	  
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Figur	  5.	  Flödesschema	  över	  programkoden.	  

	  
	  
	  

	  

3.4 Resultat 
Olika	  algoritmer	  prövades	  för	  att	  få	  fram	  korrekta	  vinklar.	  Först	  användes	  ett	  s.k.	  
komplementärt	  filter,	  där	  all	  data	  behandlas	  samtidigt	  i	  samma	  itteration.	  Inga	  större	  
skillnader	  påvisades	  dock	  mellan	  de	  olika	  filtren.	  Gemensamt	  för	  dem	  var	  att	  vinkeln	  
svängde	  in	  relativt	  långsamt	  mot	  det	  verkliga	  värdet,	  ett	  problem	  som	  också	  kvarstod.	  
Vidare	  är	  vinkelutslaget	  inte	  fullt	  90	  grader.	  Då	  programmet	  inte	  är	  lidande	  av	  någon	  
tidskomplexitet	  av	  större	  magnitud,	  beror	  detta	  förmodligen	  på	  kalibreringen	  av	  
parametrar	  som	  t.ex.	  referensvärden.	  
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4 DISKUSSION	  OCH	  SAMMANFATTNING	  
I	   detta	   kapitel	   diskuteras	   och	   sammanfattas	   de	   resultat	   som	   presenterats	   i	   föregående	  
kapitel.	   Sammanfattningen	   baseras	   på	   en	   resultatanalys	   och	   syftar	   till	   att	   svara	   på	   den	  
fråga	  eller	  de	  frågor	  som	  formuleras	  i	  kapitel	  i.	  

4.1 Diskussion 
Till	  en	  början	  var	  resultaten	  utsatta	  för	  en	  hel	  del	  brus,	  ett	  problem	  som	  först	  efter	  lång	  
tid	  och	  mjukvaruförändringar	  kopplades	  till	  bread-‐boarden.	  Efter	  att	  detta	  lösts	  var	  
mätvärdena	  väldigt	  stabila	  direkt	  från	  kortet.	  För	  att	  ytterligare	  dämpa	  brus,	  borde	  
kablarna	  in	  till	  AD-‐omvandlaren	  isoleras	  från	  varandra.	  	  
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4.2 Sammanfattning 
	  
Trots	  att	  demonstratorn	  inte	  fullt	  uppfyllde	  alla	  krav	  på	  driftduglighet,	  blev	  uppgiften	  att	  
förstå	  och	  använda	  den	  information	  som	  ges	  av	  IMU:n	  löst.	  En	  IMU	  med	  digital	  utsignal	  
hade	  förmodligen	  gett	  mer	  entydig	  och	  pålitlig	  data,	  dock	  hade	  detta	  krävt	  att	  man	  satt	  
sig	  in	  i	  hur	  man	  hanterar	  serieprotokoll,	  vilket	  skulle	  ta	  fokus	  från	  den	  huvudsakliga	  
frågeställningen.	  
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5 REKOMMENDATIONER	  OCH	  FRAMTIDA	  ARBETE	  
I	  detta	  kapitel	  ges	   rekommendationer	   for	  mera	  detaljerade	   lösningar	  och/eller	   framtida	  
arbete.	  

5.1 Rekommendationer 
Ett	  fullt	  användardugligt	  kamerstativ	  kräver	  ytterligare	  en	  hel	  del	  justering	  av	  filter	  och	  
servon.	  För	  att	  få	  önskvärd	  funktion	  skulle	  en	  annan	  IMU	  föredras,	  då	  ett	  tre-‐axligt	  gyro	  
hade	  gett	  möjlighet	  att	  även	  kunna	  känna	  av	  panorering,	  något	  som	  passar	  denna	  
tillämpning	  bättre.	  
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5.2 Framtida arbete 
IMU	   i	   allmänhet	   är	   en	   relativt	   gammal	   teknik,	   men	   de	   börjar	   komma	   i	   mindre	   och	  
mindre	   versioner	   och	   i	   fler	   och	   fler	   konsumentprodukter.	   I	   framtiden	   kommer	   de	  
förmodligen	  fylla	  fler	  funktioner	  samtidigt.	  Accelerometrar	  finns	  redan	  i	  moderna	  bilar	  
med	   anti-‐sladd	   system,	   men	   de	   kommer	   få	   nya	   användningsområden	   som	   t.ex.	   vid	  
positionsberäkning.	  	  	  
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SAMMANFATTNING

Bakgrund
Idag går den teknologiska utvecklingen snabbt framåt och antalet digitala kretsar i samhället 
växer ständigt, ur en teknisk utvecklares synpunkt innebär detta stora utmaningar. Den ökade 
mängden  teknisk  utrustning  för  med  sig  ökade  elektromagnetiska  störningar,  något  som 
utvecklarna  måste  tackla  redan  vid  designstadiet.  Denna  rapport  syftar  till  att  belysa  de 
utmaningar som uppstår  i  dagens samhälle vad gäller  elektromagnetisk kompatibilitet  och 
föreslå lösningar till dessa problem.  

Metod
Tekniska rapporter har studerats och sökts efter i ett begränsat antal databaser, källor från 
såväl företag som tekniska institutioner har studerats. 

Resultat
Demonstratorn som konstruerades har inte givit några resultat avseende skillnaden i EMC. 
Litteraturstudierna  har  visat  på  att  mycket  utav  komplexiteten  vid  utformning  av  EMC 
kommer  av  den  stora  mängden  tillämpningar  och  funktioner  hos  dagens  elektroniska 
utrustning samt att det finns en viss begränsning hos gällande testmetoder.

Slutsats
Trots de utmaningar som utvecklare står inför är det möjligt att underlätta mycket av arbetet 
genom arbete för enhetliga standarder samt forskning som syftar till att minska kostnaderna 
för EMC-tester och lösningar. 
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ABSTRACT

Background
In todays society the technological growth is accelerating and the amount of digital circuits 
are multiplying fast. From the view of a developer this poses great challenges. The increasing 
amount  of  technical  equipment  comes  with  an  increase  in  electromagnetic  interference, 
something which these developers will have to deal with already at the design board. The aim 
of this report is to highlight these challenges concerning electromagnetic compatibility and 
suggest plausible solutions to these challenges.  

Method
The study of technical reports from companies and technical institutions have been the base 
for this report. The reports have been found using information databases. 

Results
The test equipment built during this project have not given any significant results concerning 
the difference in EMC between different designs. The literature studies shows that a major 
part of the complexity involved when designing good EMC is a result of the vast amount of 
applications and functions of electronic equipment along with the fact that test methods still 
suffer some limitations.

Conclusion
Even though the designers meet with great challenges it  seems to be possible to ease the 
workload by even further developing uniform global standards as well as research aiming on 
lowering the costs of testing and EMC design solutions. 
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NOMENKLATUR

Beteckningar

Symbol Beskrivning

lambda våglängd (m)D dimension (m)
Förkortningar

EMI Electromagnetic Interference
EMC Electromagnetic CompatabilityRF RadiofrekvensPCB Kretskort (Printed Circuit Board)IC Integrerad krets (Integrated Circuit)ETSI European Telecommunications Standards InstituteDC Likström (Direct Current)AC Växelström (Active Current)
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1 INTRODUKTION

1.1 BakgrundIdag  går  den  tekniska  utvecklingen  mycket  snabbt  framåt  (exempel)  och  antalet elektroniska apparater med digitala kretsar ökar  ständigt  i  såväl  hemmen som inom industrin []. Denna snabba utveckling för inte enbart gott med sig utan bringar även nya utmaningar för utvecklare, programmerare och tekniska designers (?) bland annat i form av ökande  elektromagnetiska  störningar  (EMI)  som alla  dessa  apparater  genererar  i någon utsträckning []. Svårigheter  kring  att  mäta  EMI  har  varit  rådande  sedan  början  utav  2000-talet  och försvårat  arbetet  kring att  motverka detta  fenomen[].  I  takt  med att  mer exakta  och användbara  mät  och  testmetoder  tillkommit  är  det  idag  lättare  för  företag  och institutioner att kontrollera om deras apparatur motsvarar de krav som ställs. Krav på EMI har funnits i någon form ända sedan de första radiosändningarna EMI uppträder oftast i  två olika former, störningar ifrån omgivningen eller störningar ifrån den aktuella apparaten eller komponenten. Dessa båda varianter är viktiga att ta hänsyn till vid utveckling av ny teknologisk utrustning med implementerad elektronik, alltså att skydda apparaten från störningar som förekommer i den omgivning den ska operera samt att dess funktioner inte riskerar att störas av integrerade kretsar (IC)[].Behovet av god elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) är stort då samhället i allt större utsträckning är beroende av tillförlitlig elektronisk utrustning på många områden.  I och med att efterfrågan på allt snabbare elektronik ökar i likhet med den ökade mängden apparater  även  utsläppen  av  EMI,  något  som  skapar  ytterligare  utmaningar  för utvecklare, designers och tillverkare.
1.2 SyfteExamensarbetets syfte går att dela in i tre delar enligt följande: a) beskriva den problematik som uppstår som resultat  av ett samhälle där den teknologiska  utvecklingen rusar  snabbt  framåt  och mängden EMI  relaterade störningskällor ökar stadigt. b) presentera möjliga lösningar till dessa problem tillgängliga idag eller inom en överskådlig framtid.c) realisera vilka utmaningar och hinder utvecklare möter och de prioriteringar som blir avgörande för den teknologiska utvecklingen i samhället.
1.3 AvgränsningFör att säkra kvalitén på de källor som insamlats till denna uppsats har sökningar skett i  ett begränsat antal databaser. Detta har inneburit att information sökts i huvudsak via  KTHB Primo:s databaser [] och sparsamt via andra databassamlingar. 
12



Vid problematiseringen av fallet EMI och EMC i samhället och industrin har fokus lagts vid  riktlinjer  och  tankesätt  gällande  hårdvarudesign  medan  programdesign  och programmeringsteknik behandlats i begränsad utsträckning. Gällande standarder för EMI och EMC har avgränsningar gjorts till att endast diskutera standarder i Europa vilka använts för att exemplifiera de gränser som utvecklare måste ta  hänsyn  till.  Detsamma  gäller  genomgående  för  diskussion  och  beskrivning  av testmetodik.
1.4 MetodMetoder  som använts  för  att  söka information,  behandla  data,  utvärdera experiment eller analysera källor under arbetet beskrivs här.Flera olika källor av information har nyttjats för att beskriva fenomenen EMI och EMC, problematisera  de  utmaningar  som  dagens  utvecklare  står  inför  och  finna  möjliga lösningar till  dessa  utmaningar i  linje  med rapportens syfte.  Vetenskapliga  rapporter från tekniska institutioner och företag har beaktats vid utformandet av rapporten. De sökord som i huvudsak använts vid sökningar finns presenterade i Bilaga A: Sökord.
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2   TEORETISK FÖRDJUPNING

2.1 EMI – Electromagnetic Interference
Elektromagnetiska  störningar,  EMI,  uppträder  i  olika  former  och  påverkar  elektronisk 
utrustning och kretsar på olika sätt. Gemensamt för de olika typerna av EMI är att de har hög 
energi relativt energin i den berörda kretsen []. 

EMI kan påverka kretsar eller utrustning i olika hög grad, allt mellan små transienter som i 
vissa fall leder till att det logiska värdet på en mikrokontrollers pinnar ändras till att inducera 
kraftiga magnetfält som skadar hårdvara eller integrerade kretsar (IC) och får apparaten att 
haverera[].

EMI  går  att  dela  in  i  två  huvudtyper:  transienter  och  högfrekventa  elektromagnetiska 
vågor/radiovågor.  Transienter  kan  uppkomma  på  många  olika  sätt,  några  exempel  är 
transienta störningar ifrån elnätets spänningsmatning, statiska urladdningar, blixtnedslag och 
transienter  inducerade  av  pikar  hos  magnetfält.  Radiovågor  och  magnetfält  kan  inducera 
störningar i IC utan att verka via de ledningar som löper in eller ut från apparaten, de alstras 
till exempel av högspänningsledningar, radiosändare eller radarutrustning. 

Det går även att dela in EMI genom de olika sätt den sprids, antingen via ledning eller via 
strålning.  EMI via ledning domineras av störningar i  frekvensintervallet  10kHz till  1MHz 
medan EMI via strålning domineras av störningar med frekvensinnehåll över 1MHz[]. Som 
benämningarna  antyder  sprider  sig  EMI  via  ledning  genom  ledningarna  som  utgör  de 
påverkade kretsarna eller genom andra material med god ledningsförmåga t.ex. ett hölje kring 
den elektroniska utrustningen. EMI via strålning sprids däremot genom luft och kan därmed 
inducera störningar i apparatur som inte är sammankopplad med störningskällan, något som 
skapar ytterligare utmaningar för tillverkarna[]. Hur pass allvarliga störningarna orsakade av 
radiovågor och magnetfält är beror av avståndet från störningskällan. Till exempel alstrar en 
mobiltelefon eller liknande radiosändare (1W) ett magnetfält med styrkan 4V/m på 0.5 meters 
avstånd medan styrkan kan uppgå till 10V/m då avståndet minskas till endast några cm [].

2.2 EMC – elektromagnetisk kompatibilitet
För att beskriva förmågan hos elektronisk utrustning och kretsar att motstå samt begränsa 
mängden EMI som alstras används begreppet elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). Genom 
ett antal standardiserade tester kan vi avgöra hur pass bra EMC en viss typ av elektronisk 
utrustning har, dessa tester beskrivs närmare under ”Standarder och regelverk”. Det finns två 
olika aspekter av EMC som är intressanta. Den ena är skydd mot att störningar tar sig in i  
elektrisk utrustning så kallad immunitet medan den andra handlar om vilka mängder EMI som 
utrustningen själv alstrar till  omgivningen,  utsläpp av EMI. Dessa två sätt  att  tänka inom 
EMC skiljer sig i många fall åt konstruktionsmässigt och prioriteringar görs med hänsyn till 
apparatens funktion och omgivning.

Det ställs högst krav på att apparater idag inte får störa annan utrustning, alltså att utsläppen 
av EMI ska vara låga. Då uppstår frågan, hur uppnås hög EMC avseende utsläpp av EMI? För 
att förhindra dessa störningar från att lämna utrustningen och eventuellt case krävs kunskap 
om vilka komponenter och konstruktioner som riskerar alstra dessa störningar i utrustningen. 
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Det är även viktigt att skaffa sig kunskap om var och hur eventuella störningar kan lämna 
utrustningen som helhet eller spridas mellan olika delar av utrustningen.

2.3 Standarder och regelverk
Ända sedan de första radiosändningarna på 1920-talet har det funnits anledning att upprätta 
regelverk  för  hur  radiosignaler,  magnetfält  och  andra  typer  av  signaler  med  högfrekvent 
innehåll ska spridas[]. Standardisering idag skiljer sig mellan olika delar av världen i fråga om 
krav på nationell testning, utsläppsnivåer av EMI och immunitet. Olika gränser sätts vanligen 
för områdena hem, industri, sjukvård och militär. Vanligt är även att det i denna indelning 
ställs högre krav på immunitet hos utrustning som används inom sjukvården och militären[]. 

I  Europa  är  det  European  Telecommunications  Standards  Institute  (ETSI)  som  är 
kontrollorgan  för  radioutrustning  och  effektiv  användning  av  radiosignalspektrumet.  Nu 
gällande standard för generella EMC regler är EN 61000-6-3 (i Sverige SS-EN 61000-6-3)[]. 

2.4 Design för god EMC
God EMC uppnås bäst allra genom en kombination av flera olika metoder. Metoder finns för 
såväl  utformning  av  mjukvara  som  hårdvara  och  varierar  beroende  på  tillämpning  och 
rådande omständigheter. Vid utformning och programmering av mjukvara finns riktlinjer för 
att hålla nere frekvenser hos t.ex. klocksignaler, något som annars riskerar att skapa ledd EMI 
i kretsen. Ett sätt att hålla nere klockfrekvensen är att sätta den lika med 50% av duty cycle[]. 

Gällande design av hårdvara i form av t.ex. kretskort (PCB) finns en uppsjö av riktlinjer för 
hur god EMC ska uppnås. Beroende på vilken typ av PCB som designas dominerar olika 
utmaningar för utvecklare. Ensidiga och dubbelsidiga PCB kräver till exempel kreativitet när 
det gäller jordning då det till  skillnad från flerlagrade PCB inte finns möjlighet att ha ett  
dedikerat jordplan[].

2.5 Shielding
Sköldning används för att antingen skydda utrustning från yttre EMI från omgivningen eller 
för att skydda omgivningen från EMI som apparaten själv alstrar. Beroende på vilken styrka 
den EMI som ska skärmas av har används olika material, säkrast är att använda metall men 
det är inte alltid nödvändigt. Minst lika betydande som materialvalet är även hur detta skydd 
är utformat, finns/måste det ha några hål, öppningar eller luckor och hur stora måste dessa 
vara? För att avskärmningen som skölden tillhandahåller ska vara till nytta är det viktigt att 
den största dimensionen hos alla hål/öppningar i skölden minimeras. För att vara säker på att 
ha en fullt  fungerande sköld får  denna dimension inte  vara  längre  än  1% av den minsta 
våglängden hos EMI.

Dmax=
λmin
100

(1)
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Oftast  behövs  inte  en  så  effektiv  sköld,  värt  att  notera  är  dock  att  luckor  eller  liknande 
öppningar bör ha överlappande kanter för att undvika att skölden blir mindre effektiv.
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3 DEMONSTRATOR

3.1 ProblemställningFör att praktiskt utreda och skapa erfarenhet kring vilka moment i utformningen av PCB med god EMC som är mest komplicerade ska en AC/DC omvandlare (alltså omvandling från växelström, AC, till likström, DC) konstrueras.AC/DC omvandlaren är tänkt att bestå utav ett PCB och en transistor. Två PCB med samma funktion men olika god EMC och immunitet mot EMI ska tillverkas för att kunna jämföra EMC hos dem. För att kunna jämföra hur de reagerar på EMI via strålning och ledning ska en krets med parallellkopplade kondensatorer konstrueras som då den kortsluts genom AC/DC omvandlaren eller en kopparögla  alstrar EMI motsvarande en statisk urladdning från en människa respektive EMI via strålning i form av en elektromagnetisk puls. 
3.2 MjukvaraVid konstruktionen av demonstratorn har inte någon programmerbar utrustning implementerats.
3.3 Elektronik

För att påvisa vilken skillnad utformningen av ett kretskort/en krets betyder för vilken EMI det strålar/leder och hur det påverkar dess EMC har två kretskort. Även en elektromagnetisk puls (styrka motsvarande kraftig störning från en radiomast eller mobiltelefon, ungefär 10V/m) tillverkades.

Figur . Kopplingsschema för PCB med god EMC, transistorn ej med på detta kopplingsschema
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Figur . Kopplingsschema för PCB utan god EMC design,utan transistor.
3.4 HårdvaraIngen egen hårdvara har tillverkats under arbetet eller används till demonstratorn.
3.5 ResultatDe färdiga PCB omvandlar 230V AC till cirka 4,5V DC och kan båda driva en mindre krets. Det har dock inte varit möjligt att avgöra huruvida de skiljer sig åt i fråga om hur pass ”bra” DC som de båda AC/DC omvandlarna alstrar.

4
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5 DISKUSSION OCH SAMMANFATTNING

5.1 Diskussion
Demonstratorn som konstruerades har inte givit några resultat avseende skillnaden i EMC. 
Litteraturstudierna  har  visat  på  att  mycket  utav  komplexiteten  vid  utformning  av  EMC 
kommer  av  den  stora  mängden  tillämpningar  och  funktioner  hos  dagens  elektroniska 
utrustning samt att det finns en viss begränsning hos gällande testmetoder.

5.2 Sammanfattning
Trots de utmaningar som utvecklare står inför är det möjligt att underlätta mycket av arbetet 
genom arbete för enhetliga standarder samt forskning som syftar till att minska kostnaderna 
för EMC-tester och lösningar.

6
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7 REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE

7.1 RekommendationerFör  ytterligare  information  om  standarder  och  testmetoder  rekommenderas  läsaren besöka  ETSI:s  webbsida[]  eller  för  de  svenska  standarderna  webbsidan för  Swedish Standards Institute[].
7.2 Framtida arbeteFör att underlätta för framtida utvecklare och användare bör fokus framöver ligga på att studera möjligheten att skapa än mer enhetliga standarder för EMC och utsläpp av EMI. Om regelverken ser likadana ut i olika delar av världen ökar detta möjligheterna till konkurrens för fler på en global marknad vilket sporrar utvecklingen ytterligare. 

20



REFERENSERtidsskriftRoss  M.  Carlton.,  ”An  overview  of  standards  in  electromagnetic  compatibility  for  
integrated circuits”, Microelectronics Journal, Vol. 35, 2004, pp 487-495.bokHugh W. Denny., ”Grounding for Control of EMI”, Don White, ,1983, pp 81-110.Williams T. Wilson P., ”The Circuit Designer's Companion, 3rd Edition”, Newnes, 2011, pp 333-355.konferensMuralikrishna S. och Sathyamurthy S. ,  ”An Overview of Digital Circuit Design and PCB  
Design Guidelines – An EMC Perspective”, Electromagnetic Interference & Compatability, 2008. INCEMIC 2008. 10th International Conference on, Bangalore, 2008, pp 567-573.webbAtmel  Corporation,  ”AVR040:  EMC  Design  Considerations  
http://www.atmel.com/Images/doc1619.pdf , sökt 2013-03-25, 2000.European Telecommunications  Standards Institute,   http://www.etsi.org/,  sökt  2013-03-25.Swedish Standards Institute, http://www.ssi.se/ , sökt 2013-03-25.
Referenser bör göras med namn och år, som exempel, Angell och Straub (1999) hävdar att  …,  eller  ickelinjär  finita  element  analys  förutsätter  såväl  specialkunskaper  som erfarenhet  (Crisfield,  1997).  Observera  också  lilla  skillnaderna  mellan  referenser  till tidskrifter (van Wezel och Jorna, 2001) och (Angell och Straub, 1999), en bok (Crisfield, 1997) och en konferens (Eppinger och Salminen, 2001). Standish Group (1994) är ett exempel på en Internetreferens. Huvudrubriken för referenskapitlet behandlas som en helt vanlig huvudrubrik. Varje referens skrivs med 12 pt Cambria, med raka höger- och vänsterkanter och med 6 pt före. 

8

21

http://www.atmel.com/Images/doc1619.pdf
http://www.ssi.se/
http://www.etsi.org/


BILAGA A: SÖKORD

En bilaga är  den naturliga platsen  för  detalj-  eller  extra  information som skulle  göra  
rapporten alltför svårläst om det placerades i något av de tidigare kapitlen. Kom ihåg att  
gen vara bilaga en passande titel.  Sökord som använts vid sökning i KTHB Primo:s databaser:PCB / Printed Circuit BoardlayeredEMC / ElectroMagnetic CompatabilityEMI / ElectroMagnetic InterferencedesignfilteringshieldinggroundingjordningRFI / RadioFrequency Interference
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1 SAMMANFATTNING	  
Som	   en	   individuell	   fördjupning	   inom	   ämnesområdet	   aktuatorer	   har	   en	   studie	   om	  
borstlösa	  likströmsmotorer	  och	  dess	  styrning	  gjorts	  som	  en	  del	  av	  kandidatarbetet	  inom	  
mekatronik.	   Utifrån	   den	   samlade	   teorin	   konstrueras	   även	   en	   demonstrator	   som	   visar	  
aktuatorns	  funktion.	  	  

Borstlösa	   likströmsmotorer	   besitter	   flera	   egenskaper	   som	   gör	   de	   attraktiva	   vid	   en	  
jämförelse	   med	   borstade	   likströmsmotorer.	   Avsaknaden	   av	   borstar	   och	   därmed	  
mekanisk	  kommutering	  gör	  att	  de	  istället	  kräver	  kommutering	  via	  ett	  speciellt	  drivsteg.	  
Drivsteget	   är	   en	   så	   kallad	   trippel	   halvbrygga.	   Då	   en	   lägesåterkoppling	   krävs	   för	  
kommutertingen	  och	  borstlösa	  motorers	  egenskaper	  gör	  de	  lämpliga	  för	  servosystem	  så	  
behandlas	  även	  relevant	  reglerteknik.	  

Demonstratorn	   som	   konstrueras	   är	   ett	   drivsteg	   för	   en	   borstlös	   likströmsmotor	   med	  
inbyggd	  varvtalsreglering.	  Regulatorstrukturen	  som	   implementeras	  är	  en	  PI-‐regulator.	  
För	  att	  kunna	  verifiera	  funktion	  och	  öka	  användarvänlighet	  styrs	  motorn	  från	  en	  dator	  
med	  hjälp	  av	  ett	  grafiskt	  gränssnitt.	  

Drivsteget	  presterar	  väl	   i	   en	  kontrollmätning	  av	  varvtalet	  men	   tappar	  noggrannhet	  på	  
högre	  varvtal.	  En	  möjlig	  orsak	  till	  detta	  kan	  vara	  att	  hårdvaran	  inte	  hinner	  med	  att	  sköta	  
kommuteringen	  ordentligt	  då	  motorn	  blir	  väldigt	  varm	  vid	  körning	  på	  höga	  varvtal.	  Det	  
skulle	   kunna	   åtgärdas	   med	   hjälp	   av	   ändringar	   i	   hårdvaran.	   Ändringar	   i	   hårdvaran	  
tillsammans	  med	  förfiningar	  av	  regleringen	  och	  en	  robustare	  konstruktion	  är	  saker	  som	  
skulle	  kunna	  förbättras	  vid	  vidare	  arbete.	  
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2 ABSTRACT	  
As	  a	  part	  of	  a	  bachelor	  thesis	  in	  mechatronics,	  an	  individual	  project	  concerning	  a	  study	  
about	  brushless	  direct	  current	  motors	  has	  been	  conducted.	  With	  a	  background	  based	  on	  
collected	  theory,	  a	  demonstrator	  is	  constructed.	  	  

Brushless	   DC-‐motors	   have	   several	   advantages	   that	   make	   them	   stand	   out	   in	   a	  
comparison	   with	   brushed	   DC-‐motors.	   The	   lack	   of	   brushes	   and	   thereby	   mechanical	  
commutation	  makes	   them	  dependent	   of	   electrical	   commutation	   from	   a	   special	   driver.	  
The	   circuit	   used	   in	   the	   driver	   is	   called	   a	   triple	   half	   bridge.	   Due	   to	   the	   electrical	  
commutation,	   the	   rotor’s	   position	   is	   required	   for	   the	   commutation.	   With	   their	   fast	  
dynamics	  brushless	  DC-‐motors	  are	  very	  well	  suited	  for	  use	  as	  servomotors	  in	  a	  feedback	  
control	  loop.	  There	  by	  some	  useful	  theory	  of	  automatic	  control	  is	  also	  discussed.	  
The	   demonstrator	   that	   is	   constructed	   is	   a	   brushless	   DC-‐motor	   driver	  with	   integrated	  
speed	   control.	   The	   controller	   is	   implemented	   as	   a	   PI-‐controller.	   To	   verify	   the	   driver’s	  
performance	  and	  improve	  user	  handling	  the	  driver	  is	  controlled	  from	  a	  computer	  with	  a	  
GUI.	  

The	  driver	  preforms	  well	   in	  a	  test	  where	  the	  actual	  speed	   is	  measured	  with	  an	  optical	  
tachometer	  but	  accuracy	  is	   lost	  when	  the	  speed	  is	   increased.	  A	  possible	  explanation	  of	  
this	   behaviour	   could	   be	   the	   lack	   of	   processing	   power	   for	   the	   commutation,	   especially	  
since	  the	  motor	  quickly	  gets	  hot	  at	  higher	  rotation	  speeds.	  This	  problem	  could	  be	  solved	  
with	   some	   changes	   in	   the	   hardware.	   The	   changes	   in	   hardware,	   a	   control	   loop	   better	  
tuned	  and	  a	  more	  robust	  construction	  are	  areas	  were	  further	  work	  could	  be	  done.	  	  	  
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3 NOMENKLATUR	  
Här	  listas	  de	  beteckningar	  och	  förkortningar,	  som	  används	  i	  detta	  examensarbete.	  

Beteckningar 
Symbol	   Beskrivning	  
D	   Diod	  

f	   Frekvens	  [Hz]	  

H	   Hallsensor	  
i	   Ström	  [A]	  

J	   Tröghetsmoment	  [kg/m2]	  

ke	   Spänningskonstant	  [RPM/Volt]	  
kt	   Momentkonstant	  [Nm/A]	   	  

p	   Poltal	  [-‐]	  
Q	   Transisitor	  

R	   Resistans	  [ohm]	  

l	   Induktans	  [H]	  
M	   Moment	  [Nm]	  

N	   Magnetisk	  nordpol	  

n	   Varvtal	  [rpm]	  
S	   Magnetisk	  Sydpol	  

u	   Spänning	  [V]	  
ω	   Vinkelhastighet	  [rad/s]	  

Förkortningar 
AC	   Växelström	  
BLDC	   Borstlös	  likströmsmotor	  

DC	   Likström	  

EMF	   Elektromotorisk	  kraft	  
PWM	   Pulse	  width	  modulation	  (Pulsbreddsmodulering)	  
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1 INTRODUKTION	  
Detta	   kapitel	   beskriver	   bakgrund,	   syfte,	   avgränsning	   och	   metod	   för	   det	   utförda	  
examensarbetet.	  

1.1 Bakgrund 
Som	   bakgrund	   till	   examensarbetet	   ligger	   ett	   fördjupningsarbete	   inom	   mekatronik,	  
MF170X.	   Som	   en	   del	   av	   examensarbetet	   görs	   en	   individuell	   fördjupning	   inom	   ett	  
relevant	   tekniskt	   område.	   Den	   individuella	   fördjupningen	   är	   delvis	   teoretisk	   där	   det	  
handlar	  om	  att	  ta	  till	  sig	  information	  inom	  det	  valda	  området.	  För	  att	  sedan	  praktisera	  
de	   nyvunna	   kunskaperna	   konstrueras	   en	   demonstrator	   som	   tydliggör	   den	   praktiska	  
nyttan	  av	  teorin.	  

Det	  valda	  fördjupningsområdet	  är	  aktuatorer.	  En	  aktuator	  är	  en	  mekanisk	  del	  som	  kan	  
röra	   sig	   eller	   styra	   ett	   system.	   För	   att	   utföra	   rörelsen	   kräver	   aktuatorn	   energi	   som	  
exempelvis	  kan	  vara	  i	  elektrisk,	  pneumatisk	  eller	  hydraulisk	  form.	  	  

1.2 Avgränsning 
En	   avgränsning	   som	   gjorts	   i	   examensarbetet	   är	   att	   inte	   behandla	   olika	   former	   av	  
aktuatorer	  utan	  att	  helt	   inrikta	  arbete	  mot	  borstlösa	   likströmsmotorer	  och	  styrning	  av	  
dessa.	   Definitionen	   av	   vad	   som	   klassas	   som	   borstlös	   likströmsmotor	   är	   någorlunda	  
flytande	   och	   i	   arbetet	   har	   avgränsningen	   gjorts	   vid	   de	   motorer	   som	   matas	   med	  
likspänning	   och	   inte	   pseudo	   sinus.	   Även	   om	  motorerna	   har	  många	   likheter	   och	   båda	  
matas	   via	   samma	   drivsteg	   skiljer	   sig	   algoritmerna	   för	   styrningen	  markant.	   Det	   är	   en	  
motor	  inom	  avgränsningen	  som	  används	  vid	  konstruktion	  av	  demonstratorn.	  
Vid	   konstruktion	   av	   demonstratorn	   har	   arbetet	   endast	   innefattat	   att	   konstruera	   en	  
fungerande	  demonstarator	  för	  drivning	  av	  en	  borstlös	  likströmsmotor	  för	  att	  praktisera	  
de	  teoretiska	  kunskaper	  som	  tillgodogjorts.	  Syftet	  har	  inte	  varit	  att	  optimera	  prestanda	  
eller	  funktionalitet.	  

1.3 Metod 
Metodiken	  för	  att	  angripa	  problemet	  har	  varit	  att	  hela	  tiden	  försöka	  bryta	  ner	  det	  stora	  
problemet	   till	  mindre	  beståndsdelar.	  Djupdykningar	   i	   teorin	  har	  gjorts	  efter	  att	  behov	  
har	  funnits.	  Målet	  har	  hela	  tiden	  varit	  att	  endast	  sammanställa	  den	  teori	  som	  anses	  vara	  
nödvändig	  för	  orientering	  och	  lösning	  av	  problemet.	  	  

Tillvägagångsättet	  med	  att	  bryta	  ner	  problemet	  i	  mindre	  beståndsdelar	  användes	  även	  
vid	   konstruktionen	   av	   den	   elektriska	   kretsen.	   Modul	   för	   modul	   testades	   innan	   nästa	  
funktion	  lades	  till.	  Exempelvis	  testades	  drivchippen	  separat	  och	  innan	  dessa	  kopplades	  
samman	  med	  mikrokontrollern.	  	  
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2 	  	  TEORETISK	  FÖRDJUPNING	  
Den	   teoretiska	   delen	   beskriver	   en	   likströmsmotors	   funktion	   och	   principer	   varefter	   en	  
djupdykning	  görs	  in	  i	  teorin	  av	  den	  bortslösa	  motorn.	  Sedan	  beskrivs	  olika	  tekniker	  för	  att	  
styra	  den	  borstlösa	  motorn	  tillsammans	  med	  nödvändiga	  sensorer	  och	  hårdvara.	  	  

2.1 Borstad likströmsmotor 
Det	   finns	   idag	   en	   enorm	   variation	   av	   elmotorer	   av	   olika	   slag.	   Deras	   karaktäristik,	   för	  
delar,	   nackdelar	   och	   användningsområden	   varierar	   stort.	   För	   en	   lekman	   är	   ordet	  
elmotor	   oftast	   ekvivalent	   med	   en	   borstad	   likströmsmotor.	   Den	   borstade	   elmotorn	  
används	  här	  som	  avstamp	   för	  att	  den	  bygger	  på	  samma	  ekvationer	  som	  den	  bortslösa	  
motorn	  gör.	  I	  Figur	  1	  visas	  en	  principskiss	  över	  en	  enpolig	  borstad	  likströmsmotor.	  	  

Ur	  Figur	  1	  åskådliggörs	  de	  riktningar	  som	  strömmen	  igenom	  spolen.	  När	  ett	  magnetfält	  
genereras	  kring	  en	  strömförande	  ledare	  så	  kommer	  detta	  leda	  till	  att	  en	  kraft	  kommer	  
verka	   på	   ledaren	   då	   den	   befinner	   sig	   i	   ett	   magnetfält,	   genererat	   av	  
permanentmagneterna	   i	   statorn.	   Den	   kraft	   som	  uppkommer	   kallas	   lorentzkraften	   och	  
definieras	   som	   en	   kryssprodukt	   mellan	   de	   två	   fälten.	   Kryssprodukten	  medför	   att	   det	  
vridande	  momentet	  kommer	  variera	   längs	   rotationen.	  Det	   vridande	  momentet	   är	   som	  
störst	  då	  fälten	  är	  vinkelräta	  mot	  varandra.	  
Det	   framgår	   även	  ur	   Figur	  1	   att	   efter	   90	   graders	   rotation	   så	  måste	  magnetfälten	  byta	  
riktning	  för	  att	  inte	  ge	  en	  kraft	  som	  motverkar	  rotationen.	  Detta	  innebär	  att	  strömmen	  
igenom	  spolarna	  måste	  ändra	  riktning.	  Hur	  strömriktningen	  skiftas	  kallas	  kommutering.	  
I	   fallet	  med	   den	   borstade	   likströmsmotorn	   så	   görs	   detta	   på	  mekanisk	   väg	   genom	   att	  
axeln	   delas	   upp	   i	   olika	   områden	   som	   isoleras	   från	   varandra	   som	   sedan	   strömsätts	  
genom	  borstar	  som	  släpas	  mot	  axeln	  (Baldursson,	  (2005).	  	  

Principen	   för	   hur	   elmotorer	   och	   de	   ekvationer	   som	   beskriver	   dess	   beteende	   kan	  
härledas	  tillbaka	  till	  antal	  grundläggande	  fysikaliska	  lagar	  (Mavey,	  2006).	  Elmotorn	  kan	  
då	   förenklas	   ner	   till	   ett	   ekvivalent	   schema	   som	   finns	   beskrivet	   i	   Figur	   2	   (Baldursson,	  
(2005).	  	  

Figur	  1.	  Principskiss	  av	  en	  tvåpolig	  borstad	  likströmsmotor	  (Baldursson,	  2005,	  s.3).	  
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Ur	   Figur	   2	   går	   det	   genom	   potentialvandring	   att	   härleda	   Ekvation	   1	   som	   beskriver	  
motorns	  dynamik.	  	  

	   	  𝑉! 𝑡 =   𝑅𝑖 𝑡 + 𝑒 + 𝑙 !"
!"
(𝑡)	   (1)	  

Den	   elektromotoriska	   kraften,	   e	  uppstår	   på	   grund	   av	   att	   strömmen	   hela	   tiden	   ändar	  
riktning	  i	   lindningarna	  i	  spolen.	  Då	  strömmen	  ändrar	  riktning	  ett	  vist	  antal	  gånger	  per	  
varv	  är	  den	  elektromotoriska	  kraften	  proportionell	  mot	  motorns	  rotationshastighet,	  𝜔!	  
enligt	  sambandet	  i	  Ekvation	  2.	  

	   𝑒 = 𝑘!𝜔!	   (2)	  

Genom	  att	  använda	  sambandet	  att	  den	  elektriska	  effekten	  proportionell	  det	  elektriska	  
momentet	  multiplicerat	  med	  varvtalet,	  ges	  av	  Ekvation	  3	  som	  säger	  att	   strömmen	   i	   är	  
proportionell	  mot	  momentet	  Te.	  	  
	   𝑇! = 𝐾!𝑖	  	   (3)	  

Genom	  att	  öka	  antalet	  magneter	  i	  motorn	  minskar	  det	  steg	  som	  motorn	  tar	  mellan	  varje	  
kommution.	   Detta	   innebär	   att	  motorns	   vridmoment	   och	   därmed	   också	  motorns	   gång	  
kommer	   att	   bli	   jämnare.	   Hur	   många	   magneter	   och	   därmed	   magnetiska	   poler	   som	  
motorn	  har	  beskrivs	  med	  motorns	  poltal,	  p.	  För	  att	  beskriva	  kommuteringen	  av	  motorer	  
oberoende	   av	  motorns	   poltal	   defineras	   elektrisk	   vinkel,	   vinkelhastighet	   och	   frekvens.	  
Sambandet	  mellan	  mekanisk	   vinkelhastighet,	  𝜔!	  och	  den	   elektriska	   vinkelhastigheten,	  
𝜔! 	  ges	  av	  Ekvation	  4	  (Sandquist	  W).	  

	  	   𝜔! = !!
!
	  	   (4)	  

	   	  

Figur	  2.	  ekvivalent	  schema	  för	  en	  likströmsmotor	  (Baldursson,	  2005,	  s.6).	  
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2.2 Borstlösa likströmsmotorer 
En	  borstlös	  likströmsmotor	  beskrivs	  enklast	  som	  en	  utochinvänd	  borstad	  motor.	  Istället	  
för	   att	   spolarna	   utgör	   rotorn	   sitter	   dessa	   istället	   som	   stator	   och	   rotorn	   utgöras	   av	  
magneter.	  Detta	  åskådliggörs	  i	  Figur	  3.	  	  

	  
	  

	  
	  

	  

	  
	  

	  
	  

På	  grund	  av	  denna	  konstruktion	  behövs	  inte	  några	  borstar	  som	  släpas	  mot	  rotorns	  axel.	  
Istället	  kommuteras	  polarna	  med	  hjälp	  av	  elektrisk	  styrning	  i	  takt	  med	  att	  magneterna	  
passerar.	  	  
I	   den	   vanligaste	   konfigurationen	   av	   borstlösa	   motorer	   finns	   det	   tre	   spolar	   som	  
strömsätts	   via	   tre	   separata	   faser.	   Riktningen	   på	   spolarnas	   magnetfält	   och	   därmed	  
fasernas	   polaritet	   ändras	   vid	   varannan	   av	   rotorns	   passager	   då	   en	   nord	   respektive	   en	  
sydpol	   passerar	   varannan	   gång.	   I	   Figur	   4	   åskådliggörs	   hur	   kommutering	   av	   motorns	  
olika	  faser	  görs	  under	  ett	  varvs	  rotation	  (Baldursson,	  2005).	  
	  

	  
	  

	  

	  
	  

	  

	  
	  

Ur	  Figur	  4	  går	  det	  att	  se	  att	  de	  tre	  faserna	  ligger	  förskjutna	  med	  120	  elektriska	  grader	  i	  
förhållande	  till	  varandra.	  Det	  går	  även	  att	  se	  att	  EMF:en	  är	  trapetzoidformad.	  	  
Det	  råder	  viss	  förvirring	  inom	  området	  vad	  som	  egentligen	  är	  en	  borstlös	  DC-‐motor.	  En	  
permanentmagnetiserad	  AC-‐motor	   har	   i	   princip	   samma	  konstruktion	   som	   en	   borstlös	  

Figur	  3.	  Schematisk	  bild	  över	  en	  tvåpolig,	  trefasig	  borstlös	  DC-‐motor	  (Baldursson,	  2005,	  s.11).	  

Figur	  4.	  Strömmar	  och	  EMF	  för	  de	  tre	  faserna	  under	  ett	  elektriskt	  varv	  (efter	  Baldursson,	  2005,	  s.10).	  
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DC-‐motor	   men	   med	   en	   sinusformad	   EMF.	   Den	   permanentmagnetiserade	   AC-‐motorn	  
styrs	  ofta	  genom	  att	  dess	  drivsteg	  matas	  med	  likspänning	  som	  sedan	  moduleras	  om	  till	  
en	   sinus	   våg	   med	   hjälp	   av	   PWM-‐modulering	   (Hendershot	   J.R.	   och	   Miller	   TJE	   ,1994).	  
Denna	   typ	   av	  motor	   kräver	   emellertid	   ett	  mer	   avancerat	   drivsteg	  och	   i	   fortsättningen	  
kommer	  borstlösa	  DC-‐motorer	  användas	  synonymt	  med	  de	  som	  har	  trapetzoid	  EMF.	  	  	  

2.3 Jämförelse och användningsområden 
På	   grund	   av	   den	   elektriska	   kommuteringen	   kräver	   den	   bortslösa	   motorn	   ett	   mer	  
komplicerat	  drivsteg	   för	  att	  köras	   jämfört	  med	  en	  borstad	  motor.	  Det	   finns	  emellertid	  
stora	  fördelar	  med	  den	  borstlösa	  motorn	  jämfört	  med	  en	  med	  borstar.	  	  

Då	  spolarna	  på	  en	  borstad	   likströmsmotor	  väger	  en	  del	  och	  sitter	  placerade	  på	  rotorn	  
innebär	  det	  att	  motorns	  tröghet	  ökar.	  Detta	  visar	  sig	   i	  att	  det	  krävs	  ett	  större	  moment	  
för	   att	   accelerera	   eller	   bromsa	   en	  motor	  med	   större	   tröghet.	   Vid	   reglering	   uppträder	  
trögheter	  som	  tidsfördröjningar	  och	  försvårar	  regleringen.	  	  På	  grund	  av	  en	  lägre	  tröghet	  
lämpar	   de	   sig	   bra	   i	   applikationer	   där	   positionsreglering	   används	   då	   snabba	   start	   och	  
stopp	  önskas.	  
Spolarnas	  placering	  utanför	  rotorn	  innebär	  att	  de	  blir	  lättare	  att	  kyla.	  Elektriska	  spolar	  
bygger	   på	   att	   den	   lindade	   koppartråden	   är	   isolerad	   mellan	   de	   individuella	   varven.	  
Isoleringen	   är	   värmekänslig	   och	   smälter	   vid	   för	   höga	   temperaturer.	   Temperaturerna	  
uppkommer	  enligt	  ohms	  lag	  när	  ström	  går	  igenom	  koppartrådens	  resistans.	  Strömmen	  
är	   en	  enligt	  Ekvation	  3	  proportionell	  mot	  momentet.	  Konsekvensen	  av	  detta	   är	   att	   en	  
motor	   som	  är	   lättare	   att	   kyla	   kan	  belastas	  mer	   relativt	   sin	   storlek.	  Genom	  att	   placera	  
spolarna	   i	   kontakt	  med	   ytterhöljet	   på	  motorn	   som	   för	   över	   värme	   väl	   kan	   en	   effektiv	  
kylning	   uppnås.	   Detta	   innebär	   att	   en	   borstlös	   motor	   kan	   producera	   mer	   moment	   i	  
förhållande	  till	  sin	  storlek	  än	  en	  borstad	  motor.	  På	  grund	  av	  att	  kylningen	  görs	  genom	  
höljet	  så	  kan	  motorn	  vara	  inkapslad	  vilket	  är	  att	  i	  föredra	  i	  smutsiga	  miljöer.	  
De	  borstar	  som	  sitter	  i	  en	  borstad	  motor	  slits	  på	  grund	  av	  den	  konstanta	  friktionen	  mot	  
axeln	  och	  måste	  därför	  underhålls.	  Detta	  underhållsproblem	  är	  helt	  eliminerat.	  På	  grund	  
av	   mindre	   friktion	   drar	   motorn	   även	   mindre	   ström	   vid	   tomgång	   och	   har	   bättre	  
verkningsgrad	  (Hendershot	  J.R.	  och	  Miller	  TJE	  ,1994).	  
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2.4 Kontroller 
I	   Kapitel	   2.2	   nämns	   att	   en	   borstlös	   motor	   kommuteras	   på	   elektrisk	   väg	   istället	   för	  
mekanisk.	   Principen	   för	   att	   driva	   den	   borstlösa	   DC-‐motorn	   är	   att	   de	   två	   faser	   som	  
producerar	   mest	   vridmoment	   vid	   en	   viss	   vinkel	   är	   aktiverade	   medan	   den	   tredje	   är	  
avstängd.	   Själva	   elektroniken	   för	   att	   kontrollera	   motorn	   måste	   kunna	   styra	   de	   tre	  
fasströmmarna	   separat.	   Själva	   strömsättningen	   av	   de	   olika	   fasernas	   görs	   med	  
transistorer	   i	   en	   konfiguration	   kallad	   trippel	   halvbrygga.	   En	   trippel	   halvbrygga	  
tillsammans	  med	  de	  tre	  faserna	  finns	  återgiven	  i	  Figur	  5	  (Baldursson,	  2005).	  

Figur	   5.	   Scheamtisk	   bild	   av	   en	   trippel	   halvbrygga	   tillsammans	   med	   spänningskälla	   och	   tre	  
motorlindningar(Baldursson,	  2005,	  s.11).	  	  

Den	   trippla	   halvbryggan	   består	   av	   sex	   stycken	   transistorer	   som	   i	   sex	   olika	  
konfigurationerna	  möjliggör	   att	   ändra	   strömriktningen	   i	   alla	   tre	   faser.	  Ur	   tabell	   1	   kan	  
utläsas	   vilka	   transistorer	   som	   är	   aktiva	   för	   att	   strömsätta	   de	   olika	   faserna	   under	   ett	  
elektriskt	  varv.	  För	  att	  rotera	  motorn	  år	  motsatt	  håll	  så	  genomlöps	  de	  olika	  tillstånden	  
igenom	  i	  omvänd	  ordning.	  
Tabell	  1.	  De	  olika	  driftlägena	  vid	  medurs	  rotation.	  Vinkel	  definierad	  som	  positiv	  medurs	  (efter	  Baldursson,	  
2005,	  s.11).	  

Elektrisk vinkel Driftläge Hallsensor Aktiva transistorer Fasströmmar 
H1 H2 H3 ia ib ic 

0°-60° 1 1 0 0 Q2 Q3 Q5 Q6 + - Off 
60°-120° 2 1 1 0 Q2 Q3 Q4 Q5 + Off - 

120°-180° 3 0 1 0 Q1 Q2 Q4 Q5 Off + - 
180°-240° 4 0 1 1 Q1 Q4 Q5 Q6 - + Off 
240°-300° 5 0 0 1 Q1 Q3 Q4 Q6 - Off + 
300°-360° 6 1 0 1 Q1 Q2 Q3 Q6 Off - + 

Varje	   transistor	   är	   även	   försedd	  med	   en	   skyddsdiod	   som	   skyddar	   transistorerna	   från	  
höga	  strömtoppar	  som	  uppkommer	  då	  transistorerna	  stängs.	  När	  transistorerna	  stängs	  
laddas	   den	   energi	   som	   finns	   lagrad	   i	  motorns	   lindningar	   ur	   i	   ett	   försök	   att	  motverka	  
strömändringen.	   Strömmen	   tillåts	   då	   gå	   baklänges	   genom	   dioderna	   och	   tillbaka	   ut	   i	  
motorlindningarna	   tills	   strömmen	   har	   minskat	   på	   grund	   av	   resistansen	   i	   ledarna	  
(Hendershot	  J.R.	  och	  Miller	  TJE	  ,1994).	  

En	   annan	   viktig	   aspekt	   strömsättandet	   av	   de	   olika	   faserna	   är	   att	   transistorerna	   inte	  
stängs	   momentant	   när	   basströmmen	   stängs	   av.	   Det	   finns	   en	   så	   kallad	   dead	   time	  
däremellan.	   Om	   då	   transistorn	   på	   den	   låga	   sidan	   öppnas	   direkt	   efter	   så	   uppstår	   en	  
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kortslutning	   mellan	   den	   höga	   och	   låga	   sidan.	   Detta	   leder	   i	   de	   flesta	   fall	   till	   att	  
transistorerna	  bränns	  upp.	  En	  viss	  tidsfördröjning	  måste	  därför	  introduceras	  beroende	  
på	  de	  valda	  transistoernas	  dead	  time	  (Hendershot	  J.R.	  och	  Miller	  TJE	  ,1994).	  

2.5 Lägesåterkoppling och sensorer 
En	  viktig	  del	  av	  styrningen	  av	  en	  borstlös	  motor	  är	  att	  veta	  i	  vilket	  läge	  motorn	  befinner	  
sig	  i.	  För	  att	  ta	  reda	  på	  detta	  finns	  flera	  olika	  tekniker	  som	  kan	  implementeras	  beroende	  
på	   krav	   och	   användningsområde.	   Den	   enklaste	   metoden	   för	   att	   mäta	   rotationsaxelns	  
position	   är	   med	   hjälp	   av	   hallsensorer.	   Hallsensorer	   är	   halvledare	   som	   öppnas	   eller	  
stängs	  när	  den	  placeras	  i	  ett	  magnetfält	  över	  ett	  visst	  tröskelvärde.	  För	  en	  trefas	  BLDC-‐
motor	   placeras	   vanligtvis	   tre	   stycken	   hallsensorer	   med	   120	   elektriska	   grader	   mellan	  
dem	  inne	  i	  motorn.	  Det	  ger	  kännedom	  om	  rotorns	  position	  inom	  dessa	  intervall.	  Detta	  är	  
fullt	   tillräckligt	   för	   att	   kommutera	   motorn	   och	   för	   enklare	   hastighetsreglering	   men	  
otillräckligt	   för	   positionskontroll.	   Då	   hallsensorerna	   bygger	   på	   halleffekten,	   att	   en	  
potentialskillnad	  uppstår	  då	  en	  strömförande	  ledare	  placeras	  i	  ett	  magnetfält,	  så	  kräver	  
hallsensorer	  strömmatning	  (Hendershot	  J.R.	  och	  Miller	  TJE	  ,1994).	  
Det	  är	  även	  möjligt	  att	  köra	  en	  borstlös	  motor	  helt	  utan	  externa	  sensorer.	  Denna	  typ	  av	  
återkoppling	   kallas	   ofta	   sensorlös	   återkoppling.	   Regleringen	   bygger	   på	   att	   utifrån	  
EMF:en	   bestämma	   positionen.	   Denna	   typ	   av	   återkoppling	   kräver	   AD-‐omvandling	   och	  
signalbehandling	  för	  att	  fungera	  bra.	  

Om	  exakt	  hastighet	   eller	   axelpositionsåterkoppling	  önskas	   för	   att	   exakt	   kunna	   reglera	  
motorn	   vid	   exempelvis	   krävande	   positionsstyrningsapplikationer	   används	   en	   optisk	  
enkoder.	  Optiska	  enkodrar	  bygger	  på	  att	  olika	  mönster	  har	  tryckts	  eller	  ristats	  in	  på	  en	  
genomskinlig	   skiva	   som	   roterar	   med	   motoraxeln.	   Antingen	   kan	   en	   absolut	   encoder	  
användas	   som	   har	   ett	   speciellt	   mönster	   tryckt	   på	   skivan	   med	   olika	   ljusa	   och	   mörka	  
områden	   vilka	   kan	   läsas	   av	   med	   flera	   fotodioder	   och	   på	   så	   sätt	   ge	   axelns	   absoluta	  
position.	   En	   inkrementell	   enkoder	   har	   en	   stor	  mängd	   linjer	   ritsade	   längs	   dess	   kanter.	  
Dessa	   kommer	   resultera	   i	   pulser	   när	   de	   läses	   av	   med	   fotodioder.	   Genom	   att	   läsa	   av	  
pulsbredden	  kan	  hastigheten	  beräknas.	  Med	  hjälp	  av	  ett	  unikt	   index	  någonstans	   längs	  
rotationen	   kan	   även	   positionen	   räknas	   fram	   relativt	   indexet.	   Däremot	   finns	   det	   ingen	  
kännedom	   om	   positionen	   innan	   indexet	   har	   hittats	   (Hendershot	   J.R.	   och	   Miller	   TJE	  
,1994).	   	  

2.6 Reglering 
Hitintills	  har	  den	  nödvändiga	  tekniken	  för	  att	  få	  en	  borstlös	  motor	  att	  rotera	  beskrivits.	  
Ofta	   önskas	  motorns	   beteende	   kunna	   styras	  mera	   exakt.	   Ett	   exempel	   på	   en	   krävande	  
applikation	   kan	   vara	   vid	   styrningen	   av	   en	   numerisk	   styrd	   fräsmaskin.	   Då	  måste	   både	  
position	  och	  hastighet	  önskas	  kontrolleras	  noggrant	  samtidigt	  som	  tillräckligt	  som	  den	  
maximala	   strömmen	   inte	   ska	   överskridas	   samtidigt	   som	   lasten	   är	   dynamisk.	   För	   att	  
kontrollera	  det	  dynamiska	  system	  som	  motorn	  och	  dess	  last	  är	  så	  krävs	  tillämpning	  av	  
reglerteknik.	  	  
Den	   en	   enklaste	   sättet	   att	   reglera	   en	   motor	   på	   är	   att	   styra	   hastigheten	   på	   en	  
likströmsmotor	   genom	  att	   endast	  modulera	   spänningsnivån	   som	  är	  proportionell	  mot	  
hastigheten	   enligt	   Ekvation	   2.	   Spänningen	   regleras	   genom	   att	   slå	   av	   och	   på	   de	   aktiva	  
transistorerna	   på	   den	   höga	   sidan	   i	   drivsteget.	   Då	   detta	   görs	   vid	   en	   hög	   frekvens	   så	  
kommer	  motorn	  som	  har	  en	  trögare	  dynamik	  än	  den	  elektriska	  kretsen	  att	  uppfatta	  av-‐	  
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och	  påslagandedet	  av	  transistorerna	  som	  att	  den	  matas	  med	  en	  lägre	  medelspänning.	  Då	  
varje	   av	   -‐och	  påslagning	  av	   transistorerna	   innebär	  en	   liten	   förlust	  bör	   inte	   en	   för	  hög	  
PWM-‐frekvens	  användas.	  En	  fördel	  är	  om	  frekvensen	  är	  så	  pass	  hög	  så	  att	  det	  mänskliga	  
örat	   inte	  kan	  uppfatta	  den	  då	  det	  annars	  kan	  tjuta	   från	  motorn	  med	  PWM-‐frekvensen.	  
Hur	  lång	  tid	  som	  av	  transistorn	  är	  hög	  i	  förhållande	  till	  periodtiden	  anges	  i	  procent	  och	  
kallas	  duty	  cycle	  och	  förklaras	  i	  Figur	  6	  (Hendershot	  J.R.	  och	  Miller	  TJE	  ,1994).	  	  	  

	  
Figur	  6.	  Principskiss	  över	  pulsbreddsmodulering	  vid	  tre	  olika	  duty	  cycles.	  

Det	  som	  har	  beskrivits	  är	  en	  öppen	  reglering	  som	  bygger	  på	  att	  en	  hastighet	  antas	  vara	  
proportionell	  mot	  hastigheten.	  Ett	  blockdiagram	  för	  öppen	  reglering	  återfinns	  i	  Figur	  7.	  
Denna	  typ	  av	  reglering	  ger	  ett	  gott	  resultat	  så	  länge	  som	  ingen	  last	  appliceras.	  Om	  lasten	  
är	  konstant	  och	  känd	  kan	  Ekvation	  3	  användas	  för	  att	  beräkna	  den	  spänning	  som	  krävs	  
för	  att	  hålla	  lasten	  vid	  ett	  vist	  varvtal.	  Problemet	  är	  att	  minsta	  avvikelse	  från	  modellen	  
kommer	  ge	  ett	  fel	  i	  praktiken.	  

	  
Figur	  7.	  Schematisk	  bild	  över	  en	  öppen	  styrning.	  

För	   att	   eliminera	   fel	   i	  modellen	   görs	   en	   återkoppling.	   Återkopplingen	   sker	   genom	   att	  
utgångstillståndet	   mäts	   upp	   och	   subtraheras	   från	   den	   önskade	   referensvärdet.	   Då	  
återstår	   avvikelsen	   eller	   felet	   som	   sedan	   ges	   som	   en	   insignal	   till	   regulatorn.	   Om	  
modellen	  inte	  stämmer	  fullt	  ut	  så	  kommer	  detta	  kunna	  kompenseras	  för	  då	  det	  är	  felet	  
som	  styr	  systemet.	  En	  schematisk	  bild	  över	  hur	  den	  slutna	  regleringen	  fungerar	  återges	  i	  
Figur	  8	  (Glad	  T	  och	  Ljung	  L,	  2006).	  

	  
Figur	  8.	  Schematisk	  bild	  över	  en	  sluten	  reglerloop.	  

För	   att	   avgöra	   hur	   systemet	   ska	   bete	   sig	   i	   förhållande	   till	   felet	   implementeras	   en	  
regulator.	   Det	   finns	   många	   olika	   regulatorer	   samt	   variationer	   av	   dessa.	   Vilken	   som	  
används	   beror	   på	   krav	   på	   prestanda,	   antalet	   signaler	   som	   systemet	   återkopplas	  med	  
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samt	  det	  dynamiska	  systemets	  beteende.	  En	  regulator	  som	  är	  grundläggande	  men	  både	  
kraftfull	  och	  utbredd	  inom	  motorstyrningen	  är	  PID-‐regulatorn.	  	  
En	   PID	   regulator	   består	   av	   tre	   delar.	   Proportionell	   del,	   en	   deriverande	   del	   och	   en	  
integrerande	  del.	   PID-‐regulatorn	  kan	  generellt	   sammanfattas	   i	   Ekvation	  5	   (Glad	  T	  och	  
Ljung	  L,	  2006).	  

	   	  𝑢 𝑡 =   𝐾!𝑒 𝑡 + 𝐾! 𝑒 𝜏 𝑑𝜏 + 𝐾!
!
!"
𝑒(𝑡)!

! 	   (5)	  

De	   tre	   konstanterna	  Kp,	  Kd	   och	  Ki	   avgör	   hur	   pass	   stor	   inverka	   de	   tre	   delarna	   har	   på	  
regleringen	  och	  dess	  värden	  måste	  anpassas	  från	  system	  till	  system.	  	  

En	  förbättrad	  variant	  på	  den	  allra	  enklaste	  formen	  av	  sluten	  reglering	  som	  beskrivits	   i	  
Figur	   8	   är	   kaskadreglering.	   Detta	   är	   den	   typ	   av	   reglering	   som	   de	   allra	   flesta	  
elmotorservon	  använder	  sig	  av.	  Principen	  bygger	  på	  att	  återkoppla	  med	   flera	  mätbara	  
signaler	  i	  serie.	  Ett	  blockschema	  för	  positionsreglering	  visas	  i	  Figur	  9.	  	  

Tanken	  är	  att	  strömregleringen	  är	  den	  snabbaste	   loopen	  som	  snabbt	  kompenserar	   för	  
snabba	   förändringar	  av	  hastigheten.	  Därefter	   följer	  hastighetsregleringen	  och	  slutligen	  
den	  minst	  snabba	  positionsregleringen.	  (Sandqvist	  W)	  

Figur	  9.	  Blockschema	  för	  kaskadreglering	  av	  position.	  
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3 DEMONSTRATOR	  
Detta	   kapitel	   beskriver	   både	   den	   utvecklade	   demonstratorn	   och	   den	   aktuella	  
arbetsprocessen	  som	  demonstartorn	  utvecklats	  enligt.	  

3.1 Problemställning 
För	   att	   demonstrera	   att	   förståelsen	   av	   teoretiska	   kunskaper	   som	   har	   tillgodogjorts	  
genom	  litteraturstudien	  så	  konstruerades	  en	  demonstrator.	  Då	  fördjupningen	  har	  legat	  
inom	   borstlösa	   DC-‐motorer	   beslutades	   att	   konstruera	   en	   drivkrets	   med	  
varvtalsreglering	  för	  en	  sådan	  motor.	  	  
För	   att	  drivkretsen	   skulle	   fungera	  väl	   som	  en	  demonstrator	   så	  önskades	  möjlighet	   att	  
varvtalet	  skulle	  kunna	  anges	  specifikt	  och	  sedan	  kunna	  avläsas	  på	  ett	  enkelt	  sätt	  av	  en	  
operatör.	  	  

3.2 Elektronik 
Den	  elektriska	  konstruktionen	  av	  demonstratorn	  är	  relativt	  enkel	  med	  få	  komponenter.	  
Själva	   drivningen	   av	   motorn	   görs	   av	   halvbryggorna	   BTN7960	   (Infineon,	   2007).	   Det	  
krävs	   således	   tre	   halvbryggor	   för	   att	   utgöra	   en	   trippel	   halvbrygga.	   Halvbryggorna	   är	  
ytmonterade	  IC-‐kretsar	  som	  innehåller	  de	  transistorer	  och	  dioder	  som	  finns	  återgivna	  i	  
Figur	  5.	  Halvbryggorna	  har	  även	   inbyggd	   logik	   för	  att	  hindra	  kortslutning	  på	  grund	  av	  
transistorernas	  dead	  time.	  

Mikrokontrollern	  ATmega	  168	  (Atmel,	  2011)	  tar	  emot	  signalerna	  ifrån	  hallsensorerna	  i	  
motorn	  och	  utför	  kommuteringen	  av	  de	  tre	  faserna.	  Detta	  görs	  genom	  att	  skicka	  ut	  totalt	  
sex	   styrsignaler,	   två	   per	   halvbrygga.	   Den	   första	   styrsignalen	   till	   drivsteget	   anger	   om	  
drivsteget	   ska	   vara	   aktivt	   eller	   inte.	   När	   ingen	   ström	   ska	   gå	   igenom	   den	   fas	   som	  
halvbryggan	  styr	  så	  sätts	  denna	  signal	  till	  låg.	  Själva	  hastighetsregleringen	  utförs	  genom	  
att	  den	  andra	  styrsignalen	  från	  mikrokontrollern	  till	  drivsteget	  PWM-‐moduleras	  med	  en	  
frekvens	   på	   16	   kHz.	   Om	   fastströmmen	   i	   den	   fas	   som	   drivsteget	   styr	   ska	   vara	   negativ	  
stängs	  PWM-‐signalen	  av	  och	  utsignalen	  sätt	  till	  konstant	  låg.	  

Hur	  signalerna	  går	  mellan	  komponenterna	  beskrivs	  med	  det	  förenklade	  blockschemat	  i	  
Figur	  10.	  	  

Det	   fullständiga	   blockschemat	   som	   är	   uppritat	   i	   EAGLE	   PCB	   Software	   (CADSOFT)	  
återfinns	   i	   Bilaga	   1.	   Det	   är	   även	   detta	   blockschema	   som	   ligger	   till	   grund	   för	   den	   PCB	  
layout	  som	  har	  framtagits	  för	  att	  etsade	  mönsterkort	  som	  finns	  återgivet	  i	  Figur	  11.	  	  

ATmega 168 BTN7960 Motor

Figur	  10.	  Förenklat	  blockschema	  över	  kretsen	  där	  signalerna	  illustreras	  med	  pilar	  
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Det	   finns	   även	   en	   spänningsregulator	  med	  beteckningen	  LM2940	   (Texas	   Instruments,	  
2004)i	  blockschemat	   i	  Bilaga	  1.	  Spänningsregulatorn	  reglerar	  ner	  matningsspänningen	  
på	  12	  v	  till	  5	  v	  som	  används	  för	  att	  driva	  mikrokontrollern	  och	  hallsensorerna.	  Förutom	  
de	  beskrivna	  komponenterna	  så	  används	  även	  elektrolytkondensatorer	  för	  att	  jämna	  ut	  
spänningspikar	   vid	   spänningsregulatorn.	   Varje	   halvbrygga	   har	   även	   en	   keramisk	  
kondensator	   av	   storleksordningen	   470	   nF	   för	   att	   reducera	   störningar	   som	   kan	  
uppkomma	  när	  aktiva	  faserna	  skiftas	  (Infineon,	  2007).	  Resistorerna	  R1	  till	  R3	  är	  pullup-‐
motstånd	   till	   motorns	   hallsensorer	   (Maxon	   Motors,	   2010).	   Resistorerna	   märkta	   med	  
RN1	   är	   till	   för	   att	   skydda	   drivkretsarna	   från	   att	   matas	   med	   för	   hög	   ström	   (Infineon,	  
2007).	  Motstånden	  sitter	  inbyggda	  i	  en	  DIL-‐8	  kapsel.	  Dessa	  kringliggande	  komponenter	  
har	  valt	  efter	  konsultation	  av	  respektive	  komponents	  datablad.	  	  

3.3 Reglering 
För	  att	  göra	  en	  simulering	  av	  motorns	  dynamiska	  beteende	  och	  på	  så	  sätt	  lättare	  kunna	  
välja	   regulatorns	   parametrar	   så	   tas	   en	   överföringsfunktion	   fram	   för	   motorn	   enligt	  
Ekvation	  6	  (Hendershot	  J.R.	  och	  Miller	  TJE,	  1994).	  	  

	   𝐺 𝑠 =   
!
!!

!!!!! !!!!!
	   	   (6)	  

Den	  mekaniska	   tidskonstanten	  𝜏!var	   given	   i	  motorns	  datablad	   (Maxon	  motors,	   2010)	  
och	  den	  elektriska	  tidskonstanten	  𝜏! 	  approximeras	  genom	  sambandet	  i	  Ekvation	  7.	  	  

	   𝜏! =
!
!
	   	   (7)	  

En	  simulering	  av	  ett	  steg	  motsvarande	  en	  ändring	  av	  varvtalsreferensen	  på	  1000	  RPM	  
återfinns	  i	  Figur	  12.	  Simuleringen	  är	  gjord	  i	  MATLAB	  (MATHWORKS).	  	  	  
	   	  

Figur	  11.	  Baksidan	  av	  det	  etsade	  mönsterkortet	  med	  tre	  stycken	  BTN7960	  monterade.	  
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För	   att	   varvtalsstyra	  motorn	   implementeras	   både	   en	   öppen	   reglerloop	   och	   en	   sluten.	  
Den	   öppna	   loppen	   beräknar	   styrsignalen	   enligt	   Ekvation	   8.	   Som	   utsignal,	   u	  användes	  
duty	   cyclen	   som	   är	   proportionell	   mot	   varvtalsrferensen,	   nref	   där	   umax	  är	   den	   högsta	  
spänning	  som	  drivsteget	  klarar	  av	  att	  leverera	  till	  motorn.	  

	   𝑢 𝑡 =    !!"#
!!"#!!!"# !!

𝑛!"#	  	  	   	   (8)	  

Blockschemat	  för	  den	  slutna	  regleringen	  återfinns	  i	  Figur	  13.	  	  

Regulatorn	  som	  används	  är	  en	  PI-‐	  regulator.	  Anledningen	  till	  att	  inte	  en	  fullständig	  PID-‐
regulator	  implementeras	  är	  att	  någon	  signal	  för	  vinkelhastigheten	  inte	  finns	  tillgänglig.	  
En	   approximation	   skulle	   kunna	   göras	   genom	  att	   derivera	  hastigheten.	  Att	   derivera	   en	  
mätsignal	   är	   däremot	   ofta	   en	   dålig	   idé	   då	   den	   bli	   mycket	   bruskänslig.	   En	  
implementering	   av	   en	   deriverande	   del	   ska	   enligt	   teorin	   innebära	   ett	   bättre	   dämpat	  
system	  och	  en	  minskad	  översläng	  vid	  ett	  varvtalssteg	  (Glad	  T	  och	  Ljung	  L,	  2006).	  
	   	  

Figur	  13.	  Blockschema	  för	  den	  slutna	  reglerloppen.	  

Motor
Referens Fel

!

-1

Verklig hastighet
Regulator

Duty 
cycle

Hall-
sensorerBeräknad 

hastighet

Motor

Figur	  12.	  Simulering	  av	  ett	  varvtalssteg	  på	  1000	  RPM	  på	  det	  oreglerade	  systemet.	  



14	  
	  

Vid	  vad	  av	  reglerparametrarna,	  Ki	  och	  Kp	  beskrivna	  i	  Ekvation	  5	  simuleras	  stegsvaret	  för	  
ett	   varvtalssteg	  motsvarande	  1000	  RPM.	  Ett	   stabilt	   stegsvar	   utan	   statiskt	   reglerfel	   fås	  
med	  den	  propotionella	  konstanten	  satt	  till	  0.03	  och	  den	  integrerande	  till	  10.	  Stegsvaret	  
med	  de	  valda	  reglerparametrarna	  återfinns	  i	  Figur	  14.	  	  

3.4 Mjukvara 
För	  att	  ge	  en	  bild	  över	  hur	  mjukvaran	  fungerar	  måste	  den	  brytas	  ner	  i	  mindre	  delar	  som	  
har	   specifika	   funktioner.	   Gränssnitt	   till	   operatör,	   kommunikation	  mellan	   operatör	   och	  
drivkrets,	  kommutering	  av	  motor	  samt	  varvtalsreglering.	  Uppbyggnaden	  av	  mjukvaran	  
har	  i	  så	  stor	  utsträckning	  som	  möjligt	  eftersträvats	  att	  vara	  händelsebaserad	  så	  att	  inte	  
resurser	  utnyttjas	  när	  inget	  händer.	  	  

Kommuteringen	   av	   motorn	   sköts	   genom	   att	   externa	   interrupts	   från	   hallsensorerna	  
triggade	  en	  uppräkning	  av	   indexet	  till	  ett	  så	  kallat	   lookup-‐table.	  Ett	   lookup-‐table	  är	  en	  
vektor	  där	  de	  bitskiftningar	  som	  behövs	  göras	  för	  att	  skifta	  mellan	  de	  olika	  drivlägena	  
som	   finns	   återgivna	   i	   Tabell	   1	   finns	   hårdkodade.	   Anledningen	   till	   att	   denna	  
implementering	   används	   istället	   för	  många	   if-‐satser	   är	   att	   vektorer	  har	  direktåtkomst	  
till	  datan	  de	  lagrar	  och	  därmed	  konstant	  tidskomplexitet.	  Denna	  implementering	  lämpar	  
sig	  väl	  i	  de	  interruptfunktioner	  som	  inträffar	  ofta.	  Om	  operatören	  anger	  att	  motorn	  ska	  
ändra	   riktning	   så	   behöver	   enbart	   uppräkningen	   av	   indexeringen	   ändras	   till	   det	  
omvända.	  
För	  kommunikation	  mellan	  operatör	  och	  motordrivare	  utnyttjas	  serieprotokollet	  UART.	  
Med	   hjälp	   av	   FT232	   chippet	   från	   tillverkaren	   FTDI	   på	   FIM-‐boarden	   så	   omvandlades	  
UART-‐protokollet	   till	   USB	   och	   således	   hade	   kommunikation	   mellan	   dator	   och	  
mikrokontroller	   etablerats	   (Future	   Technology	   Devices	   International	   Limited,	   2010).	  
För	   att	   skicka	   kommandona	  mellan	   dator	   och	  mikrokontroller	   så	   användes	  MATLAB.	  
MATLAB	  har	  inbyggda	  funktioner	  för	  att	  hantera	  seriekommunikation	  som	  utnyttjades	  
tillsammans	  med	  ett	  enkelt	  grafiskt	  gränssnitt	  för	  att	  skicka	  kommandon.	  Den	  baudrate	  
som	  användes	  vid	  seriekommunikationen	  uppgick	  till	  19200	  Baud.	  De	  kommandon	  som	  
kan	  skickas	  från	  dator	  till	  motorstyrning	  är	  start,	  stopp,	  medurs-‐eller	  moturs	  drift.	  	  

Figur	  14.	  Stegsvaret	  för	  det	  slutna	  systemet	  med	  de	  valda	  reglerparametrarna.	  
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Ursprungligen	   fanns	  en	  önskan	  om	  att	  motordrivaren	  skulle	  kunna	  skicka	   tillbaka	  den	  
aktuella	   hastigheten	   och	   på	   så	   sätt	   logga	   insvängningsförloppet.	   Tyvärr	   så	   upptog	  
kommuteringen	   av	  motorn	   så	  mycket	   processorkraft	   att	  motorn	   började	   hacka	   i	   takt	  
med	  att	   data	   skickades.	   För	   att	   kunna	  verifiera	  och	  utvärdera	   regulatorns	  prestanda	   i	  
steady-‐state	  gjordes	  istället	  mätningar	  med	  en	  optisk	  tachometer.	  	  

Då	  UART	  enbart	  klarar	  av	  att	  skicka	  en	  byte	  data	  åt	  gången	  så	  ställde	  detta	  till	  problem	  
då	  exempelvis	  en	  varvtalsreferens	  på	  6000	  RPM	  skulle	  skickas	  till.	  För	  att	  komma	  runt	  
detta	  problem	  omvandlas	  talet	  till	  en	  sträng	  och	  sedan	  skickas	  ett	  tecken	  i	  taget.	  Detta	  
tog	  emellertid	  för	  lång	  tid	  göra	  så	  att	  motorn	  började	  hacka.	  Problemet	  löstes	  genom	  att	  
minska	  upplösningen	  varvtalet	  som	  skickades	  till	  motordrivaren.	  Det	  hastighetsintervall	  
som	  motorn	  kunde	  arbeta	  inom	  vid	  tolv	  volts	  matning	  delas	  upp	  i	  256	  delar.	  På	  så	  sätt	  
kunde	   varvtalet	   skickas	   som	   en	   byte	   vilket	   inte	   påverkade	   motordriften.	  
Varvtalsreferensens	  upplösning	   försämrades	  men	  bedömdes	   som	   tillräckligt	  noggrann	  
för	  demonstrativa	  syften.	  	  

Varvtalsregleringen	   implementerades	   genom	   att	   en	   16-‐bitars	   timer	   räknade	   tiden	  
mellan	   varje	   externt	   interrupt	   från	   hallsensorerna.	   Då	   klockfrekvens	   och	   prescaler	   är	  
kända	  kan	  tiden	  mellan	  varje	  interrupt	  beräknas.	  Tillsammans	  med	  kännedom	  om	  antal	  
interrupts	   per	   varv	   kunde	   hastigheten	   beräknas	   ur	   tiden.	   När	   en	   ny	   hastighet	   fanns	  
tillgänglig	   indikerades	   detta	   med	   en	   flagga	   och	   reglerloopen	   uppdaterades.	  
Reglerloppen	   beräknade	   först	   ut	   felet	   mellan	   varvtalsreferensen	   och	   den	   uträknade	  
hastigheten.	  Sedan	  beräknades	  en	  ny	  duty	  cycle	  ut	  genom	  Ekvation	  9.	  	  

	   	  𝑢 𝑛 =   𝑘!𝑒 𝑛 + 𝑘! 𝑒(𝑖)𝑑𝑡!
!!! 	   (9)	  

I	   Ekvation	   8	   är	  dt	   är	   tiden	  mellan	   interrupten	   och	   e(n)	   det	   senaste	   felet.	   Integralen	   i	  
Ekvation	   5	   approximerades	   alltså	   med	   en	   summa.	   De	   reglerparametrar	   som	   tetstats	  
fram	  med	   hjälp	   av	   simuleringar	   i	   Matlab	   ledde	   till	   instabilitet	   vid	   implementeringen.	  	  
Slutligen	  sattes	  kp	  till	  0.2	  och	  den	  integrerande,	  Ki	  till	  0.001	  efter	  omskalning.	  

3.5 Resultat 
Resultatet	   av	   konstruktionsarbetet	   blev	   en	   fungerande	   demonstrator.	   En	   bild	   på	  
demonstratorn	   kan	   återfinnas	   i	   Figur	   15.	   Som	   bilden	   visar	   så	   är	   komponenterna	  
fastlödda	  på	  ett	  experimentkort.	  Tyvärr	  så	   fanns	  aldrig	   tid	  att	  slutföra	   felsökningen	  av	  
det	  etsade	  kortet	  som	  visades	  i	  Figur	  11	  

Figur	  15.	  Bild	  av	  motordrivaren	  på	  experimentkort	  tillsammans	  med	  den	  borstlösa	  motorn.	  	  
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För	  att	  få	  göra	  en	  verifikation	  av	  funktionen	  så	  gjordes	  en	  enkel	  uppmätning	  av	  varvtalet	  
med	  hjälp	  av	  en	  optisk	  tachometer	  av	  modellen	  vid	  olika	  referensvarvtal.	  Resultatet	  av	  
varvtalsmätningen	  finns	  återgiven	  i	  Tabell	  2.	  
Tabell	  2.	  Tabell	  över	  de	  uppmätta	  varvtalen	  i	  RPM	  vid	  olika	  reglering	  och	  referensvarvtal.	  

Varvtalsreferens Uppmätt varvtal, sluten reglering Uppmätt varvtal, öppen reglering 
1002 997 1183 
2003 1978 2180 
3006 2910 3059 
4007 3776 3846 
5009 4630 4567 
6011 5448 5200 

För	  att	  skapa	  en	  möjlighet	  för	  en	  operatör	  att	  kommunicera	  med	  motordrivaren	  utan	  att	  
känna	  till	  exakt	  hur	  allt	  fungerade	  så	  skapades	  ett	  grafiskt	  användargränssnitt.	  Hur	  detta	  
utformades	  presenteras	  i	  skärmavbildning	  i	  Figur	  16.	  

	  
	  

	   	  

Figur	  16.	  Skärmavbildning	  av	  det	  grafiska	  gränssnittet	  för	  styning	  av	  motorkontrollern.	  
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4 DISKUSSION	  OCH	  SAMMANFATTNING	  
I	   detta	   kapitel	   diskuteras	   och	   sammanfattas	   de	   resultat	   som	   presenterats	   i	   föregående	  
kapitel.	  	  

4.1 Diskussion 
En	   fungerande	   demonstrator	   har	   konstruerats	   i	   enlighet	   med	   problembeskrivningen.	  
Enligt	  Tabell	  2	   följer	  motorns	  varvtal	  referensen	  väl	  vid	  de	   lägre	  varvtalen.	  Den	  slutna	  
styrningen	  har	  bättre	  noggrannhet	  än	  den	  öppna.	  Vid	  högre	  varvtal	  ökar	  avvikelsen	  från	  
varvtalsreferensen.	   Vad	   detta	   beror	   på	   är	   inte	   fastställt	   men	   antagligen	   hinner	   inte	  
processorn	  med	  kommuteringen	  då	   interrupten	  sker	  med	  för	  snabb	  frekvens	  vid	  höga	  
varvtal.	   Antagandet	   grundar	   sig	   i	   at	  motorn	   blir	   väldigt	   varm	   snabbt	   när	   den	   körs	   på	  
höga	   varvtal,	   även	   utan	   belastning.	   Detta	   är	   ett	   tecken	   på	   att	   faserna	   inte	   strömsätts	  
korrekt	  och	  på	  så	   sätt	  uppstår	   förluster.	  Vidare	  så	  använder	  kommersiella	  drivkretsar	  
en	   betydligt	   snabbare	  mikroprocessor	   än	   vad	   som	   använts	   i	   projektet	   som	   dessutom	  
inte	  sköter	  motordrivarens	  kringfunktioner	  så	  som	  kommunikation	  och	  övervakning.	  	  

Intressant	   är	   även	   att	   de	   beräknade	   konstanterna	   till	   PI-‐regulatorn	   inte	   fungerade	   i	  
praktiken	  även	  om	  de	  utgjorde	  en	  någorlunda	  bra	  startgissning.	  Troligen	  beror	  detta	  på	  
att	   hänsyn	   inte	   togs	   till	   att	   regleringen	   inte	   görs	   kontinuerligt	   utan	   diskret	   samt	   att	  
styrsignalen/matningsspänningen	  är	  begränsad	  till	  tolv	  volt.	  

Det	  kan	  även	  konstateras	  att	  det	  drivsteg	  som	  har	  konstruerats	   inte	  kan	  mäta	  sig	  med	  
kommersiellt	  gångbara	  drivsteg	  som	  har	  en	  helt	  annan	  tillförlitlighet	  och	  prestanda.	  Det	  
är	  däremot	  fullt	  möjligt	  att	  konstruera	  ett	  enkelt	  drivsteg	  med	  relativt	  små	  medel.	  	  
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5 REKOMMENDATIONER	  OCH	  FRAMTIDA	  ARBETE	  
I	  detta	  kapitel	  ges	   rekommendationer	   for	  mera	  detaljerade	   lösningar	  och/eller	   framtida	  
arbete.	  

5.1 Rekommendationer 
För	   fortsatt	   arbete	   med	   motordrivaren	   så	   skulle	   en	   mer	   robust	   konstruktion	   vara	  
nödvändig	  för	  att	  minska	  risken	  för	  glappkontakt.	  I	  samband	  med	  detta	  skulle	  även	  ett	  
FT232	   chip	   kunna	   monterats	   på	   motordrivaren	   och	   på	   så	   sätt	   ge	   en	   helt	   fristående	  
konstruktion.	  	  
För	   att	   kunna	   förbättra	   regleringen	   skulle	   reglerparameterarna	   behöva	   trimmas	   in	  
bättre.	  Som	  underlag	   till	  detta	  skulle	  det	  vara	  behändigt	  om	  dessa	  kunde	  ställas	   in	  via	  
gränssnittet	   i	   datorn.	   Det	   hade	   även	   varit	   önskvärt	   att	   kunna	   logga	  
insvängningsförloppet	  hos	  motorn	  genom	  att	  skicka	  tillbaka	  data	  från	  motordrivaren	  till	  
datorn.	   För	   att	   denna	   kommunikation	   inte	   ska	   störa	   kommutering	   och	   reglering	   av	  
motorn	   bör	   en	   mindre	   processor	   enbart	   sköta	   denna	   uppgift.	   Genom	   att	   frigöra	  
processorn	  från	  dessa	  uppgifter	  skulle	  kommuteringen	  fungera	  bättre	  på	  höga	  varvtal.	  

Regleringsmässigt	   så	   bör	   ett	   Anti-‐uppvindningfilter	   implementeras.	   En	   så	   kallad	  
uppvindning	  inträffar	  vid	  stora	  referensändringar	  som	  till	  exempel	  att	  motorn	  ska	  starta	  
från	   stillastående	   till	   6000	   RPM.	   Då	   utsignalen	   i	   form	   av	   matningsspänningen	   till	  
drivstegen	   är	   en	   begränsande	   faktor	   så	   kommer	   regulatorn	   att	   bottna.	   Trots	   att	  
styrsignalen	  är	  maximal	  så	  ökas	   integralen	  av	   felet	  hela	   tiden	  på	   fast	   felet	  avtar.	  Detta	  
leder	   till	   en	   långvarig	   översläng	   innan	   det	   integrerade	   felet	   har	   reducerats	   ner.	   Detta	  
fenomen	   har	   påträffats	   ett	   fåtal	   gånger	   med	   demonstratorn.	   Ett	   enkelt	   sätt	  
implementera	   ett	   sådant	   filter	   skulle	   vara	   att	   integralen	   av	   felet	   begränsas	   till	   ett	  
maxvärde	  som	  inte	  ger	  så	  stor	  översläng	  (Glad	  T	  och	  Ljung	  L,	  2006).	  
En	  annan	  intressant	  förbättring	  vid	  fortsatt	  arbete	  skulle	  vara	  att	  kaskadreglera	  motorn	  
genom	   att	   lägga	   till	   en	   inre	   reglerloop	   för	   strömmen.	   Strömmen	   skulle	   kunna	  
återkopplas	  genom	  att	  AD-‐omvandla	  spänningen	  över	  ett	  motstånd.	  	  
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