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Sammanfattning

Kursen ”Fördjupningsarbete i Mekatronik” är indelad tre delar. Under den första delen av kursen 
bekantade samtliga medlemmar sig med mikroprocessorn AVR ATmega16 genom att utföra 
tillgängliga laborationsuppgifter. Den andra delen bestod av en individuell specialisering där en 
fördjupning inom ett visst område utfördes. Del tre, som denna rapport behandlar, utgörs av ett 
grupparbete där gruppens medlemmar har valts ut utefter valda områden i del två av kursen. På 
så sätt skall gruppens medlemmar kunna integrera sina expertisområden i produkten. 

Projektets uppgift, som var att ta fram en robot till den svenska artisten Robyn, tillhandahölls av 
kursansvariga efter den individuella specialiseringens slut. Detta gjordes som en hyllning till 
Robyn, som sjunger om robotar och teknik m.m. 

Roboten som togs fram bestod av en klann-mekanism med åtta ben som används för att 
efterlikna rörelsemönstret av en krabba samtidigt som antalet motorer hålls nere för att minska 
komplexiteten. Ovanpå denna framdrivningsanordning återfinns en lysdiodkub som har 
möjligheten att ge betraktaren en upplevelse i tre dimensioner och utöver detta finns möjlighet 
att nyttja sociala medier för att påverka det intryck som förmedlas. 

Styrningen av roboten sker via en androidapplikation som hanterar val mellan ett antal färdiga
scheman och kommunicerar detta via blåtand. 
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Abstract

The advanced course in mechatronics consists of three parts. In the beginning of the course all 
the participants familiarized themselves with the microcontroller AVR ATmega16 with help 
from available exercises. The second part consisted of an individual specialization within a 
certain area. The last part, which this report refers to, was done in groups of five. All groups 
were chosen after each person’s individual specialization. 

The assignment was to develop a robot for the Swedish singer Robyn, who sings about robot and 
technology etc. 

During the project a robot in form of a Klann mechanism was developed. It consisted of eight 
legs that were used to resemble the movements of a crab. The number of motors was kept down 
to minimize the complexity. On top of the mechanism a light diode cube was placed which had 
the ability to give an experience in three dimensions. In additional to this, a way to use social 
media to effect the impression that is conveyed is available. 

An Android application was developed to control the robots movement and the animations on 
the LED-cube and communicates thru Bluetooth.
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Symbol Beskrivning 
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1 INTRODUKTION 

I följande kapitel beskrivs bakgrund, syfte, avgränsningar och metod för det utförda arbetet. 

1.1 Bakgrund 

Följande projekt genomförs som ett led i kandidatexamensarbetet i mekatronik vid 
Kungliga Tekniska Högskolan.  

På uppdrag av artisten Robyn ska en robot konstrueras. Önskat är att roboten på något 
sätt ska kunna interagera med sin omgivning, vara förenlig med artistens framtoning 
och i någon mån kunna samspela med denna vid framträdanden. 

1.2 Syfte 

Syftet med projektet är att konstruera och tillverka en robot som genom sitt yttre och 
sina funktioner skall kunna tillföra en ny dimension till artisten Robyns framträdande, 
företrädelsevis genom att samspela med både publik och musik. Ytterligare ett syfte 
med detta projekt är att projektets gruppmedlemmar ska tillgodogöra de kunskaper 
som erhållits under den individuella specialiseringen genom att tillämpa dessa vid 
utvecklingen av roboten.  

Ytterliggare ett önskemål är att projektet ska tjäna till att väcka intresse för mekatronik 
hos nya målgrupper. 

1.3 Avgränsning 

Roboten är avsedd att användas på en musikscen under kortare tidsintervall.  

Interaktionen avgränsas till att behandla ljud i robotens omgivning som indata och 
baserat på denna förmedla en visuell respons.  

1.4 Metod 

Konstruktionen av roboten och dess programvara bedrivs i projektform i en grupp om 
fem personer där alla medlemmar i gruppen anses besitta olika nyckelkompetenser som 
krävs för projektets färdigställande. De tekniska metoder som tillämpas behandlas i 
respektive avsnitt i rapporten.  
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2 DEMONSTRATOR 
I följande kapitel beskrivs den demonstrator som konstruerades under projektets gång. 

2.1 Mekanik 

Roboten avsågs kunna röra sig gående över scenen. Flera möjliga tekniker för att 
åstadkomma detta undersöktes för att finna en metod som gav en tillräckligt tilltalande 
gångstil samtidigt som kravet på låg komplexitet uppfylldes. Valet föll slutligen på en 
mekanism utav Klann-typ, se Figur 1. Mekanismen ansågs uppfylla de krav som 
efterfrågades. 

Den initiala konstruktionen skapades i CAD-programmet Solid Edge [2], se Error! 
Reference source not found., för att kunna utvärdera dess beteende. Efter detta 
byggdes en enkel konstruktion i trä för att på ett lättare vis kunna analysera rörelsen 
och samtidigt konkretisera mekanismen. 

 

Figur 1. Initial konstruktion av benmekanismen.   

 

Med erfarenhet av prototypkonstruktionen, och vidare simulering, konstruerades 
samtliga mekaniska komponenter. Dessa tillverkades sedan med hjälp av 
vattenskärning. 

Vid konstruktionen av mekanismen fanns en genomgående önskan om att i största 
möjliga mån använda färdigtillverkade komponenter, likt gängstänger och muttrar. 

Figur 2 nedan visar den slutgiltiga CAD-modellen av roboten, där benmekanismer 
tillverkades av 2 mm tjock aluminiumplåt främst av viktmässiga skäl. Dreven 
tillverkades i stål för att kunna utstå de påfrestningar som bedömdes uppkomma under 
drift. Sidogavlarna tillverkades i plywood med tjockleken 13 mm vilket gav en 
tillfredställande vridstyvhet. 
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Figur 2. Färdig benkonstruktion 

 

Effektbehovet för att driva mekanismen visade sig svårt att uppskatta då de 
friktionsförluster som uppstår i ledade ytor är beroende av  tillverkningsprecisionen, 
som i sin tur var svår att kontrollera. 

Dimensioneringen av motorerna och deras transmission, som visas i Figur 3, var på 
grund av problematiken ovan tvungna att till stor del baseras på tester vilka först kunde 
genomföras efter tillverkning av en i princip färdigställd prototyp av 
framdrivningsmekanismen. De 12 V-motorer som valdes visade sig dock vara 
underdimensionerade vid direktdrift varför den transmission som slutligen valdes 
nyttjar allt tillgängligt uttrymme. Detta för att få så hög utväxling mellan motor och 
framdrivningsmekanism som möjligt.  

 

Figur 3.  Vy snett ovanifrån på benkonstruktionen 

Slutligen visade sig benens längd ställa allt för höga krav på framdrivningen. Med 
anledning av detta togs det konstruktionsmässiga beslutet att korta ned benen för att 
minska den höjd som roboten måste lyfta sig själv under varje steg. I och med detta 
ökades också sidostabiliteten i länkkonstruktionen. 
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Motorerna monterades på plattor med fyra skruvförband, vilket visas i Figur 4.  Dessa 
tillät förflyttning i horisontalled för att justera spänningen i kedjan och således 
eliminera behovet av en kedjespännare. En sådan bedömdes vara en mekanisk detalj 
som av utrymmesskäl ej var önskvärd.  

Den lysdiodkub som konstruerades fästes ovanpå ramen för att distansera den från 
framdrivningsmekanismens rörliga delar. 

 

Figur 4. Slutlig transmission 

Då motorerna arbetar med höga moment krävs höga strömmar. Detta ställer stora krav 
på batteriet varför valet föll på ett motorcykelbatteri med kapaciteten 9 Ah. Nackdelen 
som följde detta val var den vikt på 3,5 kg som adderades till ekipaget. För att motverka 
den ökade vikten monterades två stödhjul på vardera sida om roboten, vilket visas i 
Figur 5. 

 

Figur 5.  Bild på ben och stödben 
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2.2 Motorstyrning 

En motorstyrning för framdrivningen av roboten erfordrades. På grund av valet av 
gångstil ställdes stora krav på motorstyrningens strömtålighet. Som en följd av den 
komplexa framdrivningen var de exakta specifikationerna på motorstyrningen länge 
okända varför konstruktionen av motorstyrningen skedde relativt sent. En färdig H-
brygga med en strömtålighet på 2 A utprovades för att endast driva en (1) motor. Det 
krävdes därmed fyra H-bryggor totalt. Detta visade sig emellertid ej vara tillräckligt för 
tillfredsställande drift då strömbegränsning uppstod med spänningsfall som följd. 

Efter analys av den första H-bryggan fastställdes två alternativ för vidare utveckling. Det 
ena alternativet var att från grunden konstruera H-bryggor av tillgängliga komponenter 
som helt skulle uppfylla de uppställda kraven. Det andra alternativet var att sänka 
kraven på funktionalitet och bygga en motorstyrning som ej tillät reglering av 
motorernas riktning. På grund av en låg komplexitet hos den senare lösningen valdes 
denna för att inom tidsramen för projektet kunna påvisa funktion.  

Eftersom full funktionalitet på motorerna eftersträvades gjordes valet att konstruera en 
H-brygga med lösa komponenter. För att minska antalet komponenter gjordes valet att 
sammankoppla de två motorer som befinner sig på samma sida centrum av mekanismen 
vilket ledde till att enbart två H-bryggor krävdes.  

Problemet med designen av H-bryggan ligger i styrningen av de transistorer som ligger 
över lasten, varför det där valdes att användas kretsar av typen high side switch. Dessa 
löser den problematiken genom att styras via jord.  

En sammankoppling av high side switchens styrpinne och transistorn, belägen under 
lastens gate enligt Figur 6, gjordes för att säkerställa att kortslutning ej skulle uppstå. 
Ytterligare en transistor installerades för att tillåta 5 V:s logiknivå. 
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Figur 6. Kopplingschema över H-Brygga.  

Den slutgiltiga H-bryggan har en hög strömtålighet och låga förluster på grund av låga 
ledningsresistanser i transistorerna. Kretsens switchfrekvens begränsas av high side 
switcharna vilket leder till att en låg PWM-frekvens krävs. De strömmar som H-bryggan 
hanterar leder till att elektromagnetiska störningar uppstår i närområdet. Följden av 
detta blev att den mikroprocessor som styr H-bryggorna fick omplaceras till ett separat 
kretskort.  

H-bryggan visas i Figur 7 nedan. 
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Figur 7. Bild av slutgiltig H-brygga. 

2.3 Lysdiodkub 

Med ett objekt som har tre dimensioner kan bredd, längd och djup uppfattas. Att 
använda sig av en display, bestående av lysdioder, med tre dimensioner ger därför 
möjlighet till fler och mer avancerade animationer än en motsvarande display i två 
dimensioner. Avståndet mellan lysdioderna är nödvändigt för att kunna se varje 
individuell lysdiod jämfört med en tvådimensionell display där lysdioder kan placeras 
tätt utan att för den skull skymma varandra.  

Lysdiodkuben som konstruerades består av totalt 343 lysdioder och har en symmetrisk 
form med sju lysdioders djup i varje dimension. Om kubens samtliga dioder skulle 
adresserats enskilt, med direkt adressering, hade totalt 343 stycken I/O-pinnar krävts 
för att kunna tända och släcka varje diod. Emellertid användes en typ av 
mikrokontroller med endast 32 sådana pinnar. Med anledning av detta kopplades 
lysdiodkubens samtliga plan i xy-led enskilt till jord och spänningen lades på kolonnvis i 
xz-led, se Figur 8. På så sätt behövdes endast sju stycken katoder och 49 anoder, det vill 
säga totalt 56 I/O-pinnar för att styra kuben. 
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Figur 8. Figur över kubens kopplingar. 

För att ytterligare minimera kravet på antal I/O-pinnar på mikrokontrollen användes 
multiplexer. Denna enhet använder sig av kontrollingångar för att styra vilken av 
ingångarna som skall vara aktiv och kopplad till utgången. Multiplexern består av tre 
stycken kontrollingångar och åtta utgångar. På så sätt kan ett helt plan i xy-led styras 
med hjälp av en multiplexer. Totalt användes åtta stycken multiplexer; en för de jordade 
planen och de resterande sju för de 49 anod-kolonnerna. Varje multiplexer krävde tre 
stycken I/O-pinnar för att styra kontrollingångarna vilket innebar att endast 24 I/O-
pinnar från mikrokontrollern användes.  

Med denna typ av koppling kan endast en lysdiod tändas en åt gången. För att skapa 
illusionen av att flera lysdioder är tända samtidigt tänds och släcks en lysdiod i taget i en 
sådan hög hastighet att blinkningen inte blir synlig för ögat. Ju fler lampor som används 
under en animation desto kortare tid flyter ström genom varje tänd diod. Detta 
resulterar i att lysdioderna lyser svagare.  

En alternativ lösning till att styra hela kuben skulle vara att använda sig av flera 
mikrokontroller. På så sätt skulle fler lysdioder kunna tändas simultans vilket resulterat 
i ett starkare sken för ett givet antal lysdioder. 

För att till exempel tända lysdioden med koordinaterna (2,1,1) jordas andra planet 
nedifrån och en spänning appliceras över kolonn (2,1), se Figur 9.  
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Figur 9. Figur över hur lampa (2,1,1) tänds. 

 

2.4 Taktigenkänning 

Takt markeras i musik oftast med lågfrekventa ljud, varför det i en enklare 
taktigenkänningskrets är av högst intresse att särskilja dessa. Detta åstadkoms 
fördelaktligen med hjälp av ett lågpassfilter. Frekvensområdet för basljud i musik 
spänner från 30 Hz upp till 500 Hz. För att i detta område ytterligare isolera en typisk 
taktmarkör dimensioneras lågpassfiltret mot en önskad skärfrekvens på 100 Hz.  

I kretsen används en elektretmikrofon. En typisk sådan genererar vid användning 
endast väldigt låga spänningsfluktuationer. För att mikrokontrollerns AD-omvandlade 
värden ska utnyttja tillräckligt stor del av det tillgängliga 10 bitars-spannet, och 
därigenom möjliggöra effektiv taktigenkänning, krävs således förstärkning av ordningen 
50 dB. Med hjälp av en operationsförstärkare uppnås de ovan formulerade kraven, via 
ett aktivt lågpassfilter, illustrerat i Figur 10. 
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Figur 10.  Kretsschema föreställande elektretmikrofon med aktivt lågpassfilter 
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2.5 Mjukvara 

Systemets mjukvara består av ett antal separata program. Dessa samverkar via ett antal 
olika kommunikationsprotokoll och skall gemensamt tjäna till att instruera robotens 
moduler för att uppnå önskad funktionalitet.  

2.5.1 Central mikrokontroller 

För att kunna hantera samspelet mellan ombordsystemets olika moduler krävs en 
central mikrokontroller, med vilken kommunikationskanalerna kan upprätthållas. 
Mikrokontrollern tjänar till att koordinera systemets olika funktioner, för att dessa ska 
kunna hållas separerade i tidsrummet när så krävs. Därtill hanterar den även 
taktigenkänningsprocessen i systemet. 

Den centrala mikrokontrollerns operationsgång illustreras i Figur 11. Flödesschema 
över central mikrokontroller.Figur 11. 

Taktigenkänningsalgoritm 

Ljudet samplas via mikrokontrollerns AD-omvandlare. För att identifiera takt i musik 
genom dessa samplade värden krävs endast analys av amplitud, då dessa värden, efter 
lågpassfiltrering, enbart representerar lågfrekventa ljud. Analysen genomförs genom att 
ur samplingsmängden fortlöpande beräkna medel- samt maximalvärde, och utifrån 
dessa ansätta ett tröskelvärde, med fördel enligt ekvation (1). Omvandlade värden som 
faller över denna tröskel fyra gånger i rad, med jämna tidsintervall, bedöms utgöra en 
takt. Om ett nytt identifierat taktvärde skiljer sig med tillräckligt stor marginal från ett 
föregående fastställt sådant, anses takten förändrad. Denna marginal tjänar till att 
undvika att triviala fluktuationer i taktvärdet inte vidarebefodras inom systemet. På 
detta vis belastas systemets kommunikationskanaler endast då nödvändigt. 

 

                (         )                           (         )            

 

(1) 

  

Dirigering av kommunikation  

För att koordinera kommunikationen i ombordsystemet implementeras ett 
mjukvaruprotokoll, där gränsen för mängden data vid en överföring är 1 byte. Av detta 
följer att den överförda datan kan kommunicera 255 unika instruktioner. Värden under 
200 reserveras för kommunikation mot lysdiodkubkontrollern, varav 0 till 180 
designerar taktvärden och 181 till 200 informerar annan funktionalitet, såsom 
animationsbyte. Värden över 200 reserveras för kommunikation mot motorstyrning.  

Värden mellan 0 och 180 genereras av taktigenkänningsalgoritmen, medan värden över 
180 genereras av en Android-applikation, som kommunicerar med en på 
ombordsystemet installerad blåtandsmodul, med beteckning WRL-10393, från 
Sparkfun. Blåtandsmodulen kommunicerar i sin tur med mikrokontrollern via dess 
hårdvaru-USART. 
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Figur 11. Flödesschema över central mikrokontroller. 

2.5.2 Animering med lysdiodkub 

För förenklad kontroll av animering med lysdiodkuben upprättades en 
mjukvarubaserad stödfunktion för att kunna tända enskilda lysdioder enligt tänkta x-, y- 
och z-koordinater, enligt Figur 12. Med hjälp av denna funktion konstruerades sedan ett 
antal animationer, vars bildbytestakt bestäms av det från den centrala mikrokontrollern 
sända taktvärdet. Därtill kan animationsväxling genomföras genom instruktioner sända 
från Android-applikationen via den centrala mikrokontrollern. Operationsgången 
illustreras i Figur 12. 
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Figur 12. Flödesschema över lysdiodkubanimeringsprocess. 

2.5.3 Motorstyrning 

Motorstyrningen instrueras av Android-applikationen och genomför då ett av tre 
förbestämda rörelsescheman för att sedan återgå till ett stillastående vänteläge. De tre 
rörelsescheman som finns tillgängliga är vardera konstruerade av en kombination av 
delfunktioner. Dessa delfunktioner verkställer vardera en av följande rörelser: 
framåtdrift, bakåtdrift och rotation. 

Under körning av ett av dessa rörelsescheman förhindras taktigenkänningsprocessen på 
den centrala mikrokontrollern. Detta för att motorernas gång annars stör 
ljudupptagningen.  

Motorstyrningens operationsgång illustreras i Figur 13. 

 

Figur 13. Flödesschema över motorstyrningsprocess. 
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2.5.4 Android-applikation 

För att kontrollera animationsbyten och framdrivning av roboten upprättades en 
applikation för operativsystemet Android, genom vilken detta kan åstadkommas. 
Applikationen, vars grafiska gränssnitt visas i Figur 14, kommunicerar med 
ombordsystemet, som ovan nämnt, via blåtand.  

 

Figur 14. Androidapplikationens grafiska gränssnitt. 

För animationsbyte utnyttjas sökning i den sociala nätverkstjänsten Twitter via det 
webbaserade API (Application Programming Interface) som av utvecklarna 
tillhandahålls. Detta möjliggör instruktion av animationsbyte i form av ett så kallat 
tweet, det vill säga ett meddelande i detta sociala nätverk. Mer specifikt skickas 
instruktion om animationsbyte till ombordsystemet då sökning efter valt nyckelord 
bland samtliga tweets som indexerats i nätverket genererar en ny träff. Nyckelordet kan 
väljas fritt. 

Vad avser motorstyrningen kan ombordsystemet via applikationen instrueras att 
genomföra ett av tre förbestämda rörelsescheman, såsom beskrivna ovan. 

Applikationens operationsgång illustreras i Figur 15. 
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Figur 15. Flödesschema över Android-applikation. 
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2.6 Resultat 

Resultatet av arbetet är en robot som förflyttar sig med hjälp av en Klann-baserad 
mekanism, vilken drivs av fyra stycken 12 V-motorer. Ovanpå den mekaniska 
konstruktionen är en lysdiodkub fäst. Med lysdiodkuben kan ett antal olika animationer 
visas. Dessa animationers uppdateringsfrekvens definieras utifrån takten i den musik 
som spelas i robotens omgivning. Takten identifieras med hjälp av en lågpassfiltrerande 
mikrofon och en ändamålsenlig algoritm. Utöver detta kan såväl robotens rörelse som 
bytet av animationer i lysdiodkuben styras med hjälp av en Android-applikation via 
blåtand. I denna applikation nyttjas också API:n för den sociala nätverkstjänsten 
Twitter, vilket också tillåter alla med tillgång till nätverkstjänsten att interagera med 
roboten. 

Operationsgången för generell drift av roboten visas i Figur 16. 

 

Figur 16. Flödesschema över robotens generella drift. 
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3 DISKUSSION OCH SAMMANFATTNING 
I följande kapitel diskuteras och sammanfattas de resultat som erhållits i projektet. 

3.1 Diskussion 

Den mekaniska länkkonstruktionen var på förhand svår att dimensionera, vilket 
resulterade i att vikten inledningsvis bedömdes vara en kritisk parameter. Den är 
emellertid alltför vek nu när roboten färdigställts. Detta har dock till viss grad kunnat 
kompenseras att förkorta benen samt montera dit stödhjul. Hade detta kunnat förutses i  
ett tidigare stadie hade ett annat material än aluminium använts.  Samtidigt kan man 
tänka sig att den ökade vikten hade inneburit andra komplikationer för framdrivningen, 
som då i stället hade behövt avhjälpas. 

För närvarande innebär de relativt svagt lysande dioderna att animationer som visas på 
lysdiodkuben inte är så effektfulla som de med ett starkare sken skulle kunna vara. 
Detta hade kunnat åstadkommas med exempelvis en annan form av strömföring, så att 
lysdioderna hade kunnat matas med en högre spänning. Detta då de endast är tända 
under korta pulser. 

Om mjukvaruprotokollet urustats med en buffert hade antalet unika kommandon som 
kan skickas till ombordsystemet kunnat höjas, och därmed i högre utsträckning kunnat 
kontrollera systemet. Exempelvis hade funktionalitet att tända individuella lysdioder 
krävt 343 unika kommandon. Däremot har de 255 tillgängliga kommandona inte varit 
otillräckliga till sitt antal under arbetet. Faktum är att nuvarande funktionalitet inte ens 
utnyttjar de 255 tillgängliga. 

På grund av det oljud som uppkommer till följd av kedjetransmissionen försvåras 
taktigenkänning under framdrivning avsevärt. På grund av detta måste dessa två 
processer skiljas i tidsrummet. Med en tystare framdrivning alternativt en aktiv 
brusreducering hade detta problem kunnat avhjälpas. 

Rent estetiskt lämnar roboten en del att önska. Målet att uppnå någon form av synergi 
med artisten Robyns framtoning har inte uppnåtts, men har för den delen inte heller 
haft prioritet under arbetets gång.  Framdrivningsekipaget och lysdiodkub ser 
hoptvingade ut och utstrålar inte någon särskild karaktär eller personlighet. 

Taktigenkänningen arbetar endast bland frekvenser under 100 Hz. Det vill säga att vår 
nuvarande konfiguration ej kan finna takt hos den musik vars taktslag figurerar i högre 
frekvensintervall.  

Idén om kommunikation via blåtand tillkom under projektets gång, och var inte något 
som inledningsvis var tänkt att uppnås. Därtill var heller ej Android-applikationen något 
planerat, utan tillkom för att få till stånd Twitter-funktionaliteten. Tillkom gjorde med 
applikationen också fjärrkontroll av motorstyrning, vilket skänker ökad interaktivitet. 
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3.2 Sammanfattning 

Resultatet av arbetet är en robot som förflyttar sig med hjälp av en Klann-baserad 
mekanism, vilken drivs av fyra stycken 12 V-motorer. Ovanpå den mekaniska 
konstruktionen är en lysdiodkub fäst. Med lysdiodkuben kan ett antal olika animationer 
visas. Dessa animationers uppdateringsfrekvens definieras utifrån takten i den musik 
som spelas i robotens omgivning. Takten identifieras med hjälp av en lågpassfiltrerande 
mikrofon och en ändamålsenlig algoritm. Utöver detta kan såväl robotens rörelse som 
bytet av animationer i lysdiodkuben styras med hjälp av en Android-applikation via 
blåtand. I denna applikation nyttjas också API:n för den sociala nätverkstjänsten 
Twitter, vilket också tillåter alla med tillgång till nätverkstjänsten att interagera med 
roboten. 
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4 REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE 
I följande kapitel ges rekommendationer för mer detaljerade lösningar och eventuellt  
framtida arbete. 

4.1 Rekommendationer 

Ett styvare material än det nuvarande vore mer lämpligt att använda för den mekaniska 
konstruktionen. Detta för att undvika de krängningar i sidled som nu uppkommer. Även 
fler länkar hade tjänat detta syfte. 

Buffert i mjukvaruprotokollet hade kunnat implementeras för att höja antalet unika 
kommandon som kan skickas till ombordsystemet. 

Andra typer av filter för taktigenkänningen hade ökat frekvensområdet inom vilket takt 
kan hittas. 

Lysdioder hade kunnat lysa starkare antingen med fler mikrokontroller eller alternativ 
strömföringslösning.  

4.2 Framtida arbete 

Det framtida arbete som rekomenderas för att nå de största förbättringarna på denna 
robot är att stärka upp och göra benmekanismerna styvare vilket skulle ge en bättre 
gång.  
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BILAGA A: INDIVIDUELLA RAPPORTER 
Följande bilaga innehåller de individuella rapporter som skrivits av projektgruppens 
medlemmar. 
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SAMMANFATTNING 
 
Dagens samhälle har blivit allt mer beroende av teknik och det blir vanligare med användning 
av olika typer av displayer. Displayer, som är en utdataenhet, har många användningsområden 
och är ett sätt att kommunicera mellan teknik och användare. Dessa utdataenheter har syftet 
att presentera eller visualisera information utan att producera en permanent registrering. 
Vanliga applikationer för elektroniska displayer finns på TV-apparater, mobiltelefoner, 
datorer, miniräknare, trafikljus etc.  

I detta projekt har display i form av LED-matriser varit fokus. Syftet har varit att, m.h.a. en 
egenproducerad LED-matris, kunna styra och visualisera tiden. Adresseringen till pixlarna, i 
detta fall lysdioderna, har skett med multiplexing. Anledning till att använda sig av 
multiplexing, istället för direkt adressering, valdes för att minimera antalet I/O pins på 
mikroprocessorn. Vid direkt adressering är varje lysdiod kopplade var för sig och adresseras 
då med en egen ledning. Vid multiplexing, även kallad matrisadressering, sker adressering 
rad-för-rad eller komumn-för-kolumn. På så sätt minimeras antal kontakter från n×m till n+m, 
där n är antalet rader i matrisen och m antalet kolumner. 

För att styra denna klocka användes en mikroprocessor, ATmega16. En 16-bit Timer/Counter 
utnyttjades för att beräkna en sekund som sedan kunde byggas vidare till att hålla tiden för 
klockan. 
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ABSTRACT 
The use of various types of display has become more common due to the need of technology 
in today’s society. A display device, which is an output device, has many applications and is a 
way for us users to communicate with technology. These output devices have the purpose of 
presenting and visualizing information to the user without producing a permanent record. 
Common applications for electronic display are found on TVs, cell phones, computers, 
calculators, traffic lights, etc.  

In this project the focus has been on displays in types of LED matrixes. The goal was to 
control and visualize the time with help from a self-build LED matrix. To address each pixel, 
in this case the LEDs, a method called matrix addressing was used instead of direct 
addressing. The choice of using matrix addressing instead of direct addressing was chosen to 
minimize the usage of number of I/O pins on the microcontroller. When using direct 
addressing each and every LED is connected and addressed individually. By using 
multiplexing one can decrease the use of number of I/O pins from n × m to n + m, where n is 
the number of rows in the matrix and m the number of columns. This is because the 
addressing is done line-by-line or column-by-column. 

To control the watch a microcontroller was used, ATmega16. A 16-bit Timer/Counter were 
used to calculate a second, which then helped to keep track of the time. 
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5 INTRODUKTION 

Inför projektet tillhandhöll kursansvariga förslag på olika projekt och specialiseringar. 
Denna rapport är inriktad på displayer med fokus på LED-matriser. 
Användningsområdena för displayer är många, men i detta projekt har man valt att 
fokusera på LED-matriser och hur man m.h.a. multiplexing, även kallad matrisadressering, 
kan styra samtliga lysdioder i matrisen. Rapporten beskriver hur arbetet gått tillväga 
under projektets gång från ide till framtagning av prototyp.  

De egna illustrationerna som används i rapporten är framtagna med hjälp av Solid Edge 4 
(Solid Edge 4, 2011), Keyshot (Keyshot, 2012), Photoshop, (Adobe Photoshop CS6, 2012) 
samt Illustrator (Adobe Illustrator CS6, 2012).  

5.1 Bakgrund 
Kursen MF107X, Fördjupningsarbete i Mekatronik, består utav tre delar. Under den första 
delen av kursen skall samtliga deltagare bekanta sig med mikroprocessorn AVR ATmega16 
från Atmel (www.atmel.com, 2013). Detta görs genom att lära sig att programmera denna 
processor och utföra tillgängliga laborationsuppgiften. 

Under den andra delen består av en individuell specialisering där en fördjupning inom ett 
visst område utförs. Denna del redovisas i form av muntlig presentation, teknisk rapport samt 
framtagning av en prototyp. Denna rapport behandlar just denna del av kursen.  

Del tre utgörs av ett grupparbete där gruppens medlemmar har valts ut utefter valda områden i 
del två av kursen. På så sätt skall gruppens medlemmar kunna integrera sina expertisområden 
i produkten. 

5.2 Syfte 
Syftet med denna rapport är att förstå hur olika typer av displayer fungerar och genomföra en 
fördjupning inom detta område. Genom att studera detta område skall kunskapen senare 
kunna appliceras under grupparbetet, del tre. Även en prototyp framställs som demonstrerar 
projektet.  

5.3 Avgränsning 
Den enda begränsningen i detta projekt, förutom tiden, var antal I/O pins (32 st) på 
ATmega16.  

5.4 Metod 
Metoden för att utföra uppgiften var multiplxeing. Denna metod förklaras mer ingående i 
nästa kapitel. 

http://www.atmel.com/�
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6   TEORETISK FÖRDJUPNING 

I samband med projektet har information hämtats för att få en större inblick om displayer 
och huvudsakligen tekniken bakom de vanligaste displayerna. Resultatet redogörs i detta 
kapitel. 

6.1 Olika typer av display 
En display kan använda sig av olika typer av teknik för att visualisera eller presentera 
information. De allra vanligaste typer av elektroniska displayer är LCD (Liquid Crystal 
Display) och LED (Light-Emitting Diod). Dessa typer fungerar på olika sätt och är en 
förbättring av de tidigare displayer som använde sig av CRT (Cathode Ray Tube). En typ av 
display som använder sig av antingen LCD- eller LED-teknik är den så kallade 7-
segmentsdisplayen.  

6.1.1 7-segmentdisplay 

Beroende på användningsområde används olika typer av displayer. Vanligtvis används en så 
kallad 7-segmentsdisplay i elektronisk utrustning där sifferinformation behöver meddelas 
exempelvis klockor, mätinstrument, miniräknare etc. Denna typ av display blir snabbt 
komplex då den använder sig av direkt adressering. Detta innebär att varje segment, A-G, är 
kopplade var för sig och adresseras med en egen ledning, se Figur 1.  

 

 

             

Figur 1. Egen illustration över en 7-segmentsdisplay med namngivna segment från A-G. 

Displayens storlek begränsas av antalet ledningar som måste dras till segmenten. 7-
segmentsdisplayen använder sig av olika typer av teknik, bl.a. lysdiodelement och LCD. 

6.1.2 LCD (Liquid Crystal Display) 

LCD, Lyquid crystal display, är en display som använder sig av flytande kristaller och finns 
på enkla miniräknare till datorskärmar och HDTV-skärmar. Denna typ av skärm fungerar tack 
vare egenskaperna hos de flytande kristallerna. Molekylerna som under vissa förhållanden har 
faser som har ett isotropiskt beteende och vid andra förhållande ett anisotropsikt beteende. 
Kristallernas optiska egenskaper bestämmer hur mycket ljus som skall släppas igenom 
beroende på hur mycket spänning som läggs över kristallerna. Vid pålagd spänning ställer 
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molekylerna in sig i fältriktningen och på så sätt bestäms ljusets polarisation vad som skall 
reflekteras eller släppas igenom, då dessa kristaller är optiskt aktiva. 

LCD-displayer kan både vara transmittiva eller reflektiva. Då en LCD-display är transmittiv 
har den ett lysande lager på ena sidan som kan ses från den andra. De aktiva cellerna är då 
mörka medan de inaktiva är ljusa. Dessa typer utnyttjas av LCD-displayer som kräver hög 
kontrast. Lampan konsumerar oftast mer energi än själva LCD-skärmen. 

De reflektiva LCD-displayerna använder istället ljuset från omgivningen som reflekteras i den 
bakre delen av skärmen. Då ljusstrålen passerar skärmen två gånger innan den slutligen når 
ögat har skärmen oftast lägre kontrast jämfört mot de transmittiva, se Figur 2. 

 

Figur 2. Figur som visar hur ljustrålen passar samtliga komponenter. 

Vanliga applikationer för denna typ av skärmar är miniräknare och armbandsur. En fördel är 
att dessa skärmar inte behöver någon lampa vilket leder till att mindre energi konsumeras och 
därmed förlängs driv- och batteritiden. 

Monokroma halvstora skärmar som exempelvis finns på grafräknare, äldre fickdatorer och 
små TV-skärmar använder sig av matrisadressering. Till skillnad från 7-segmentsdisplayen 
består dessa displayer av flera små pixlar.  En pixel är den minsta delen av den rastergrafik 
som används för att visa bilder på en display. Samtliga pixlar är kopplade rad-för-rad och 
kolumn-för-kolumn istället för var för sig. En nackdel med detta är att endast en pixel kan 
adresseras åt gången. Dessutom måste övriga pixlar komma ihåg sina tillstånd fram till att 
tillståndet ändras. Vilket resulterar i försämrad kontrast och gör att bilden inte riktigt hänger 
med vid för snabba bildrörelser.  

Då flytande kristallerna släpper ut ljus oberoende av våglängd är det möjligt att använda 
denna teknik för att göra färgskärmar av denna typ av display. Skillnaden är att varje pixel i 
en färg-LCD är uppdelade i tre komponenter. Varje komponent består utav tre filter med olika 
färger: ett rött, ett grönt och ett blått filter. Med hjälp av dessa kan pixlarna få en godtycklig 
färg genom att variera ljusstyrkan på respektive komponent.  Själva pixelgeometrin har en 
inverkan på färgen som produceras. För olika geometriska mönster, se Figur 3. 
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Figur 3. Egen illustration över olika pixelgeometrier, fr.v: linjerade, triangulära och diagonala. 

Beroende på användningsområde används olika pixelgeometrier. Det linjerade mönstret är 
vanligt bl.a. hos datorskärmar som ofta visar rektanglar och dylikt. De triangulära och 
diagonala mönstren används för skärmar med rörliga bilder så att de varierande bilderna kan 
uppfattas bättre. 

6.1.3 LED (Light-Emitting Diod) 

LED-display, Light-Emitting Diod, består av flera små lysdioder som utstrålar inkoherent 
monokromatiskt ljus vid tillräcklig ström i framåtriktning. Dessa lysdioder är en speciell typ 
av halvledardiod och färgen som skapas beror på halvledarmaterialen som används. De kan 
vara mellan det ultravioletta och det synliga infraröda spektrumet.  

Precis som en diod består lysdioden av ett stycke halvledarmaterial dopat orenheter, atomer 
med ett annat antal valenselektroner, för att skapa en positiv samt negativ del och en PN-
övergång. Denna PN-övergång sker då N-dopade och P-dopade halvledare kommer i kontakt 
med varandra. Området där de olika halvledartyperna möts är själva ”övergången” och är som 
ett gränsområde, se Figur 4. 

 

Figur 4. Egen illustration över en PN-övergång där triangeln på dioden motsvarar P-delen 

PN-övergångar har intressanta egenskaper som är användbara inom modern elektronik. Både 
P-dopade och N-dopade halvledarna är relativt konduktiva men inte mellan övergången. Detta 
område, som kallar spärrsikt, uppstår då de elektriska laddningsbärarna i respektive P- och N-
dopade halvledare attraherar och eliminerar varandra. Då frigörs energi i form av foton i en 
process som kallas för rekombination. Genom att manipulera spärrsiktet kan PN-övergången 
fungera som en diod, d.v.s. att den leder ström i endast en riktning. Då spänningen över 
lysdioden är i rätt riktning flyter en ström genom PN-övergången och är då framåtriktad. 
Lysdioder kräver alltså likström med rätt polaritet till skillnad från vanliga glödlampor som 
kan använda sig av både likström och växelström. Om spänningen har fel polaritet betyder det 
att den är bakåtriktad. En liten läckström flyter men inget ljus avges från lysdioden och vid 
förhöjd spänning kan den förstöras.  

Dock är det inte spänningen som bestämmer lysdiodens ljusstyrka utan strömmen genom 
lysdioden. Denna ström i framriktning, If, brukar definieras runt 20 mA. Framspänningen, Uf, 
varierar mellan 1,9 V till 3,6 V beroende på färg. Detta fall gäller från röda till blåa dioder. 
Den maximala strömmen, If,max, i framriktning skall ej överskridas då det kan leda till att 
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dioden förstörs. Vanligt är att man då använder sig av ett motstånd som har en 
strömbegränsande förmåga. Ju högre mostånd som används, desto högre spänning krävs för 
att driva strömmen. 

I detta projekt användes vita lysdioder med framspänningen på ca 3,3 V och som klarar av en 
ström i framriktning på 35 mA. Hur motståndet dimensioneras utefter spänningen redogörs i 
nästa kapitel. 

Utöver de tidigare nämnda lysdioderna finns även så kallade fullfärgslysdioder, RGB-
lysdioder.  RGB är en förkortning för färgerna rött, grönt och blått (på engelska Red, Green 
och Blue) som används som primärfärger i additiv färgblandning, se Figur 5. 

 

 

Figur 5. Egen illustration över RGB-lysdioder. 

Med hjälp av dessa tre grundfärger kan man få fram många olika färger genom att kombinera 
färgstyrkorna på dessa dioder. Man kan även få dioden att lysa vitt genom att bland färgerna 
rätt, se Figur 6. 

  

Figur 6. Figur över additiv färgblandning. 

Oftast utgår additiv färgblandning från svart ljus, d.v.s. avsaknad av ljus. Därefter lägger man 
till, adderar, de olika grundfärgerna. Ju större mängd av grundfärgernas som användas desto 
ljusare färg framhävs. Vid samma mängd av samtliga grundfärger fås grått eller vitt ljus. För 
att få en gråskala skall svart och vitt användas som grundfärger.   

Det finns många användningsområden för dess lysdioder och är vanligt bland trafikljus, 
belysning (bakgrundsbelysning för LCD-skärmar), displayer på mobiltelefoner m.m. Ett 
vanligt sätt att utnyttja dessa dioder är att bilda större matriser av dioderna. Då motsvarar en 
diod en pixel. Genom att koppla ihop anoderna radvis och katoderna kolumnvis, eller vice 
versa, kan man m.h.a. matrisadressering styra varje diod snabbt och enkelt. Denna metod 
beskriv i nästa stycke.  
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6.2 Adressering 
Olika typer av displayer kräver olika typer av adressering. Enklare displayer med få segment 
klarar sig med direkt adressering. Större displayer använder sig vanligtvis av 
matrisadressering, även kallad multplexing. Detta för att förenkla adresseringen samt 
minimera antal ledningar, vilket leder till att mindre ström krävs för att driva displayen. Ett 
alternativ till multiplexing är charlieplexing. Dessa två typer av adressering redogörs i detta 
avsnitt. 

6.2.1 Multiplexing  

Multiplexing, även kallad matrisadressering, är ett smart sätt att minimera antal ledningar i en 
krets. Varje pixel, i detta fall en lysdiod, adresseras radvis och kolumnvis och endast en pixel 
kan adresseras åt gången. Vilket betyder att endast en lysdiod lyser åt gången. Genom att 
tända och släcka en lysdiod och därefter tända en annan, så snabbt att det inte blir synligt för 
det mänskliga ögat uppfattas det som att båda lysdioderna lyser samtidigt. Denna metod kom 
till nytta under detta projekt då prototypen som byggdes med totalt 114 st lysdioder (11×10 + 
4) och fyra knappar. Mikroprocessorn som användes bestod av totalt 32 I/O pins. Genom att 
använda sig av multplexing kan man minimera antalet använda I/O pins från n×m till n+m, 
där n är antalet rader i matrisen och m antalet kolumner. För denna prototyp innebar det att 
man gick från 118 st till 26 st (inkl. knapparna). För en förenklad bild över denna metod, se 
Figur 7 

 

 

Figur 7. Egen illustration över hur tre lysdioder tänds och släcks snabbt för att få uppfattningen att alla tre 
lyser samtidigt.  

I första bilden i Figur 7 är ingen diod tänd. Ingen ström flyter igenom dioderna. På andra 
bilden är första raden, Katod 1, jordad och första kolumnen, Anod 1, kopplad till en 
spänningskälla. På så sätt tänds lysdiod 1:1. Vid tredje bilden tänds den mittersta dioden 
genom att applicera samma metod fast med andra rader och kolumner. Den sista bilden 
illustrerar hur de tre lysdioderna ser ut att lysa samtidigt då en enskild lysdiod tänds och slag 
en efter i en hög hastighet. Om man hade struntat i att släcka dioderna, d.v.s. fortsätta 
strömmen passera dioderna skulle samtliga dioder lysa, se Figur 8. 
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Figur 8. Egen illustration över en LED-matris där samtliga lysdioder är tända. 

Om man t.ex. vill lysa upp en diagonal, som i Figur 7, krävs det mindre ström om man 
använder sig av multiplexing istället för direkt adressering då varje lysdiod inte är tänd 
samtidigt utan endast ger en uppfattning om att de är det. 

6.2.2 Charlieplexing 

Charlieplexing använder sig av lysdiodens förmåga att endast kunna lysa då strömmen går i 
framriktning, till skillnad från glödlampor som lyser både vid växelström och likström. Även 
charlieplexing minimerar användningen av antalet I/O pins, se Figur 9. 

 

Figur 9. Egen illustration över adressering med charlieplexing. 

Genom att koppla dioderna enligt Figur 9 kan man få uppfattningen av att båda lysdioderna 
lyser samtidigt genom att byta riktning på strömmen. I första bilden ses hur strömmen rör sig 
genom den första dioden, t.v. Vid andra bilden har strömmen ändrat riktning vilket medför att 
den andra dioden tänds, t.h. Genom att ändra strömriktningen fram och tillbaka få illusionen 
att båda lysdioder lyser samtidigt.  

Denna typ av adressering kan driva n(n-1) antal lysdioder där n är antalet I/O pins. Detta 
skiljer sig från multiplexing val av metod beror på appliceringen.
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7 DEMONSTRATOR 

I detta kapitel presenteras den prototyp som tog fram under projektet. Resultatet vart en 
klocka som är en replika av ”Biegert & Funks” klocka ”QLOCKTWO, (www.qlocktwo.com)”. 

7.1 Problemställning 
Prototypen togs fram med syftet av visa hur man med hjälp av multplexing kan styra en större 
LED-matris. Matrisen av lysdioder användas till att visualisera tiden. Istället för att använda 
sig av en analog eller digital visualisering skulle denna prototyp presentera tiden med hjälp av 
ord. 110 st lysdioder placerades bakom varje bokstav som styrdes av en mikroprocessor, 
ATmega16. Mikroprocessorn har, som tidigare nämnts, endast 32 I/O pins vilket betyder att 
direkt adressering ej var ett alternativ.  

Då det krävs en större ström för att driva samtliga lysdioder användes bipolära transistorer 
och en separat strömförsörjare.  Hur dessa transistorer, som är baserade på PN-övergångar 
(NPN), fungerar och kopplades förklarades senare i detta kapitel.  

7.2 Mjukvara 
Mjukvaran som användes under projektet var Atmel Studio 6 (Atmel Studio 6, 2011) som 
använder sig av programspråken C och C++.  

En 16-bitars timer initierades för att genera avbrott. Avbrottet sker då timern räknat upp sitt 
timer-register, i detta fall vid varje sekund, och slår sedan om till noll. Vid samma tillfälle 
adderas en sekund och upprepas för att hålla koll på tiden. För kodens flödesdiagram, se 
Bilaga B: Flödesdiagram. Timern utnyttjade CPU:ns klockfrekvens som var inställd på 1 
MHz. Även ett prescaler-register med prescalervärdet 64 användes för att försöka uppnå en så 
exakt sekund som möjligt. 

7.3 Elektronik 
Lysdioderna som användes till demonstratorn hade en ström i framriktning på 35 mA och en 
framspänning på 3,3 V. Spänningen över dioderna var 5 V. Utefter dessa data 
dimensionerades motståndet enligt Kirchhoffs lag, se ekvation (1). 

Ui
i=1

n

∑  

Motstånden som användes hade en resistans på ca 150 Ω, trots att de med Kirchhoffs lag 
beräknades till ca 49 Ω. Anledningen till att de högre motstånden valdes var för att minska 
lysdioderna ljusstyrka. Strömmen beräknas då med Ohms lag till 11,3 mA, se ekvation (2). 
Detta förklaras mer i nästa avsnitt. 

U = RI  
Då ATmega16 inte klarar av att driva hela LED-matrisen själv, användes transistorer för att 
uppnå en högre, mer kontrollerad och jämn ström. Transistorerna är kopplade enligt Figur 10. 

 

(1) 

(2) 

http://www.qlocktwo.com/�
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Figur 10. Egen illustration över förenklad kopplingsschema. 

7.4 Hårdvara 
Förutom lysdioderna användes komponenterna som kan ses i Figur 11. 

  

Figur 11. Egen illustration över samtliga komponenter. 

Komponenten t.v. i Figur 11 håller samtliga lysdioder på plats. Denna del är, som resten av 
komponenterna, vattenskuren och är gjort av stål. Andra komponenten f.v. är gjort av 
polystyren och har syftet att stänga in ljuset. Nästa komponent är gjort av akrylplast. Den 
diffuserar ljuset då lysdioderna har en liten spridningsvinkel. Trots att lysdioderna har en 
liten spridningsvinkel vill man försäkra sig att inte ljuset studsar och sprider till någon 
bokstav runtomring den upplysta dioden. Den sista komponenten t.h. består utav en plåtbit 
med utskurna bokstäver. Även denna är gjort av stål. Samtliga komponenter ritades upp i 
CAD-programmet Solid Edge 4. 

Hur man läser av klockan förklaras i Bilaga A: Avläsning av tiden. 

7.5 Resultat 
Prototypen som togs fram visar hur man med hjälp av matrisadressering kan styra en större 
display samtidigt som antalet I/O pins minimeras. Istället för att koppla lysdioderna med egen 
ledningen sänktes antalet använda I/O pins från 114 st till 22 st (exklusive knappar). Den 
uppfyller kravet att demonstrera projektet. För bilder på prototyp, se Bilaga C: Bilder på 
prototyp. 
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8 DISKUSSION OCH SAMMANFATTNING 

Har kraven uppfyllts? Vad kunde ha gjorts bättre? Vad har detta projekt givit? Nedan följer 
en kort sammanfattning av fördjupningsarbetet inom mekatronik. 

8.1 Diskussion 
Kravet för projektet uppfylldes med prototypen. Svårighetsgraden för denna uppgift kan 
diskuteras och varierar självklart beroende från person till person.  

Tanken från början var att bygga på svårighetsgraden successivt. Användning av PWM-
styrning kom tyvärr aldrig till användning. Denna metod för att skapa ett medelvärde på 
spänningen skulle kunna användas för att skapa en dimning på lysdioderna. Som sedan kan 
implementeras för animationer eller sänka och höja ljusstyrkan beroende på tiden. Exempelvis 
behöver dioderna inte lysa lika starkt på nätterna då det ofta är mörkare vid denna tidpunkt på 
dygnet jämfört på mitt på dagen.  

8.2 Sammanfattning 
Med en fördjupning inom mekatronik medföljer möjligheten att skapa intelligenta, 
flexibla och användarvänliga produkter. Kunskaper inom ellära, programmering och 
materiallära m.m. har använt under projektets gång. 
Syftet med denna rapport var att förstå hur olika typer av displayer fungerar och fördjupa sig 
inom detta område. Fördjupning resulterade i en prototyp i form av en klocka som visade 
tiden med hjälp av en stor LED-matris. 
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9 REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE 

Som i alla projekt är det tiden en begränsande faktor. Ju mer tid som ges, desto större 
chans har man att åstadkomma ett bättre resultat. I detta kapitel ges rekommendationer 
och alternativa lösningar för framtida utvecklingar. 

9.1 Rekommendationer 
Dimensionering för motstånden i detta projekt tog ej hänsyn till hur mycket akrylplasten 
diffuserar. För att optimera ljuset skulle motståndet sänkas men inte så att strömmen 
överstigen den givna strömmen i framriktning för lysdioderna.  

9.2 Framtida arbete 
Att kunna få fram en räknare på en sekund kan göras med olika metoder. En metod är att 
integrera en RTC-krets. Den hjälper till med att håll koll på tiden även då enheten, i det här 
fallet klockan, är avstängd. Detta p.g.a. att den inte är direkt kopplad till samma 
strömförsörjare som resten av klockan utan drivs med ett eget batteri. 

En annan metod att skapa en mer exakt räknare skulle vara att använda sig av en extern 
kristalloscillator som är kopplad till mikroprocessorn. Denna kristalloscillator avger signaler 
med en konstant frekvens. 

Båda förgående metoder är exempel på framtida arbeten för att utveckla en mer exakt klocka. 

PWM, som nämndes i förgående kapitel, skulle kunna implementeras för att bl.a. göra 
animationer eller ställa in ljus beroende på vilken tid på dygnet klockan lyser. Även detta är 
ett alternativ för framtida utveckling som förhoppningsvis kommer att bli av efter projektets 
slut. 

Med hjälp av all kunskap man lärt sig under projektet skall de förhoppningsvis kunna 
appliceras på del tre i kursen MF107X. 
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SAMMANFATTNING 
Asynkronmotorn står idag för en stor andel av industrins elförbrukning. Den andelen 
skulle kunna sänkas om fler asynkronmotorer varvtalsstyrdes elektroniskt istället för 
mekaniskt. Det här projektet ämnar sammanfatta en teoretisk fördjupning kring ämnet 
aktuatorer med fokus på asynkronmotorn och frekvensomformare. Utifrån denna 
fördjupning tas en prototyp till en motorstyrning för en asynkronmotor fram. 
Motorstyrningen matas med 30 VDC och levererar, med hjälp av pulsbreddsmodulering, 
en trefasväxelspänning med en frekvens som är variabel mellan 2.5 och 82 Hz. Den 
framtagna prototypen lyckas reglera motorns varvtal, om än i ett smalt och lågt 
varvtalsregister. 
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ABSTRACT 
Induction motors accounts for a large share of industrial electricity consumption. That 
share could be reduced if more induction motors were controlled electronically rather 
than mechanically. This project intends to summarize a theoretical depth on the subject 
actuators with a focus on the induction motor and frequency converter. From the 
theoretical depth a prototype of a motor controller for an induction motor is developed. 
The motor control is supplied with 30 VDC and supplies, by means of pulse width 
modulation, a three-phase alternating voltage with a frequency which is variable 
between 2.5 and 82 Hz. The developed prototype is able to regulate motor speed, even 
though it is in a narrow and low speed range. 
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NOMENKLATUR 
På denna sida listas de beteckningar och förkortningar som kommer användas i denna 
rapport.  

 
 

Beteckningar 

Symbol Beskrivning 

U Spänning (V) 

f Frekvens (Hz)  

T Periodtid (s) 

Förkortningar 

PWM Pulsbreddsmoduering 

ICR Input capture register 

OCR Output capture register 

EMK Elektromotorisk kraft 
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10 INTRODUKTION 
Detta kapitel beskriver bakgrund, syfte, avgränsningar samt vilka metoder som kommer att 
användas under detta projekt. 

10.1 Bakgrund 
Asynkronmotorn är den idag överlägset vanligast förekommande elmotorn inom 
industrin. Motorerna förekommer i effektutförande från några tiotals watt, som t.ex. 
fäktmotorer, till maskiner i megawattklassen. Anledningen till asynkronmotorns 
utbredning kommer sig av motortypens fördelar vad gäller underhåll och 
inköpskostnad. Motorns enda slitdelar är rotorns lagring och i övrigt är motorn i det 
närmaste outslitlig. Det har gjort att stora serier producerats och priserna pressats 
ytterligare. Man räknar med att ungefär 65 procent av industrisektorns elkonsumtion 
går till elmotorer, och då främst asynkronmotorer (Energimyndigheten, 2013). 

En nackdel med asynkronmotorn är att dess varvtal är starkt beroende av frekvensen på 
den till motorn matade trefasspänningen. I och med att nätfrekvensen är konstant så har 
en viss asynkronmaskin ett visst synkront varvtal. En lösning på problemet är att låta 
motorn vara ansluten direkt till nätet och via ett yttre motstånd bromsa motorn till 
önskat varvtal. Är motorn t.ex. kopplad till en pump så kopplas en strypventil in för att 
uppnå önskat flöde (ABB, 2012).  

En annan lösning på problemet är att via kraftelektronik omvandla den fasta 
matningsfrekvensen till en trefasspänning med variabel frekvens. Då kan motorns 
varvtal styras och ingen överflödig effekt behöver tillföras. Det här projektet består dels 
av en teknisk fördjupning där aktuatorer i allmänhet och asynkronmotorn med 
frekvensomformaren i synnerhet behandlas samt dels en del där en prototyp till en 
frekvensomformare tas fram.  

10.2 Syfte 
Syftet med arbetet är att skapa fördjupad förståelse kring aktuatorer och specialiserad 
kunskap kring motorstyrning av asynkronmotorer. Efter avslutat projekt ska författaren 
ha en djup förståelse kring aktuatorer och betraktas som en expert på det specialiserade 
området frekvensomformare. Projektet ska även leda fram till en prototyp för en 
motorstyrning till en testmotorn. Testmotorn är en fyrpolig asynkronmotor med 
märkspännig 380 V, märkfrekvens 50 Hz och märkeffekt 40 W. 

10.3 Avgränsning 
Projektet avgränsar sig till att inte konstruera frekvensomformare med alla dess 
delkomponenter. En frekvensomformare består i grov uppdelning av tre moduler – en 
likriktare, ett mellanled och en växelriktare. Fokus läggs på att konstruera en väl 
fungerande växelriktare och som mellanled kommer ett labbaggregat att användas.  

10.4 Metod 
En inledande faktainsamling kommer att ske med hjälp av tillgänglig kunskap på 
området. Prototypen till motorstyrningen kommer att i huvudsak bestå av en 
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mikrokontroller från Atmel. Till förfogande finns utvecklingskortet STK500 och 
programmet Atmel studio 6.0. 
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11   TEORETISK FÖRDJUPNING 

Det följande kapitlet beskriver den teoretiska fördjupningen som ligger till grunden för 
projektet. Fördjupningen är en sammanfattning av tidigare tillgänglig kunskap. 

11.1 AKTUATORER 
En aktuator är ett mekaniskt ställdon vars uppgift är att styra en mekanism eller ett 
mekaniskt system. Aktuatorn tillförs energin som omvandlas till det önskade arbetet 
(Wikipedia, 2013). Denna energi består för det mesta av elektrisk energi eller någon 
form av hydrauliskt- eller pneumatiskt tryck. Den kanske vanligaste aktuatorn är 
elmotorn. Den kan i sin tur delas upp i roterande- och linjära elmotorer. Som namnen 
antyder omvandlas elektrisk energi till mekanisk energi i form av en roterand rörelse i 
det första respektive linjär rörelse i det förra utförandet.  Den roterande elmotorn kan i 
sin tur delas upp i flertalet olika utförande som beskrivs utförligare nedan.  

11.1.1 Asynkronmotorn 

Asynkronmotorn har fått sitt namn av att rotorn jobbar med ett asynkront varvtal 
relativt den elektriska frekvens som tillförs statorn. Det är just denna fördröjning, eller 
eftersläpning som det också kallas, som gör det möjligt för asynkronmotorn att leverera 
ett moment. 

Asynkronmotorns stator består av spolar lindade i par.  När en växelspänning läggs över 
ett sådant spolpar så genereras ett växlande magnetfält synkront med den tillförda 
växelspänningens frekvens. Placeras sedan tre sådana spolpar i statorn och dessa matas 
med växelspänningar som är förskjutna 120 grader så fås ett roterande magnetfält 
enligt figur 1. Detta magnetfält kommer att ha samma rotationshastighet som den 
tillförda växelspänningens frekvens och betecknas det synkrona varvtalet. Om antalet 
polpar dubbleras så kommer magnetfältets rotationshastighet halveras. 

 

Figur 1. Principskiss av flödet i asynkronmotorns stator. 

Asynkronmotorn består givetvis även av en rotor som är den delen av motorn som utför 
det mekaniska arbetet. Asynkronmaskinens rotor förekommer i olika utförande, men 
det absolut vanligaste är en kortsluten burrotor. Rotorn är då uppbyggd av ett antal 
kortslutna slingor. När statorn spänningssätts utsätts rotorn för ett roterande flödesfält 
som enligt induktionslagen ger en inducerad EMK och således en inducerad ström i de 
kortslutna rotorslingorna. Det är denna ström som, på grund av magnetiska kraftlagen, 
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ger upphov till ett moment i form av kraftpar verkandes på rotorn (Johansson 2012, 
7.21-7.25).  

Vart efter som att rotorn jagar ikapp det roterande magnetfältet skapat av statorn så 
minskar varvtalsskillnaden mellan dessa och därmed utsätts rotorn för ett minskat 
flöde. Det ideala tillståndet nås när rotorn uppnår det synkrona varvtalet och 
eftersläpningen således när noll. Men på grund av oundvikliga förluster så kommer en 
eftersläpning alltid förekomma. Genom att byta plats på två faser vänds magnetfältets 
rotationsriktning och således även rotorns rotationsriktning 

11.1.2 Synkronmotorn 

Synkronmotorn jobbar till skillnad från asynkronmotorn synkront med den tillförda 
frekvensen. Statorn är precis som på en asynkronmotor uppbygg av lindningar lindade i 
par för att åstadkomma ett roterande magnetfält när en växelspänning ansluts. Rotorn 
förekommer med både permanentmagneter och elektromagneter. Används 
elektromagneter så krävs en magnetiseringsström till dessa som tillexempel kan 
överföras via kommutering.  

I tomgångstillstånd så följer rotorns magnetfält statorns magnetfält. Vid belastning så 
tappar inte rotorn varvtal utan en vinkelförskjutning mellan rotorns och statorns 
magnetfält uppstår. Den vinkeln ökar upp till motorns maxmoment. Belastas motorn 
sedan mer så tappas det synkrona varvtalet och rotorn stannar. Synkronmotorns 
uppbyggnad gör att någon from av styrdon krävs för att få rotorn att börja rotera 
synkront med statorflödet (Johansson 2012, 7.60-7.63).   

11.1.3 Likströmsmotorn 

Likströmsmotorns stator består antingen av permanentmagneter eller 
elektromagnetiska spolar, även kallat fält- eller magnetiseringslidningar, för att alstra 
ett fast magnetfält (Drivteknik 2013, DC motor). I detta fasta magnetfält placeras rotorn 
bestående av lindade spolar. Om en spänning läggs över spolarna i rotorn så kommer en 
ström flyta genom dem vilket ger upphov till ett på rotorn verkande kraftpar. Om 
rotorslingans ström byter riktnig vid väl valda tillfällen så kommer kraftparen hela tiden 
verka i samma riktning. Det kallas att spolarna kommuterar. 

När rotorns varvtal ökar så ökar också den från det yttre magnetfältet inducerade 
spänningen i rotorn enligt induktionslagen. Det medför att en obelastad rotor kommer 
nå statiskt varvtal när den inducerade EMK:n väger upp mot den yttre pålagda 
spänningen.  

11.1.4 Allströmsmotorn 

Allströmsmotorn bygger på precis samma princip som likströmsmotorn. Den enda 
skillnaden är att rotorns spolar, även kallad ankarlindning, och fältlindningarna är 
seriekopplade (drivteknik 2013, DC motor). Allströmsmotorn förekommer således inte 
med permanentmagneter. Då ankarlindning och fältlindning är seriekopplade går 
strömmen genom spolarna alltid åt samma håll vare sig de matas med en växelspänning 
eller likspänning. Det medför att allströmsmotorn går att köra på bäggedera. Det ska 
dock tilläggas att alla allströmsmotorer inte lämpar sig för växelströmsdrift. Beroende 
på hur motorn är lindad så kan det uppstå kommuteringsproblem och virvelströmmar.  
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11.1.5 Stegmotorn 

Stegmotorer används i applikationer där hög noggrannhet eftersträvas. Stegmotorn är 
uppbyggd av en stator vars uppgift är att skapa magnetfält som rotorn vill ställa in sig 
efter för att minimera reluktansen (Drivteknik 2013, Stegmotor). Genom att aktivera 
statorns spolar i steg kan rotorn stegas fram. Det förekommer stegmotorer med rotorer 
uppbyggda av permanentmagneter, järnkärnor eller kombinationer av dessa.  

11.2 Frekvensomformaren 
Frekvensomformare kallas den kraftelektroniska krets som omvandlar en 
växelspänning med konstant frekvens och amplitud till variabel frekvens och amplitud. 
Kretsen kan delas upp i tre delar; likriktaren, mellanledet och växelriktaren (Drivteknik 
2013, Frekvensomriktare). 

Likriktarens uppgift är att omvandla den tillförda växelspänningen till en pulserande 
likspänning. Den tillförda växelspänningen kan antingen vara enfas eller trefas. 
Likriktaren består av en av likriktarbrygga som antingen är styrd eller ickestyrd. En 
ickestyrd enfaslikriktare består då vanligen av en Graetz-brygga vilken skapar en 
helvågslikriktning (Faktabanken 2013). En Graetz-brygga består av fyra stycken 
likriktardioder enligt figur 2. 

 

Figur 2. Schematisk bild av en Graetz-brygga. 

Mellanledets uppgift är att filtrera likriktarens pulserande spänning till en jämn 
spänning. Det görs med hjälp av en glättningskondensator så att topplikriktning uppnås 
(Johansson 2012, 3.20). Den glättade likspänningen kommer då utan belastning att 
uppnå den matade växelspänningens toppvärde. Men så fort mellanledet belastas så 
kommer ett oundvikligt rippel i spänningsnivån att uppstå enligt figur 3. Där är den blå 
kurvan en helvågslikriktad sinusspänning och den röda kurvan är samma spänning fast 
glättad. Mellanledets rippel vill hållas lågt så att en så jämn matningsspänning som 
möjligt levereras till växelriktaren. 

 

Figur 3. Glättad respektive icke glättad spänningskurva. 
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Växelriktaren är den del i frekvensomformaren som skapar den till motorn matade 
trefasspänningen. Det görs genom att låta tre stycken halvbryggor matas från 
mellanledet. Dessa halvbryggor styrs sedan individuellt för att skapa tre fasförskjutna 
sinusformade växelspänningar. En halvbrygga är uppbyggd av två transistorer som 
arbetar som strömbrytare, antingen så leder dem eller så leder dem inte. Transistorn 
närmast jord refereras till som den undre transistorn. En variabel utspänning kan fås 
från varje halvbrygga genom att låta den övre transistorn matas med en PWM-signal och 
samtidigt låta den undre transistorn matas med samma signal fast inverterad. 
Utspänningen kommer då bestå av en fyrkantsvåg men om signalen filtreras i ett 
lågpassfilter så fås variabel spänning så beror av PWM-signalens duty-cycle. Vid 
växelriktning då lasten är en elmotor krävs inget separat lågpassfilter, då motorn i sig 
fungerar som ett lågpassfilter (Atmel 2006, s. 2-3). Ändras sedan duty-cyclen 
kontinuerligt fås en utspänning som varierar i tiden. Det är denna metod som används 
för att skapa växelspänning och då kan switch-processen ske vid frekvens upp mot 
20kHz (Drivteknik 2013, Frekvensomriktare).  

För att utnyttja en frekvensomformare optimalt bör asynkronmotorns beteende vid 
ändrad matningsfrekvens tas i beaktning. Det är nämligen så att motorns flöde, vilket 
vidare avgör motorns maxmoment, är beroende av den matade spänningens amplitud 
och frekvens. Motorns maxmoment förhåller sig som 

𝑀𝑚𝑎𝑥  �𝑈
𝑓
�
2

     (1) 

där U är den matade spänningens effektivvärde och f är frekvensen (Johansson 2012, 
7.32). Låter man då denna kvot vara konstant under hela varvtalsregistret fås konstanta 
momentegenskaper. Det kallas att frekvensomformaren bygger på volt per hertz-
principen och illustreras enligt figur 4. I figuren ses att matningsspänningen och 
frekvensen håller ett proportionellt förhållande upp till märkfrekvensen och vid högre 
frekvenser håller spänning märkspänning. Det innebär att motorn går att övervarva en 
aning med försämrade momentegenskaper som följd.  

 
 



7 

 

Figur 4. Spännings som funktion av frekvens enligt volt per hertz-principen.
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12 DEMONSTRATORN 

Detta kapitel beskriver den demonstrator som tagits fram. Framtagande av 
demonstratorns mjukvara och elektronik förklaras ingående och kapitlet avslutas med en 
sammanfattande resultatdel.  

12.1 Problemställning 
Problemet som ska lösas är att möjliggöra varvtalsstyrning av en asynkronmotor genom 
att tillverka ett styrdon. Styrdonet har avgränsats till att matas från ett labbaggregat 
vilket levererar 30 VDC. Styrdonets ska växelrikta likspänningen till trefas 
växelspänning med variabel frekvens. I och med att matningsspänninngen endast 
uppgår till 30 VDC så kommer ingen skalning av spänningen enligt volt per hertz 
principen genomföras. Om det skulle tas i beaktning så skulle det innebära att 
växelriktaren får ett smalt frekvensband vid väldigt låga frekvenser eftersom att 
testmotorns märkspänning är 380 V och dess märkfrekvens är 50 Hz. Styrdonet ska 
även kunna byta motorns rotationsriktning.  

12.2 Mjukvara 
För att få halvbryggorna att skapa den önskade utspänningen så måste en individuell 
PWM-signal skickas till respektive halvbryggas drivkrets. Eftersom att 
frekvensomformaren ska driva en elmotor så behöver inte tre stycken sinusspänningar 
relativt jord skapas utan det räcker med att spänningen mellan faserna är sinusformad 
(Atmel 2006, s. 6). Det faktumet gör att en period kan delas in i tre delperioder där 
trigonometriska samband mellan faserna kan utnyttjas enligt tabell 1.  

Tabell 1. Trigonometriska samband mellan fasernas förskjutning. 

Delperiod U V W U-V V-W W-U 

1 Sin(Θ) 0 -Sin(Θ-120˚) Sin(Θ) Sin(Θ-120˚) Sin(Θ-240˚) 

2 -Sin(Θ-240˚) Sin(Θ-120˚) 0 Sin(Θ) Sin(Θ-120˚) Sin(Θ-240˚) 

3 0 -Sin(Θ) -Sin(Θ-240˚) Sin(Θ) Sin(Θ-120˚) Sin(Θ-240˚) 

Fördelen med att skapa en utspänning enligt ovanstående tabell är att varje fas nu är 
noll under en tredjedel av varje period vilket minskar switch-förlusterna i 
transistorerna. Den filtrerade spänningen från varje halvbrygga relativ jord fås då enligt 
översta grafen i figur 5. Den undre grafen visar spänningarna mellan faserna vilka är 
sinusformade.  
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Figur 5. Överst visas respektive fasspänning relativ jord och underst spänningen mellan faserna. 

Signalerna till drivkretsarna skapas med hjälp av ATmega1284:s två 16-bitars timers, 
Timer1 och Timer3. Båda dessa timers initieras till att arbeta i phase correct mode utan 
prescaler. Respektive timer räknas då upp ett steg för varje klockcykel som 
mikrokontrollern genomför. För att få rätt fasförskjutning i trefasspänningen 
synkroniseras båda timers vilket åskådliggörs i tabell 2. 

Tabell 2. Synkronisering av Timer1 och Timer3. 

Klockcykel TIMER1 TIMER3 Kommentar 

1 0 2 Respektive timer laddas med ett värde 

2 0 2 Starta TIMER1 (tar en klockcykel) 

4 1 2 Starta TIMER3 (tar en klockcykel) 

6 3 3 Synkroniserade timers 

Från Timer1 används output compare pin A och B och från Timer3 används output 
compare pin A för att skapa de PWM-signaler som styr varsin drivkrets till varje 
halvbrygga. För att förklara hur spänningsvågorna enlig figur 5 skapas så studeras en 
halvbrygga. Under varje periodtid, Tut, som den utgående spänningsvågen utför så 
genomförs 192 PWM-periodertider, Tpwm. Anledningen till att utgående spänningsvågen 
delas upp i 192 diskreta steg är dels för att det är jämt delbart med tre, vilket är ett krav 
för att få en korrekt fasförskjutning, och dels för att det ger ett önskvärt frekvensspann 
på utspänningen. PWM-signalen skapas genom att timern räknar uppåt och vid 
matchning mellan timerns värde, uttryckt som en triangelvåg i figur 6, och ett 
jämförelsevärde, OCR, uttryckt som ett horisontellt streck, så sätts output compare pin 
låg. När matchning sker under nedräkning så sätts output compare pin hög. 
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Figur 6. Schematisk skiss av en timer. 

Varje gång timern når toppvärdet, ICR, sker ett interrupt som uppdaterar ICR och OCR. 
ICR uppdateras baserat på ett AD-omvandlat värde. ICR styr storleken på Tpwm och 
därmed vilken frekvens utspänningen får genom sambandet 

 

𝑓𝑢𝑡 = 𝑓𝑝𝑤𝑚
𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑡𝑒𝑔 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑

= 𝑓𝑝𝑤𝑛
192

    (2) 
 

OCR styr duty-cyclen på PWM-signalen. Det värdet måste uppdateras enligt tabell 2 för 
att få önska form på utspänningskurvan. Tabell 2 är därför sparad i en look up table 
varifrån ett nytt värde för OCR hämtas och skalas om med avseende på ICR vid varje 
interrupt. 

De resterande två halvbryggorna styrs på samma sätt. Timer1 styr två halvbryggor med 
varsitt OCR och Timer3 styr en halvbrygga. ICR-värdena kommer alltid vara lika för 
båda timers, eftersom att alla tre faserna ska ha samma frekvens, och OCR-värdena 
kommer vara förskjutna motsvarande fasförskjutningen sinsemellan.   

Utspänningens frekvens tillåts varieras med en potentiometer. En 10-bitars AD-
omvandling genererar ett digitalt värde, ADC, från potentiometerns analoga värde vilket 
sedan ger ICR genom 

𝐼𝐶𝑅 = 8160 − 𝐴𝐷𝐶
1023

· 7095      (3) 

Utspänningens frekvens fås av 

𝑓𝑢𝑡 = 𝑓𝑝𝑤𝑚
192

= 𝑓𝑖/𝑜
192∙(2∙ICR)      (4) 

där fi/o är processorns klockfrekvens (Atmel 2012, s. 126-128). Med en klockfrekvens på 
8 MHz fås en frekvens på utspänningen mellan 2.5 till 82 Hz.  

Styrdonets omkastning av rotationsriktning är interruptbaserat. Vid fallande flank på 
INT0 så genereras ett interrupt som kortsluter alla lindningar för att få motorn att 
stanna. Därefter byter två faser plats genom att indexeringen för uppdateringen av två 
av de tre OCR-värden byter plats.  
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12.3 Elektronik 
Växelriktaren kan delas upp i fyra olika delar; spänningsreglering, mikrokontroller med 
potentiometer, halvbryggorna och halvbryggornas drivkretsar. Spänningsregleringen 
uppgift är att försörja mikrokontroller och halvbryggornas drivkretsar med respektives 
spänningsmatning. Det sker genom att i två steg reglera ner den matade spänningen på 
30VDC. Först till 15VDC, vilket halvbryggornas drivkretsar matas med, och sedan till 
5VDC som mikrokontrollern matas med. De komponenter som används till detta är en 
L7815CV och en L7805ACV som kopplades enligt figur 8. I och med att 5-voltsregulatorn 
matas från 15-voltsregulatorn så begränsas kretsens maximala matningsspänning av 
L7815CV maximala matningsspänning, vilken är satt till 35 VDC. 

 

Figur 8. Kopplingsschema på spänningsmatningsdelen. 

Mikrokontrollern ansluts via PB6, PD4 och PD5 till varsin halvbryggsdrivkrets. Dessa 
pinnar är mikrokontrollerns utgångar för respektive PWM-signal för att styra 
halvbryggorna. En potentiometer ansluts till ADC0 för att kunna styra utspänningens 
frekvens.  
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Varje halvbrygga är uppbyggd av två stycken N-kanals MOSFET, med beteckning, 
07N60S5, enligt figur 9. Varje MOSFET förses med en så kallad frihjulsdiod som tar hand 
om spänningsspikar som uppstår vi drift av induktiva laster.  

 

Figur 9. Kopplingsschema på de tre halvbryggorna. 

I och med att N-kanals MOSFET används både som övre och undre transistor i 
halvbryggan så krävs en drivkrets för att skapa rätt spänningsnivå för den övre 
MOSFET:ens gate. En N-kanals MOSFET leder nämligen när en spänning relativt pinnen 
source och inte relativt jord appliceras på gaten (Johansson 2012, 3.38-3.40). Det görs 
med hjälp av drivkretsen IRS2103. Drivkretsen skapar en flytande spänningsnivå 
baserad på spänningen hos den övre transistorns source. Drivkretsen har även en 
inbyggd funktion som skapar en fördröjning mellan till- och frånslag av transistorerna 
enligt figur 10, så att en kortslutning aldrig uppstår. IN motsvarar den signal som 
drivkretsen har emot från mikrokontrollern och HO och LO är höga, eller övre, 
respektive låga, eller undre, transistorns ledande status (IRF 2006).  

 

Figur 10. Drivkretsen till varje halvbrygga har inbyggt skydd för kortslutning. 
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12.4 Resultat 
Projektet resulterade i en prototyp till en växelriktare. Prototypen byggdes på ett 
experimentkort där en 40-pinnars sockel för ATmega1284 löddes fast tillsammans med 
en 8-pinnars sockel till varje drivkrets. De tre halvbryggorna och resterande 
kringkomponenter löddes även dem fast. Kortet monterades på distanser i en 
aluminiumlåda enligt figur 11. Kontaktdon för anslutning av matningsspänning och 
uttag för de tre faserna placerades på ena gaveln. Där placerades även en lysdiod för att 
indikera strömtillförsel, en tryckknapp för att generera externt interrupt för att byta 
rotationsriktning och en potentiometer för att reglera varvtalet. Växelriktarens utgångar 
anslöts till ett oscilloskop utan något filter för att bekräfta utspänningens frekvens och 
utseende. Det kunde konstateras att utsignalens frekvens höll sig inom det beräknade 
spannet av 2.5 till 82 Hz. Vågens utseende bestod som önskat av en PWM-signal med 
varierande duty-cycle.  

 

Figur 11. Den framtagna prototypen monterad i en aluminiumlåda. 

Växelriktaren kopplades upp in mot testmotorn för att verifiera funktionen. Motorn 
roterade och det gick att reglera varvtalet, om än vid väldigt låga varvtal, som tänkt med 
potentiometern. Rotationshastigheten mättes aldrig upp men skulle uppskattas gå att 
reglera mellan ungefär 50 varv per minut till ungefär 200 varv per minut. Det fungerade 
även bra att byta rotationsriktning. Ett visst vinande ljud kunde konstateras på grund av 
den PWM-signal som bygger upp utsignalen. Detta ljud gjorde mest uttryck vid låga 
frekvenser på utsignalen vilket även innebär låga frekvenser på PWM-signalen.  

Ett enkelt momenttest genomfördes där motoraxeln lät bromsas med handen för att 
skapa en uppfattning om momentegenskaperna vid olika varvtal. Ett påtagligt högre 
moment kunde registreras vid lägre frekvenser för att vid högre frekvenser gå mot att 
bli i det närmaste obefintligt.  

Utöver prototypen så resulterade projektet i ökad kunskap och förståelse kring det 
behandlade ämnet hos författaren. Det handlar om en kunskap dels på övergripande 
nivå om aktuatorer och deras respektive styrdon men även fördjupad kunskap om 
frekvensomformare samt om de av projektet utnyttjade komponenterna. 
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13 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. 

13.1 Diskussion 
Projektet som ämnade i att skapa ökad förståelse kring aktuatorer och att ta fram en 
prototyp till en asynkronmotorstyrning får överlag anses som lyckat. Målet med att 
skapa motorstyrningen lyckades, om än med ett begränsat varvtalsregister, och 
kunskapen kring området är definitivt högre nu än innan projektet.  

När motorn testkördes så var det tydligt att rotationshastigheten inte följde den 
utmatade spänningens frekvens utan höll sig på ett lägre varvtal. Det kan delvis 
förklaras av att volt per hertz-principen inte användes och att motorns flöde då blev 
olika vid olika frekvenser. Detta resulterar i att motorns momentegenskaper blir 
varvtalsberoende. Då flödet har ett kvadratiskt beroende av spänningen och det faktum 
att spänningen har stora avvikelser från volt per hertz-kurvan vid högre frekvenser så 
ger det förmodligen svaret på vad som begränsar testmotorns övre varvtalsgräns. Vad 
som orsakade att motorvarvtalet avvek från utspänningens frekvens vid låga frekvenser 
har författaren ingen förklaring på då avvikelsen från volt per hertz-principen här inte 
var av samma storlek.  

Under projektets slutfas uppstod en viss tidbrist. Det ledde till att en del arbete inte 
genomfördes så grundigt som önskats. Här avses tillexempel uppskattningen av motorns 
varvtal och moment vilket givetvis borde varit grundliga veteskapliga uppmätningar. 
Vidare borde oscilloskopsmätningar genomförts på utspänningen med motorn ansluten. 
Då skulle motorn agerat som ett lågpassfilter och förhoppningsvis skulle en sinuskurva 
träda fram ur PWM-signalen.  

13.2 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att frekvensomformare med stor sannolikhet 
kommer få en större plats som industrins motorstyrning inom en snar framtid. 
Motorstyrningen har redan ersatt många mekaniska motorstyrningar och med i och 
med ökad miljömedvetenhet så har intresset blivit större. Detta projekt har visat på 
möjligheten att utifrån en mikrokontroller från Atmel ta fram en prototyp till en 
motorstyrning som med god förutsättning skulle kunna utvecklas till en komplett 
produkt.  
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14 REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE 

I detta kapitel ges rekommendationer för framtida arbeten i liknande projekt samt förslag 
till förbättringar utveckling av framtagen demonstrator. 

14.1 Rekommendationer 
För personer som skulle återskapa projektet och för likartade projekt rekommenderas 
starkt att arbeta med prototypen i etapper. Med det menas att prototypens alla 
funktioner styckas upp och förståelse skapas för varje enskilt delsystem innan de 
assembleras steg för steg. Genom att skapa förståelse för varje delsystem så underlättas 
felsökningen när flera delsystem assemblerats avsevärt.  

I det här projektet brändes ett ansenligt antal halvbryggsdrivkretsar helt i onödan just 
på grund av att ovanstående arbetssätt inte tillämpats. Drivkretsen testade lite på måfå 
med kringkomponenter tagna ur luften på bredboarden tills att det fungerade och då 
gick projektet vidare. När drivkretsarna senare i projektet började orsaka problem för 
att kringkomponenter inte valts med omsorg så var projektet tillbaka på ruta ett igen. 
Med det vill vikten i att förstå varje delsystem innan arbetet fortlöper belysas.  

Om författaren skulle genomföra projektet igen så skulle en mikrokontroller med en 16-
bitars timer som har tre stycken OCR väljas. Då skulle hela våggenereringen kunna 
skapas av en timer. Det skulle ge en snyggare lösning där synkroniseringen av flera 
timers inte skulle vara nödvändig. Koden skulle även optimeras så att mer 
processorkraft fanns tillgänglig för övriga beräkningar såsom en PID-kontroller för 
varvtalsreglering.  

14.2 Framtida arbete 
I och med större delen av prototypen är anpassad för en spänningsnivå långt över de 30 
V som kretsen hittills har matats med så skulle det vara intressant att vidareutveckla 
prototypen för högre matningsspänningar. Både halvbryggornas MOSFET:ar och dess 
drivkretsar klarar av 600 V vilket möjliggör fullskalig drift av asynkronmotorer som 
vanligtvis har en märkspänning på minst 400 V. Tankar gick under projektets gång åt att 
försöka skapa en komplett frekvensomformare som då skulle matas från ett enfasuttag. 
Pågrund av tidsbrist så utvecklades aldrig dessa idéer till handling men det är högst 
möjligt att vidareutveckla den konstruerade växelriktaren och komplettera den med ett 
mellanled och en likriktare för att få en frekvensomformare.  

Vidare finns det möjlighet till att implementera någon form av återkoppling, t.ex. en PID-
kontroller för reglering av varvtalet. Det medför att varvtalet skulle kunna hållas 
konstant oberoende av last inom motorns effektområde.  
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SAMMANFATTNING 
 
I denna rapport behandlas ljusdetektion främst för mekatroniska ändamål. 

I den teoretiska fördjupningen ligger fokus på hur ljuset kan omvandlas till en elekterisk 
signal genom flera processer och hur detta kan nyttjas för att finna den information 
ljuset bär på om omgivningen. 

Flera ljusmättekniker som behandlar avstånd och hastighet gås igenom mer ingående i 
den teoretiska fördjupningen samt hur själva processen från foton till elektron går till. 

I demonstratordelen beskrivs processen för konstruktionen och implementeringen av 
en avståndsmätare som bygger på triangulering av laser.  
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ABSTRACT 
This paper is about light detection mostly for mecatronical applications. 
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The demonstrator part goes through the process of construction and implementation of 
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15 INTRODUKTION 

15.1 Bakgrund 
Inom de flesta mekatroniska projekt finns en önskan om att samverka med 
omgivningen, detta genom att ta in information som sedan bearbetas och en lämplig 
åtgärd genomförs. 

Här är ljus ett utav de medium som för med sig information som kan begagnas i denna 
process och i samverkan med att ljusets hastighet blir ljusdetektion ett mycket viktigt 
område. 

15.2 Syfte 
Syftet med projektet är att analysera vad som idag kan detekteras utav ljus och hur den 
information som det bär på kan extraheras. 

En demonstrator skall konstrueras som mäter avståndet till ett objekt inte enbart via 
tröskelvärden utan skall ge ett så exakt värde på avstånd som möjligt.  

15.3 Avgränsning 
Projektet avses behandla olika former av ljusdetektion och några utav de vanligaste 
detektorerna samt ett antal tekniker för att bestämma avstånd och hastighet där en utav 
dessa tekniker skall implementeras i en demonstrator. 

15.4 Metod 
I första delen av projektet gjordes teoretiska modeller av avståndsmätaren i 
beräkningsprogrammet MATLAB för att analysera vilken prestanda som skulle vara 
möjligt att uppnå med systemet. 

Efter detta utfördes grundläggande test på den elektriska materiel som anförskaffats så 
att deras funktion förstås samt en känsla för att kunna sammanlänka dem. 

Därefter konstruerades och tillverkades hårdvaran för att därefter kunna utveckla 
mjukvaran. 
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16   TEORETISK FÖRDJUPNING 
 

16.1 Ljusets karakteristik 
 

Ljuset består av fotoner som kan beskrivas genom antingen en vågrörelse eller som 
enskilda partiklar.I detta ljus finns det flera storheter som beskriver dess utseende. 

 

Våglängd är det som först kommer upp när ljus skall beskrivas och är längden mellan 
vågtoppar och bestämmer energiinnehållet i en enskild foton samt hur vi människor 
uppfattar färgen i ljuset. Att alla våglängder har en specifik energi per foton är 
användbart då man vill begränsa spektrumet som observeras och då välja processer 
som kräver vissa speciella energier per foton för att inträffa. 

 

Ljusets hastighet i vacuum är det snabbaste fenomen vi känner till och begränsar idag 
hastigheten på alla typer av kommunikation. Ljushastigheten påverkas dock av vilket 
medium den färdas i och ju optiskt tätare detta desto lägre blir den aktuella hastigheten. 
Användbarheten av detta kan inte nog understrykas då det bland annat är det som 
nyttjas för att skapa alla typer av linser. 

 

Fas beskiver ljusets position i  startpunkten på sin vågrörelse och genom att ljusets 
hastighet är densamma för alla våglängder kommer den även att beskriva var 
konstruktiv alternativt destruktiv interferens uppstår. 

  

Amplituden för ljus är ett mått på intensiteten av instrålat ljus, därför blir den en storhet 
som beror på både antalet fotoner och hur konstruktiv eller destruktiv-interferens 
uppstår. Det bör dock nämnas att det ljus som påträffas i vardagen från belysningskällor 
oftast strålar i ett alldeles för brett spektrum med för många fasskillnader för att det 
med ett mänskligt öga skall gå att urskilja interferensen [2]. 

 

Polariseringen anger i vilket plan som vågrörelsen sker,vilket kan nyttjas för att 
exempelvis ta bort reflektioner från en känd störning förutsatt att det som önskar 
betraktas har en annan polarisering. 

 

16.2 Ljusgenerering 
 

Glödlampor baseras på att material vid upphettning börjar glöda och avger ljus, det 
utsända ljuset består oftast av ett stort spektrum samt slumpvis fas. Detta är den äldsta 
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tekniken för att skapa ljus från elektricitet och var den som gjorde Thomas Edison 
berömd.  

Fördelarna med denna teknik återfinns i just det breda spektra som är mycket lämpat 
för det mänskliga ögat men har flera svagheter såsom kylningsproblem och låg 
verkningsgrad eftersom materialet i lampan måste hettas upp så att det börjar glöda och 
hållas vid denna temperatur[2]. 

 

LED.    

Bygger på två motstående lager och illustreras i figur 1, genom att ansätta en spänning 
vid ena lagret frigörs där en elektron som sedan när den når andra sidan finner plats vid 
en atom där. Den överblivna energin från fri till fast elektron sänds ut som en foton. 

Denna överkottsenergi beror på materialen som interagerar inuti LED-lampan kommer 
möjligheterna att styra vilka våglängder av ljus som emitteras att vara goda. 

 
Figur 17 LED lampans uppbyggnad 

Fördelarna med lamptypen består främst av kontrollen över våglängder samt den goda 
verkningsgraden. Nackdelen är att den effektiviteten minskar med ökande effekt. Varför 
den gör detta är ej helt klarlagt men vissa indicier pekar på omorganisering inom anod 
och katodskikten [3]. 

 

LASER Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. 

Atomer exciteras till en högre energinivå och när dessa atomer kommer i kontakt med 
en foton av lämplig våglängd kommer den stimuleras att sända ut en annan foton som är 
i princip en klon av den första. 

Genom att låta denna kedjereaktion fortgå kommer man att få ljus som är väldigt 
koherent över stora avstånd. Hur stora beror på tillverknings och material-frågor men 
redan i enkla utföranden kan man få flera meter. 

Fördelarna med laser består i denna koherens som gör att det blir lätt att analysera 
förändringar samt att det är lätt urskiljbart från bakgrundsbelysning som en följd av den 
specifika våglängden. 
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16.3 Ljusdetektion  
 

Två typer utav huvudgrupper för detektorer av ljus finns, dessa är termiska detektorer 
och kvantumdetektorer [1]. 

 

Termiska detektorer bygger på att någon temperaturberoende storhet övervakas och 
som en följd av om instrålningen av ljus ökar eller minskar förändras denna storhet. 

Den huvudsakliga nackdelen är att den egenskap man intresserar sig för ofta kan 
påverkas av andra yttre faktorer såsom främst temperatur. Fördelen blir dock att 
eftersom temperatur ej kan förändras språngvis kommer sensortypen vara bra för att 
hantera störningar och då ge ett medelvärde.  

 

Kvantumdetektorer baseras på att detektorn samverkar med en enskild foton och 
därigenom lösgör en elektron.   

Bland fördelarna kan nämnas möjligheten att designa processen så att enbart vissa 
våglängder registreras vilket minskar risken för att till exempel störande belysning 
påverkar mätresultatet. 

 

16.4 Ljussensorer  
Pyroelektriska detektorer tillhör de termiska detektorerna och baseras på den 
värmeökning som orsakas av infallande ljus. Inuti detektorn finns elektrisk polariserade 
kristaller som vid förändringar i temperaturen omorganiserar sig och därmed också ger 
upphov till en spänning. 

Dessa detektorer hanterar på grund av detta enbart pulsad strålning men blir bra på att 
upptäcka skillnader då de kan anses nollställa sig mot omgivningen. En annan egenskap 
som följer med att de är temperaturberoende är att de blir känsligare för ljus med kort 
våglängd som har ett högt energiinnehåll. 

 

De fotokonduktiva detektorerna har stort sett samma funktion som de pyroelektriska 
detektorerna men fungerar enligt kvantum-principer och blir därför mindre känsliga för 
temperaturändringar. 

 

Vakuumfotodioden är basalt en omvänd LED där katoden omvandlar infallande fotoner 
till fria eletroner som sedan kan detekteras som en spänning. Materialet i katoden 
kommer att vara avgörande för vilka våglängder som detekteras och denna sensortyp 
kan därför göras mycket restriktiv för vilka våglängder som ger utslag. 

En vidareutveckling av denna teknik är fotonmultiplikatorn som låter den frigjorda 
elektronen förstärkas i flera steg så mycket att enskilda fotoner kan urskiljas. 
Nackdelarna med så hög förstärkning består dock självfallet av en hög känslighet för 
störningar varför så känsliga instrument bör placeras i en kontrollerad miljö. 
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Fotovoltaiska detektorer baseras på vakuumfotodioder och är mer av en tillämpning av 
dem. Dessa ger en signal som är proportionell mot intensiteten på det inkommande 
ljuset. 

 

 
Figur 18 Fotovoltaisk detektor 

Fototransistorn i figur 3  har i stort samma bakomliggande teori om hur en spänning 
uppstår i en vakuumfotodiod men den spänning som uppstår används för att öppna 
transistorn. Fördelen blir att den kan hantera mycket större strömmar för en liten 
insignal och en hög känslighet. Kommer dock ej att innehålla information om 
strålningens egenskaper utan informationen består av om den befinner sig över eller 
under ett förutbestämt värde. 

 
Figur 19 Fototransistorn 

CCD detektorn eller Charged-couple-device är uppbyggd av flera pixlar över en yta som 
laddas upp av fotoner och sedan lagrar spänningen likt kondensatorer. När en signal 
skall genereras utav indata finns en operationsförstärkare vid den första pixeln som 
skickar vidare till en analog utgång vartefter alla andra pixlar i turordning förflyttar sin 
laddning ett steg mot den första pixeln. 
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Figur 20 CCD detektorns funktion 

CMOS eller Complementary Metal Oxide Semiconductor är mycket lik CCD detektorn men 
varje pixel har sin egen förstärkare vilket tillåter att den läses likt ett vanligt minne. 
Detta är tillämpligt då man önskar en ljusdetektion med information från flera punkter 
samtidigt med snabb exekveringstid. 

 

16.5 Ljusmättekniker 
Triangulering är en metod som används för att bestämma avståndet till ett objekt. 

Koherent ljus sänds ut från en källa mot en punkt som antas reflektera ljuset i alla 
riktningar, en samlingslins centrerar ljuset mot ett centrum med den stråle som skär 
origo för linsens optiska axel. 

En stor fördel med denna teknik är att möjlighet finns att anpassa upplösningen efter 
vilken detektor som finns tillgänglig eftersom om avståndet mellan lasern, detektorn 
och linsen varieras kommer avståndsområdet som kan mätas upp att ändras. 

 

Doppler baseras på att  en yta bestrålas med ljus och sedan beroende på föremålets 
rörelse kommer våglängden att bli längre eller kortare, så genom att mäta denna 
våglängdsförändring kan hastigheten beräknas. 

Ett alternativ till att mäta våglängd är att bestråla detektorn med en stråle från 
företrädelsevis samma ljuskälla för att därigenom uppfatta skillnaden i frekvens som 
tidsskillnaden mellan interferens vid detektorn. 

Nackdelen med denna metod är att den ej ger någon information om avstånd utan 
enbart behandlar hastigheten. En annan är att metoden enbart behandlar rörelser från 
eller mot detektorn. 

 

TOF time of flight är den mest intuitiva av alla mättekniker, fotoner sänds mot ett 
reflekterande objekt son sedan registrerar när ljuset återvänder till detektorn. 

Det intressanta med denna mätteknik är att den lämpar sig väl för större avstånd, 
speciellt om möjligheten att styra reflektionen från målet finns. Detta beror på att då kan 
säkerställas att detektorn får tillräcklig ljusintensitet för att vara tillförlitlig. Detta då 
tiden mellan transmission och mottagande av ljuset ökar linjärt med avståndet (ekv 1) 
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och då kommer den tidsmässiga osäkerhet som återfinns i steget att genera ljuset samt 
att detektera det att minska i betydelse. 

                                           𝑡 = 𝑆
𝑐
                       (1) 

Problemet med denna metod blir att ljusets hastighet kommer att ställa mycket höga 
krav på utrustningen och redan mycket små mätosäkerheter kommer att slå igenom 
som mycket stora felmarginaler. 

 

Interferometri är en metod som baseras på skillnader i väg för fotonerna, en koherent 
stråle delas upp i två delar och den ena färdas en känd sträcka. Den andra delen skickas 
mot mät-ytan, reflekteras och de två strålarna kommer att interferera vid detektorn. 

En sådan konstruktion kan användas för att mäta alla former av skillnader i väg. Detta 
ger så skilda användningsområden som att uppmäta höjdvariationer över en yta 
samtidigt som i ett roterande objekt kan vinkelhastigheten bestämmas. 

Detta kan åstadkommas genom att iaktta hur mycket längre eller kortare tid en rotation 
runt centrum på objektet i den ena riktningen kontra den andra tar. 

Informationen som är av intresse från detektorn är ljusintensiteten eftersom 
konstruktiv alternativt destruktiv interferens inträffar med en halv våglängds intervall. 

Detta beroende av våglängden är denna metods stora nackdel, mycket små förändringar 
i referens-längden kommer att ge stort genomslag. Om denna metod skall tillämpas 
måste det säkerställas att den är så fix som är möjligt.     

 

De tekniker som nämns ovan är alla i olika stor grad beroende på att styra den väg som 
fotoner tar i rummet, den fiberoptiska tekniken bjuder här stora möjligheter att göra 
just detta. En teknik som kan nyttjas för att bestämma avståndet är enbart två öppna 
ändar där den ena sänder och den mottar signaleroch sedan anlysera vidareförd 
intensitet. 

Fibertekniken erbjuder även en möjlighet att säkra tillämpningen mot störningar då 
detta annars skulle kunna bli ett problem vid långa ljusvägar eller vid föroreningar i 
luften alternativt en kombination flera negativa omständigheter. Därför kan 
fiberoptiken sägas komplettera övriga tekniker och även andra tillämpningar då ljus kan 
överföras över stora avstånd utan större förluster. 
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17 DEMONSTRATOR 

17.1 Problemställning 
Avstånd är en ofta eftersökt storhet och vid korta avstånd om centimeter finns en stort 
urval av sensorer som löser uppgiften. När avstånden ökar minskar också antalet 
tillgängliga sensortyper och tekniker som baseras på laserstrålar uppvisar en potential 
att vara mycket exakta även på långa avstånd upp till i teorin flera kilometer.  

Att få ut ett värde på avståndet är även till stor hjälp i vissa tillämpningar då 
tröskelvärden ej räcker. Målet med demonstratorn är att skapa en avståndsmätare som 
begagnar sig utav laserstrålning för att göra en triangulering enligt figur 5 mot det 
objekt vars avstånd är sökt. 

 

 

 
Figur 21 Triangulering 

 

17.2 Mjukvara 
 

Beslutet togs att demonstratorn skulle vara möjlig att köra med dels en beräkningssvag 
och dels en beräkningsstark mikroprocessor för att kunna utvärdera skillnader mellan 
alternativen. 
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Figur 6 Flödesschema för beräkningsstark tillämpning  

Tanken bakom den mjukvara som beskrivs i figur 6 var att plocka ur alla pixlar ur 
sensorn i en homogen process som ger alla pixlar exakt samma exponeringstid och 
sedan ha tillgång till alla mätvärden. När sedan alla mätvärden finns tillgängliga kan en 
algoritm som söker efter den pixel som upplever störst intensitet implementeras. Om ett 
medelvärde av denna process tillämpas finns möjlighet att få precision som understiger 
en pixels storlek att kunna uppnås. En annan fördel med detta angreppssätt är att även 
om flera utav pixlarna skulle nå sina maxvärden kommer det fortfarande gå att 
extrahera fram troligaste centrum för intensitet över pixlarna.  

 
Figur 7 Flödesschema för beräkningsvag tillämpning 

Processen som beskrivs i figur(7) syftar istället till att kunna implementeras på en 
minnessvag mikroprocessor såsom ATtiny i detta fall som inte hanterar att lagra all data 
från detektorn i minnet. 
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Denna mjukvara exekveras också snabbare men detta kommer till priset av att olika 
operationer sker mellan att pixlarna växlas ut och att då exponeringstiden kan skilja 
mellan individuella pixlar. 

Denna modell på mjukvara kommer dock ej att kunna hantera om flera pixlar når 
maxvärdet utan kommer då att ge fel värde. Kontroll över mätmiljö blir därför viktigare. 

17.3 Elektronik 
De elektriska komponenter som bedömdes avgörande för projektet var en laserkälla och 
en linjedetektor. Laserkällan som illustreras i figur 8 består av en röd laser med effekten 
1mW och våglängden 680nm som innehöll drivelektronik samt den optik som behövdes 
för att få en bra stråle ut. 

 
Figur 8 Lasermodul 

 

Linjesensorn valdes till iC-Haus LCF LF2C som återfinns i figur 9 som består av 128 
pixlar som alla skickas ut över en utgång varför bara en AD-omvandlare krävs för att 
kunna läsa ut resultatet. Den styrs med hjälp utav 2 insignaler och har sitt 
ljuskänsligaste område vid 670nm. 

 
Figur 9 Linjesensor 

Valet gjordes även att konstruera mätutrustningen med laser,detektor och lins så 
fristående som möjligt för att sedan kunna ansluta denna enhet till flera olika 
beräkningsenheter. De beräkningsenheter som begagnas är dels ATmega 16A som står 
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för den beräkningstunga tillämpningen och ATtiny 13 som innefattar en något simplare 
lösning.  

 

17.4 Hårdvara 
En samlingslins är även nödvändig i detta projekt för att kunna få fram information om 
avstånd till bestrålat objekt. Dimensionerna blir här en sammanvägning av flera faktorer 
såsom stor upptagsyta, en lagom fokallängd samtidigt som storleken även skall vara 
hanterbar. Den lins som valdes illustreras i figur 10 och har diametern 6,3mm med en 
fokallängd på 10mm vilket bedömdes passa projektet. 

    

 
Figur 10 Linsen 

Tidiga tester tydde på att den linjedetektor som valts krävde mycket låg ljusintensitet 
för att fungera och att problemet snarare låg i att begränsa det inkommnade ljuset. Detta 
för att minimera störningar samtidigt som det bedömdes ge bättre möjlighet att styra 
geometrin för instrumentet. Beslutet togs att designa ett hus till avståndsmätaren som 
skulle rymma lasermodulen, linsen och detektorn ty dessa komponenter där 
placeringen är funktionskritisk, resultatet kan beskådas i figur 11. 
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Figur 11 Huset till mätaren 

I konstruktionen av huset ovan bestämdes de parametrar som bestämmer mätområdet. 

Den geometriska figur som bestämmer mätpunktens läge ses i figur 12. 

 
Figur 12 Geometrisk figur över demonstratorn 

 

Ur figur12 kan sedan avståndet till objektet z bestämmas som i ekv 1. 

 

𝑍 = 𝑙𝑖𝑛𝑠_𝑎𝑣𝑠𝑡∙𝐷𝑒𝑡_𝑎𝑣𝑠𝑡
𝑋

                             ekv 1 

 

För att utvärdera hur valet av avståndet mellan linsens centrum och lasern påverkar 
gjordes simuleringar i matlab för det teoretiska utfallet. Valet gjordes att placera 
detektorns första pixel på fokalplanet för linsen, detta medför att detektorn saknar 
teoretisk bortre gräns för uppmätt avstånd. I verkligheten är detta inte möjligt av 
fysikaliska skäl men det bedömdes vara en god utgångspunkt som senare skulle kunna 
ändras om målbilden förändras. 
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Figur 13 

 

I figur 13 kan det minsta teoretiska avstånd iakttas som kan uppmätas beroende på 
avståndet mellan linsen och lasermodulen med den linjesensor på 8mm som användes i 
projektet. Då denna enligt beräkningarna bör minimeras valdes den till 10mm på grund 
av övriga komponenter. 
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Figur 14 

En annan viktig aspekt var vilken upplösning över pixlarna som i samverkan med 
storleken på dessa avgör vilken noggranhet mätningen sker såsom illustreras i figur 14. 
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Figur 15 

Ett annat intresseområde är om det ljus som studsar tillbaka når detektorn med 
tillräcklig intensitet. Ovan i figur 15 ses den vinkel i xy-planet som en detektor upptar 
för en punktformat objekt vid 5m avstånd. 

 

  

 

17.5 Resultat 
Den slutgiltiga demonstratorn bestod som behandlas ovan utav två beräkningsenheter 
och en sensordel. Den demonstrator som begagnade sig utav en ATtiny13 och en 
simplare algoritm var den som visade sig minst störningskänslig för ljus utifrån. Vid 
normal inomhus-belysning hanterade den avstånd upp till ungefärligen 3cm med 
relativt bra repeterbarhet. 

 

Demonstratorn som begagnade sig utav en Atmega16A med mer avancerade 
sökalgoritmer visade sig mer känslig och krävde mycket finjustering samtidigt som lite 
omgivande ljus för att fungera. Resultat som följde var dock mer exakta och hanterade 
större avstånd.  

 

Sensordelen visade sig här vara den svaga länken då den har problem med yttre ljus 
som kommer in i en alltför stor omfattning och stör mätningarna. 
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18 DISKUSSION OCH SAMMANFATTNING 

18.1 Diskussion 
Den konstruerade detektorn fungerar i labbmiljö men är mycket känslig för störningar. 
Dessa visade sig svåra att mjukvarumässigt behandla men principen triangulering 
visade sig mycket lämplig att implementera även för system med låg prestanda. 
Svårigheterna att kompensera för störningarna är troligtvis en följd av att de ej är 
slumpmässigt utspridda över hela mätområdet utan enbart påverkar vissa delar utav 
det samt att de vid större avstånd tar över från laserljuset som den dominerande 
ljuskällan. 

 

Att innan detektorn alternativt linsen tillsätta ett filter som enbart släpper igenom ljus 
med laserns våglängd skulle troligtvis höja prestandan avsevärt för demonstratorn.  

18.2 Sammanfattning 
En mätare konstruerades med utgångspunkt i triangulerings-principen för att kunna 
hantera ett brett spektrum utav avstånd från enstaka centimeter upp till flera meter. I 
verkligheten blev dock de större avstånden svåra att hantera som en följd av  att ett 
filter för att minimera störstrålning saknades. 

Två olika algoritmer utvecklades för att eftersöka centrum av det ljus som kommer 
tillbaka till detektorn och den noggranhet de gav analyserades för att se vilken strategi 
som bör tillämpas då mätningarna sker ute i fält. 
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19 REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE 

19.1 Rekommendationer 
Rekomendationen för framtida arbete är att utveckla konstruktionen av detektorn och 
göra den till en solid enhet där inga interna rörelser kan ske vilket skulle minska 
felmarginalerna i mätningarna. Linsen skulle önskas bytas ut till en större storlek för att 
öka intensiteten på det återkommande ljuset så att de optiska egenskaper för 
mätobjektet skulle minska i betydelse. Ett filter i den optiska vägen som skulle sålla bort 
bakgrundsljus anses vara det viktigaste tillägget om ett robust system önskas. 

19.2 Framtida arbete 
Det som anses som nästa logiska steg efter detta projekt blir att implementera någon 
form utav kommunikation sådan att det avstånd som mätaren beräknar kan vidareföras 
till valfri annan elektrisk krets. 
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BILAGA A: EXTRA INFORMATION 
 

Kopplingsschema 
Nedan visas kopplingsschemat för huvudapplikationen med ATtiny13. 

 

Manualer 
Använda manualer  

 

Mikro-processorer: 

  

ATtiny13 

http://www.atmel.com/Images/doc2535.pdf  Atmel (2013-03-24) 

 

 

Atmega16A 

http://www.atmel.com/images/doc8154.pdf Atmel (2013-03-24) 

 

Linjedetektorer: 

 

Linjedetektorn i projektet: 

https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/assets/datasheets/tqIC-
Haus_Zeilensensor-LF1401_EN.pdf 

 

http://www.atmel.com/Images/doc2535.pdf�
http://www.atmel.com/images/doc8154.pdf�
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/assets/datasheets/tqIC-Haus_Zeilensensor-LF1401_EN.pdf�
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/assets/datasheets/tqIC-Haus_Zeilensensor-LF1401_EN.pdf�
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Elfa (2013-03-24) 

 

En annan linjedetektor med samma pinkonfiguration och funktion: 

http://www.w-r-e.de/robotik/data/tsl1401.pdf 

 

Google sök första träff, TSL1401 (2013-03-24) 

 

 

http://www.w-r-e.de/robotik/data/tsl1401.pdf�
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1 INTRODUKTION 

Detta kapitel beskriver bakgrund, syfte, avgraänsning och metod för det utförda 

examensarbetet. 

1.1 Bakgrund 

Bakgrunden till detta arbete är att förvärva djupare kunskap inom området mekatronik.  
Särskild kompetens skall inhämtas inom seriell kommunikation; mer specifikt ska 
UART–protokoll samt mjukvarubaserad implementering av detta undersökas. 

1.2 Syfte 

Att via arbete med och färdigställande av demonstrator påvisa förvärvad kunskap inom 
seriell kommunikation i allmänhet och mjukvarusimulerad UART i synnerhet. 

1.3 Avgränsning 

Hårdvaruavgränsningen gavs av befintlig FiM-board [se Appendix A]. Mjukvaru-
implementering av kommunikationsprotokollet begränsades till halv-duplex-
kommunikation  för  kommunikation mellan PC och FiM-board via gränssnitt i Python.  

1.4 Metod 

Värdefulla resurser har varit datablad för Atmega16A[1] från Atmel samt 
onlinerforumet Avrfreaks[2]. I övrigt har flödesscheman använts aktivt  som analytiskt 
verktyg.   
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2 TEORETISK FÖRDJUPNING 

Detta kapitel presenterar grundläggande koncept inom seriell kommunikation. UART-
protokollet behandlas särskilt.Tillkommer gör en mer konkret redogörelse för hur UART-
protokollet tillämpas på ATmega16A. Även de grundläggande verktyg som krävs för att på 
ATmega16A realisera en  mjukvarusimulering av UART-protokollet, tas upp. 

2.1 Seriell kommunikation 

Seriell kommunikation bygger på sändning och mottagning av låga respektive höga 
signaler motsvarande logiska bitar i sekvens.   För att skicka relevant data till eller inom 
ett system omvandlas då denna till en lämplig binär form, som då kan skickas enligt 
tillvägagångssättet beskrivet ovan. Beroende på vilket protokoll som implementeras kan 
segment av data som skickas behöva ramas in av startbitar och stopbitar, i vissa fall 
nyttjas också en paritetsbit för att upptäcka oönskad korruption av data över  
kommunikationslinjer. En typisk sådan inramning illustreras i Figur 1. Av 
felsökningsskäl hålls ofta en latent linje (det vill säga en som ej kommuniceras över) vid 
en fast hög nivå, för att kunna påvisa fysiska fel i kommunikationsleden. Detta innebär 
att logiska ettor motsvaras av en låg signal över kommunikationslinjen, och vice versa. 

 

 
Figur 1. Inramning 8 databitar, ingen paritetsbit. 

Hastigheten i vilken man sänder data mäts i enheten Baud, och motsvarar antal logiska 
bitar (höga eller låga signaler motsvarande nollor eller ettor) kommunicerade  per 
sekund.    
 
Det finns ett antal standardtyper för kommunikationsgång. Simplex-kommunikationen 
är ensidig med fixerad sändar- och mottagar-relation. Halv--duplex tillåter 
kommunikation åt båda håll, men ej simultant. Full duplex tillåter samtidig 
tvåvägskommunikation.  

2.2 Protokoll 

Nedan följer kortare beskrivningar av några populära seriella kommunikationsprotkoll. 

SPI 

SPI-kommunikation (Serial Peripheral Interface) används för kommunikation mellan 
master och slav-enhet och lämpar sig för full-duplex-kommunikation. Den nyttjar två 
I/O-pinnar för indata och utdata samt en pinne för att från mastern dela klocka med slav 
för att reglera sändningsförloppet. Utöver detta tillkommer en I/O-pinne för att välja 
slav, i det fall flera slavar finns tillgängliga i nätverket. Kommunikationen kräver fyra 
I/O-pinnar för att fungera enligt design. Då mer än en slav används kan systemet komma 
att kräva ytterliggare en I/O-pinne för vardera slav som läggs till systemet. 
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I2C 

I2C (Inter-Integrated Circuit) används då flera enheter skall kommunicera, full-duplex är 
önskat och master-slav förhållanden bör vara dynamiska. Det vill säga en slav ska kunna 
byta roll till master i sysmetet, och vice versa. Det finns också möjlighet att från master 
skicka data till flera slavar samtidigt, något som inte tillåts i SPI-kommunikation.  
Systemet bygger på adressering och begäran om läsning/skrivning från master för att 
engagera särskild slavenhet innan kommunikation kan inledas. Detta tjänar till att sakta 
ner kommunikationshastigheten i systemet, men är ändå önskvärt då komplexiteten av 
nätverket gör UART- eller SPI-kommunikation för hårdvaru- och därmed plats-
krävande. 

UART 

UAR,T Universal Asynchronous Reciever Transmitter,  är en hårdvarumodul som i 
standardutförande innehåller en klockgenerator, shift-register för mottagning och 
sändning samt kontroll av läsning och skrivning till dessa. Därutöver tillkommer 
kontroll av I/O-pinnar för mottagning och sändning mot externa enheter.  
Användningsområden innefattar bland annat kommunikation mellan datorsystem och 
externa enheter såsom skrivare och modem via RS232-standard. 

2.3 Implementering av UART på Atmega16A 

Hårdvarubaserat 

Det hårdvarubaserade UART-protokollet bygger således på aktiviteten hos två I/O-
pinnar (vidare endast kallat pinnar) hos de kommunicerande parterna, formellt 
designerade RX och TX (se Figur 2) , samt en inbyggd logik på mikrokontrollern som 
sköter mottagning och sändning av data via dessa. Den inbyggda logiken använder sig av 
två reserverade shift-register vars motsvarigheter för den aktuella mikrokontrollern 
nämns nedan. Utöver detta kan Baud- och inramningsinställningar definieras i särskilda 
register. 
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Figur 2. Pinkonfiguration Atmega16A 

UBRR-registret innehåller data om i vilken hastighet informationen skall mottas och 
skickas, beroende på klockfrekvens och Baud enligt ekvation (1) nedan, förutsatt 
normalt läge. 
 

(1)                                                     
             

      
   

 
Vid sändning över UART kan databitar ramas in av ett antal kontrollbitar. Ordningen 
inleds av en startbit, därefter följer de databitar som skall sändas. Efter detta kan 
komma en paritetsbit för enkel felkontroll och till sist en stopbit. I Figur 1 visualiseras 
som tidigare nämnt detta format för en standard om åtta databitar utan paritetsbit. 
USCR-registren B och C ansvarar för denna inramning och för initiering av RX- och TX-
pinnarna. 
 
USCRA-registret innehåller flaggor som visar huruvida de dataregister som temporärt 
håller den data som mottagits och den som ska skickas (båda finns i UDR) är fulla eller 
tomma. 
 
Kommunikation av data kan således ske med hjälp av att delvis skriva till UDR-registret 
för att sända information och delvis läsa av registret baserat på förinställda 
avbrottsfunktioner hos mikrokontrollern för att motta information när UDR-registrets 
mottagningsbuffert fyllts.  
 

Mjukvarubaserat 

Mjukvarusimulering av UART-protokollet skall uppfylla samma funktionalitet som ovan 
beskrivits, utan de begränsande hårdvarukraven som följer med en standard-
implementering. Två arbiträrt valda pinnar skall kunna uppfylla den funktionalitet som 
RX/TX-pinnarna hos ett hårdvaru-drivet protokoll erbjuder.  Fördelen då är att man inte 
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är bunden till några särskilda fysiska pinnar, även om det är fördelaktigt att välja RX-
pinnen som en av de pinnarna mikrokontrollern kan initiera en sensor över.  
 
I GICR-registret kan aktiveras interrupt för de pinnar, INT0-INT3, där möjlighet till 
sensor finns. För placering av dessa se Figur 2. 
 
I MCUCR-registret bestäms det beteende som ska orsaka denna interrupt. Med avsikt att 
efterlikna en hårdvarukontrollerad RX-pinne bör MCUCR-registret sättas till att reagera 
på låga nivåer,  då motsvarande en inkommande startbit. 
 
I TCCRX-registret anges arbetsläge samt förskalningsfaktor hos ,mikrokontrollerns 
tidtagarur.  Om CTC-läget nyttjas nollställs tidtagarurets värde då det uppnår ett givet 
referensvärde (heltal) lagrat i OCRX-registret. Beroende på valt tidtagarur kan detta 
värde variera mellan 0-255 eller 0-65535 för åtta respektive 16-bitars-klockor.  
 

Förskalning är en faktor med vilken klockfrekvensen av processorn delas för att ge olika 
upplösning på de inbyggda tidtagarur som mikrokontrollern kan nyttja. Det vill säga att 
ett tidtagarur,  givet en förskalningsfaktor på åtta, kommer att stega upp var åttonde 
arbetscykel hos processorn. Vid valet att angripa en mjukvarusimulering av UART med 
hjälp utav tidsavbrottsaktiverade funktioner, kan det då vara effektivt att ha ett 
tidtagarur vars referensvärde motsvarar den Baud som skall användas i den tänkta 
kommunikationen (Se UBRR-registret ovan för motsvarande hårdvaru-
implementering). Med en klockfrekvens hos mikro-processorn på 1MHz , en 
förskalningsfaktor på 8 för tidtagaruret samt en baud på 2400 bits per sekund ges 
följande värde på klockans referensvärde i ticks enligt ekv(2). 
 

(2)                              
 

       
 

 

    
                        

 
Notera approximationen. Då OCRX-registret endast kan hålla ett heltal utgör eventuella 
decimaler en felkälla i kommunikaitonen enligt ekv(3). 
 

(3)                                                      
       

  
    0,002% 

 
Desto större värden heltalsdelen antar gör decimalerna mindre åverkan vad gäller det 
procentuella felet. Detta kan förstås avhjälpas, dock ofta med avkall på kommunikations-
hastighet eller tidtagarurets upplösning i de fall mikroprocessorns klockfrekvens är 
fixerad. I databladet till Atmega16A återfinns tabeller över felprocent vid tänkbara 
variationer av klockfrekvens, tidtagaurets upplösning och baud. Nämnas skall att 
mikrokontrollerns arbetsfrekvens kan förändras med hjälp av programmeraren i Atmel 
Studio 6.0 [3], och att det möjliga frekvensspannet ligger mellan 1-8MHz utan extern 
kristall. Rekommenderat är att nyttja extern kristall för processorfrekvensen för att 
garantera pålitliga tidtagarur. 
 
Genom att åberopa funktioner för sändning och mottagning av data med en tidsstyrd 
avbrottsfunktion baserat på ett referensvärde med litet fel fås således en jämn gång 
mellan de kommunicerande parterna.  
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3 DEMONSTRATOR 

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

3.1 Problemställning 

Målet för demonstratorn är att utveckla en mjukvaruimplementering av halv-duplex-
UART med låga hårdvarukrav på mikrokontrollern. Detta protokoll ska tillåta att någon 
generell och kontinuerlig funktionalitet hos mikrokontroller ostört kan informeras via 
extern part (PC) .Vidare skall protokollet tillåta möjlighet att returnera någon infor-
mation till denna externa part beroende på mottagen data. 
 
Mer specifikt att från ett Python-gränssnitt med stöd av biblioteket PySerial [4] på PC 
styra verksamhet som kontrolleras av mikrokontroller Atmega16A. Därutöver säker-
ställa förmåga till ostörd tvåvägskommunikation genom eko.  Kommunikationen 
förutsätts här  viktad, mikrokontrollern kommer inte utan provokation att sända data 
till PC. 

3.2 Mjukvara 

 
För utvecklingen av programmet till ATmega16A användes Atmel Studio 6.0  och 
programmeringsspråket c, för gränssnittet till PC användes Python med biblioteket 
PysSerial.  
 
Inledningsvis implementerades ett standard (hårdvaru-) UART-protokoll med hjälp av 
information och instruktion från datablad. När funktionaliteten fastställdes via terminal 
[5] på PC inleddes arbete med mjukvaruimplementering av UART-protokollet. 
 
Först skrevs sändnings-proceduren över TX-pinnen med hjälp av en tidsstyrd 
avbrottsfunktion innehållandes en tillståndsmaskin som ramade in datan med start- och 
stop-bitar. För mottagning valdes en extern avbrotts-funktionalitet med hjälp av sensor 
på RX-pinne, också denna knuten till avbrottsfunktionen ovan, och protokollet i sin 
helhet gavs en flätad, reaktivt, natur i det att mikrokontrollern endast sänder data till PC 
om den därifrån mottagit data. För att styra någon generell funktionalitet upprättades 
some_function()  som ansvarade över en rörlig ljusslinga med hjälp av FiM-boardens 
lysdioder. Denna rörelse kunde manipuleras med hjälp av syntaxberoende kommandon 
skickade från PC.  Sist lades funktionen some_mod() till  för att lätt kunna skicka tillbaka 
data beroende på mottagen information.  

3.3 Resultat 

Det färdiga protokollet fungerar enligt kraven uppställda i problemställningen. Via 
gränssnitt i Python kan kommando från PC styra funktionalitet kontrollerad av 
mikrokontrollern. Utöver detta returnerar mikrokontroller någon respons till ovan 
nämnda gränssnitt baserat på data mottagen.  
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Det slutgiltiga programmet baseras helt kringavbrottsfunktioner. Efter initiering väntar 
mikrokontroller på data från PC genom avlyssning av RX-pinnen. Vid sändning av 
information från PC via gränsnitt går RX-pinnen låg och avlyssningen slås av samtidigt 
som den baud-baserade och tidtagarstyrda tidsavbrottsfunktionen aktiveras. I den 
tidsbaserade avbrottsfunktionen som nu anropas finns två tillståndsmaskiner som 
genomför mottagning respektive sändning av data. Inledningsvis går programmet till 
mottagningsproceduren och hämtar hem totalt 8 bitar av information, de 8 bitar som 
skall returneras till PC definieras av funktionen some_mod() med den nyss hämtade 
informationen som indata. Vad avser demonstratorn utgörs denna funktionalitet av ett 
eko. Efter detta slås en status-flagga om till sändning och nästa gång den 
tidtagarurstyrda avbrottsfunktionen körs är tillstånds-maskinen i sändningsläge. Efter 
sändningen är fullbordad slås tidsavbrott av och some_function() anropas med det från 
början hämtade värdet (samma input som i some_mod()), för att modifiera någon 
aktivitet som körs på FiM-boarden. Vad avser demonstratorn är denna aktivitet ett 
enkelt ljus-spel som via särskilda kommandon kan styras från ett gränssnitt i Python. 
När detta anrop är klart slås avlyssningen av RX-porten återigen på och systemet går i 
vila i väntan på nästa sändning från PC.  För visualisering av förloppet se Figur 3 nedan.  

Den externa avbrottsfunktionen, det vill säga det avbrott som styrs av förändring i nivå 
på RX-pinnen, valdes att reagera på låg nivå, och inte en fallande nivå, för att säkerställa 
att mätningarna skedde någonstans under given signal och inte nära skarven mellan två 
på varandra följande signaler.  På så vis behövs ej heller någon kompensering göras 
genom att inledningsvis röra sig till exempel en och en halv gånger tidtagarurets 
referensvärde (det vill säga tiden för en bit att sändas över den seriella 
kommunikationen).  mikrokontrollern på FiM-boarden programmerades till en 
klockfrekvens på 1MHz. I övrigt valdes en förskalningsfaktor på 8 samt en Baud på 
2400. Enligt beräkningarna i teoridelen definierades timerns referensvärde således till 
52 ticks. Funktionen some_mod() valdes att köras när timerinterrupten var på, detta 
under demonstratorns förutsättningar att endast leverera ett eko (och således inte är 
beräkningstung).  
 
Some_function() ansätter värden för ytterliggare en tidsstyrd avbrottsfunktion som 
sköter ljus-spelet på FiM-boarden. Some_function() kan justera huruvida aktiviteten är 
på eller av, slingans hastighet och riktning. Funktionen visar också dessa värden på 
skärmen förutsatt att korrekt syntax används via Pythongränssnittet, se Figur 4 samt 
Figur 5 nedan. Denna andra tidsstyrda avbrottsfunktionen, med 8-bitars timer, har en 
förskalningsfaktor på 1024 för att dryga ut intervallen mellan vilka den anropas. 
Upplösningsskilladen mellan de två aktiva tidtagaruren förhindrar också märkbara 
krockar. Pythongränssnittet gör om karaktärer till sina 8-bitars-motsvarigheter och 
skickar enskilda tecken i en sträng med 1 ms mellanrum. Det färdiga bibliotek som 
användes utöver PySerial var de displaydrivrutiner som skrevs och gjordes tillgängliga 
av Daniel Malmquist. 
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Figur 3. Flödesschema för mjukvaru-UART-protokoll. 

 

 

Figur 4. Display på FiM-board med värden som styr ljus-slingans gång. 
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Figur 5. PC-gränssnitt i Python 
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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 1. 

4.1 Diskussion 

Trots begärda låga krav på hårdvara i problemställningen kräver protokollet en I/O-
pinne med sensor för att fungera. Ett alternativ hade varit en konstant löpande 
tidsinterrupt med en något högre samplingsfaktor än den tid det tar för en bit att 
kommuniceras. Detta innebär dock att processorn ständigt är upptagen, även i 
”vänteläge”.  
 
Med den inledande förutsättningen om en viktad kommunikation har inte en buffert på 
sändningssidan implementerats, i det fall some_mod() istället skulle generera en sträng 
av bokstäver hade det behövts ett mellanled som segmenterade denna och ropade på 
sändningsproceduren medan bufferten ej var tom. Detta bör dock inte vara svårt att 
implementera om funktionaliteten önskas.  
 
Vad avser det tidtagarur som sköter mottagning och sändning är den i demonstrator-
koden 16-bitars och det ur som sköter den kontinuerliga aktiviteten på FiM-boarden 8-
bitars. Dessa bör byta tidtagningsregister med varandra. Tidtagaren vad avser 
sändning/mottagning behöver som sagt aldrig gå över 52 ticks, med det också sagt att 
2400 i Baud är ett relativt lågt tal. Istället hade större spann varit mer intressant för 
styrning av ombordfunktionaliteten.  
 
Under arbetet visade sig clear_display() vara en tidsödande funktion som störde 
mottagningsproceduren då man skickade strängar av tecken från Pythongränssnittet. 
Detta löstes genom en villkorad syntax, där ett #-tecken i slutet av givet kommando 
forcerade uppdatering av displayen. 
 
 I allmänhet kan sägas att mer explicit modulering för generell tillämpning krävs. Den 
”reaktiva” naturen hos protokollet kräver modifiering för mer jämnt viktad 
kommunikation. I praktiken är dock det utvecklade protokollet användbart och 
uppfyllde de krav på funktionalitet som definierades i problemställningen. 

4.2 Sammanfattning 

Lösning till probelmformuleringen uppfylldes, om än med ett något viktat protokoll och  
krav på I/O-pinne med sensor för avbrottsfunktionalitet
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5 REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE 

I detta kapitel ges rekommendationer for framtida arbete. 

5.1 Framtida arbete 

Den naturliga utvecklingen är att modulera protokollet ytterliggare för 
allmängiltighetens skull. I detta nu har protokollet viktats och har ingen förmåga att 
själv initiera arbete (även om man kan lägga in sådan funktionalitet i den kontinuerligt 
drivna funktionen hos demonstratorn). Buffert-funktionalitet för sändning av strängar 
via något mellansteg och villkorad loop kring sändningsproceduren. Intressant att 
vidare utforska prestandaskillnad i det att nyttja ständigt rullande tidtagningsinterrupt 
istället för den externa sensor interrupten som användes i demonstratorn. 
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APPENDIX A: SCHEMATISK BILD ÖVER FIM-BOARD 
 

 
Figur 6 Schematisk bild över FiM-board. 
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SAMMANFATTNING 
Syftet med arbetet var att bredda författarens kunskaper inom Ethernet generellt, och 
därefter välja en specifik del av området att fördjupa kuskaperna inom. Kunskaperna 
erhållna till följd av fördjupningen omsattes sedan i en demonstrator. 

Ethernet är en standard för datakommunikation främst i lokala nätverk (LAN, local area 
network). I ett sådant nätverk arbetar hårdvara och mjukvara tillsammans för att 
överföra data mellan enheter – så kallade noder – i nätverket. Standarden har nått stor 
spridning och kommit att bli dominerande för höghastighetskommunikation. 
(Nationalencyklopedin, 2013). 

Spurgeon (2000) talar om Ethernets grundläggande element: ramen, media access 
control-protokollet (MAC-protokollet) och hårdvaran med vilken kommunikationen 
genomförs. Dessa byggstenar anses, i kombination med varandra, utgöra ett 
Ethernetsystem. 

En mikrokontroller kan kontrolleras och styras från distans genom att upprätta 
kommunikation till den, exempelvis via ett datornätverk. Att åstadkomma den sortens 
fjärråtkomst till mikrokontrollen, med hjälp av Ethernet, var syftet med den 
demonstrator som konstruerades. 

Demonstratorn som skapades var en webbserver på en mikrokontroller som en 
användare genom ett lokalt datornätverk, med hjälp av en webbläsare, kan 
kommunicera med, och därigenom tända och släcka två lysdioder, samt få en tredje 
lysdiod att blinka.  

Demonstratorn som togs fram uppfyllde de önskemål om att kunna utföra enklare 
operationer, initierade av en användare som kommunicerar med enheten med hjälp av 
en Ethernetkabel.  
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ABSTRACT 
The purpose of this thesis was to widen the author’s knowledge of Ethernet in general, 
and follow that by choosing a specific part of this field, with the aim of deepening the 
knowledge in that specific area. The knowledge obtained as a result of the deepening 
was then converted into a demonstrator, which was programmed and built. 

Ethernet is a set of standards for computer networking technologies, used mainly in 
local area networks (LAN). In such networks, the hardware and software co-operate in 
order to transmit the data between devices, so called nodes, in the network. The 
Ethernet standard has become widespread and is today dominant in the field of high-
speed communications. (Nationalencyklopedin, 2013). 

Spurgeon (2000) discusses Ethernet’s basic elements: the Ethernet frame, the media 
access control protocol (MAC protocol) and the hardware, through which the 
communication is carried out. These elements are considered the building blocks that 
constitute an Ethernet system. 

A microcontroller can be monitored and controlled remotely by establishing a 
communication to it through, for instance, a network. The aim of the demonstrator 
constructed was to provide such remote access to the microcontroller, via Ethernet.  

The demonstrator constructed was a web server, contained on a microcontroller, which 
a user through a local connection, using a web browser, can access. Using the web 
browser, it is then possible for the user switch on and off two separate LED’s, and to 
make a third LED blink. 

The developed demonstrator satisfied the demands of being able to carry out simple 
operations initiated by a user communicating with the device using an Ethernet cable. 
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1 INTRODUKTION 

Kapitlet beskriver bakgrund, syfte, avgränsningar och metod för det utförda arbetet. 

1.1 Bakgrund 

De flesta av dagens datornätverk utnyttjar, och bygger på, Ethernetstandarden. Den 
utgör grunden för kommunikation mellan olika enheter i ett nätverk, och utvecklas 
ständigt för att möjliggöra allt snabbare och mer smidig dataöverföring. Med anledning 
av dess centrala roll i dagens informationshantering är standarden därför intressant att 
studera närmare. 

Utöver att utgöra en viktig del exempelvis i kommunikationen datorer emellan, kan 
Ethernet också upprättas som en länk till mekatroniska enheter. Med den länken 
uppstår möjligheten att kommunicera med de mekatroniska enheterna på villkor, som i 
takt med utveckling av Ethernet, förändras och förbättras. Därigenom tillförs ytterligare 
en dimension till ämnesområdet. 

1.2 Syfte 

Syftet med arbetet var att bredda författarens kunskaper inom Ethernet generellt, och 
därefter välja en specifik del av området att fördjupa kuskaperna inom. Kunskaperna 
erhållna till följd av fördjupningen omsattes sedan i en demonstrator. 

1.3 Avgränsning 

Arbetets teoretiska fördjupning avgränsades till att enbart behandla de mest centrala 
delarna av Ethernetstandarden, tillämpade i ett lokalt nätverk utan anslutning till 
exempelvis en router. 

Demonstratorn konstruerades med potentialen i åtanke, och önskades därför inte utföra 
några avancerade operationer, utan främst åskådliggöra möjligheter i sitt genomförande 
av enklare förfaranden. 

1.4 Metod 

Kunskaper erhölls framförallt genom studier av litteratur inom ämnet. Såväl tryckta 
källor som webbsidor studerades. 

Demonstratorns kretskort konstruerades med hjälp av CAD-programmet Eagle (Cad 
Soft, 2011), och frästes därefter i en fräsmaskin med hjälp av CAM-programmet 
CopperCAM (Galaad, 2013). Mjukvarudelen av demonstratorn skrevs i en 
textredigerare, och kompilerades därefter med hjälp av kompileringsverktyget Avrdude 
(Dean, 2011). 
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2   TEORETISK FÖRDJUPNING 

I det här kapitlet presenteras den information om Ethernet som senare stått till grund för 
valet av fördjupningsområde. 

2.1 Ethernet 

Ethernet är en standard för datakommunikation främst i lokala nätverk (LAN, local area 
network). I ett sådant nätverk arbetar hårdvara och mjukvara tillsammans för att 
överföra data mellan enheter – så kallade noder – i nätverket. Standarden har nått stor 
spridning och kommit att bli dominerande för höghastighetskommunikation. 
(Nationalencyklopedin, 2013). 

Spurgeon (2000) talar om Ethernets grundläggande element: ramen, media access 
control-protokollet (MAC-protokollet) och hårdvaran med vilken kommunikationen 
genomförs. Dessa byggstenar anses, i kombination med varandra, utgöra ett 
Ethernetsystem. 

2.1.1 Ramen 

Ett datapaket som sänds via Ethernet benämns som en Ethernetram.  Hårdvarans 
uppgift är således att diskret överföra dessa ramar mellan enheterna i ett nätverk. En 
ram utgörs av ett antal specifika fält, illustrerade i Figur 1. Konstruktionen av en 
Ethernetram stipuleras i IEEE 802.3, som är Institute of Electrical and Electronics 
Engineers reglemente för Ethernet.  

 

Figur 1. En Ethernetrams struktur. 

Ramens första fält är en så kallad preamble, vars uppgift är att meddela mottagaren av 
paketet att det ankommer, och att möjliggöra för densamme att synkronisera sin klocka 
med sändarens. På grund av fördröjningar i signalen i inledningen av en kommunikation 
två noder emellan kan vissa bitar gå förlorade. Bitarna i en premable kan då även verka 
som ett skydd för ramens innehåll genom att just vissa av dessa, och inte bitar ur något 
av ramens mer kritiska fält, förloras. 

I Fast Ethernet- (hastigheter upp till 100 Mbps, megabit per sekund) och Gigabit 
Ethernet-standard (hastigheter upp till 1 Gbps, gigabit per sekund) kodas signalen på ett 
vis som förhindrar bitförluster till följd av fördröjningar i signalen, varför en preamble 
inte är nödvändig. Den har emellertid behållits för att möjliggöra bakåtkompatibilitet. 

Samtliga sju oktetter – det vill säga sekvenser av åtta bitar – i en preamble är på formen 
10101010. Den sjunde oktetten i ordningen efterföljs av en oktett på formen 10101011, 
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som alltså bryter mönstret. Oktetten, benämnd start frame delimiter, fungerar som en 
indikator på att ramens innehåll tar vid. En start frame delimiter kan i en 
konceptualisering av en Ethernetram också innefattas av fältet preamble, men inget av 
de två fälten är formellt sett en del av ramen. 

Det första fältet som utgör ramens innehåll är mottagarens adress – media access 
control-adressen, eller MAC-adressen. Det är en sex oktetter (eller mer vanligt: 48 bitar)  
stor, och för varje nätverksansluten enhet globalt unik, identifieringskod. Med MAC-
adressen orienteras paketet till rätt nod i nätverket.  

I ett nätverk som saknar verktyg ämnade att dirigera ramarna till rätt enhet – 
exempelvis switch eller brygga – nås samtliga enheter i nätverket av den sända ramen. 
Varje enhet tvingas då jämföra mottagaradressen i ramen med sin egen, och därefter 
förkasta ramen om dessa två inte överensstämmer.  

MAC-adressen kan också tala om huruvida ramen är en del av en unicastsändning – 
avsedd för en nod i nätverket – en multicastsändning – avsedd för flera noder nätverket 
– eller en broadcastsändning – avsedd för samtliga noder i nätverket. 

Nästa fält i ramen innehåller avsändarens adress. På samma vis som i föregående fält 
ges information om en nods destination – i det här fallet den avsändande nodens. 
Emellertid är avsändarens adress inte av lika stor betydelse som mottagarens i ett MAC-
protokoll, se kapitel 2.1.2. Det är möjligt för protokollet att använda MAC-adressen för 
att identifiera avsändaren av en ram men det hanteras vanligtvis, i nätverk som 
använder sig av Internetprotokoll (IP) och därmed också IP-adresser, av 
kommunikationsprotokollet address resolution protocol (ARP). Med ARP sänder en nod i 
nätverket ut en förfrågan på broadcastform. Förfrågan utgörs av IP-adressen till den nod 
som ursprungsnoden önskar nå. Noden som besitter IP-adressen besvarar 
ursprungsnoden med sin MAC-adress, och därigenom har möjligheten att skicka ramar 
till den besvarande noden, med hjälp av dess MAC-adress, skapats. Enheterna i ett 
nätverk lagrar sedan i en tabell information om vilken MAC-adress som hör ihop med 
vilken IP-adress i nätverket. 

Avsändarens adress kan ibland följas av en fyra oktetter stor etikett med information 
om vilket virtual LAN (VLAN) ramen tillhör. VLAN är en teknik med vilken enheter i ett 
LAN kan separeras, exempelvis av hanteringsmässiga skäl. Verktyget som förbinder de 
separerade enheterna kan då, med stöd av VLAN-fältet i Ethernetramen, slussa paketen 
vidare till rätt destination. 

Nästkommande, 2 oktetter stora, fält i ramen innehåller information om antingen typ 
eller längd. Om värdet i fältet är mindre än, eller lika med, 1500 oktetter tolkas fältet 
som en angivare av det efterkommande datafältets längd. Om värdet i fältet i stället är 
större än, eller lika med, 1536 oktetter tolkas fältet som en angivare av vilken typ av 
data som datafältet innehåller. Ett hexadecimalt typvärde på exempelvis 0x0800 (2048 
oktetter) anger att ramen innehåller IPv4-data (där IPv4 är benämningen på den fjärde 
versionen av IP) och ett hexadecimalt typvärde på exempelvis 0x0806 (2054 oktetter) 
anger att ramen innehåller ARP-data. Värden mellan 1500 och 1536 oktetter är 
odefinierade. 

Datafältet följer typ- eller längdfältet. Fältet kan variera i storlek mellan 46 och 1500 
oktetter, och i de fall där storleken underskrider 46 oktetter fylls fältet ut med extra 
bitar för att datan exempelvis inte ska misstas för att vara fragmenterad. Vissa typer av 
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snabba Ethernetformer, likt Gigabit Ethernet, stöder även ramar med datafält större än 
1500 oktetter. 

Det sista fältet är fyra oktetter stort och består av en kontrollsumma, eller frame check 
sequence (FCS). Med hjälp av felsumman kan eventuella fel hos den data som överförts 
upptäckas. Detta sker genom att den avsändande noden med en så kallad cyclic 
redunancy check (CRC) och innehållet i de fyra föregående fälten tar fram ett polynom, 
vars koefficienter sedan lagras i kontrollsumman. Den mottagande noden genomför 
samma beräkning, och jämför därefter värdet hos de två kontrollsummorna. En 
överensstämmelse fungerar då som en försäkring om att ingen data i ramen är korrupt. 

2.1.2 Media access control 

I media access control-protokollet (MAC-protokollet) beskrivs reglerna för hur 
kommunikationen mellan enheterna i Ethernet-nätverk fortlöper, och framförallt hur 
åtkomsten till det fysiska mediet, genom vilket signalerna skickas, fördelas. Det är 
Ethernetnätverk som arbetar i halvduplex – det vill säga kommunikation mellan noder 
en riktning i taget – utnyttjar protokollet. 

Varje enhet i nätverket delar det fysiska mediet, och kommunikationen är 
decentraliserad i det avseende att varje enhet arbetar oberoende av de övriga 
enheterna, utan att styras från en knutpunkt. Varje ram som skickas når samtliga 
enheter (broadcast), och tolkas också av samtliga enheter. Ethernetgränssnittet hos 
dessa enheter tilldelas uppgiften att tyda adressen i ramen. Därigenom kan det fysiska 
mediet  bibehålla sin enkelhet; det behöver bara se till att överföra bitarna. (Spurgeon, 
2000).  

Innan en enhet skickar ett datapaket undersöker det först huruvida mediet är ledigt. Om 
så är fallet sänds Ethernetramen ut. Under tiden Ethernetramen befinner sig på mediet, i 
överföringsfasen, kan ingen annan enhet i nätverket skicka någon data.  

När sändningen är över, och flera enheter väntar på sin tur att få sända, tävlar dessa, på 
lika villkor, om möjligheten att få överföra sitt datapaket. Detta möjliggörs genom att 
MAC-protkollet använder det så kallade carrier sense multiple access collision detection-
protokollet (CSMA/CD-protkollet). Om mediet är ledigt, och har varit så under en, för 
Ethernettypen, specifik tid sänder enheten sin ram. Om mediet i stället är upptaget 
väntar enheten till dess att en lucka uppkommer, och försöker därefter att sända sin 
ram.  

Under sändandets gång kan en kollision uppkomma, i form av att två eller fler enheter 
försöker sända ramar samtidigt. När en enhet har upptäckt att kollisionen uppkommit 
sänder den ut en 32 bitar stor störsignal. Detta för att säkerställa att övriga enheter i 
nätverket också ska upptäcka förekomsten av en kollision. Därefter väntar enheten en 
tid, bestämd av en slumptalsgenerator, innan den återigen försöker sända. Detsamma 
gör den, eller de, enheter som också försökte sända data. Därigenom minimeras risken 
för att enheterna återupptar sina försök samtidigt.  

I ett fullduplexnätverk – det vill säga samtidig kommunikation i båda riktningar – som 
använder verktyg, likt switchar, för att dirigera ramar finns inget behov av ett MAC-
protokoll (Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2005). Dessa nätverk är 
alltså fria från kollisioner, och är i dag också den främst använda typen. 
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2.1.3 Hårdvara 

Skillnaden mellan de olika, av IEEE utvecklade, Ethernet-standarderna – Ethernet 
(10BASE5, 10BASE2 och 10BASE-T), Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit 
Ethernet, 100 Gigabit Ethernet – återfinns främst i de hårdvarukomponenter respektive 
standard använder.  De äldsta formerna av Ethernet, 10BASE5 och 10BASE2, använde 
sig av koaxialkabel, men övergick med 10BASE-T till så kallad partvinnad kabel, vilken, 
tillsamman med optisk kabel, är de idag mest vanliga kabeltyperna i Ethernetnätverk. 

Hos en nod i ett Ethernetnätverk finns ett Ethernetnätverkskort. Tack vare 
nätverkskortet, till vilket nätverkskabeln ansluts, kan noden konstruera Ethernetramar, 
samt sända och ta emot dessa. 

På väg mellan noder i ett nätverk kan ramarna dirigeras vidare med hjälp av olika 
verktyg. De vanligaste bland dessa är hubb och switch. 

En hubb är den enklaste sortens dirigent då den inte gör någon bedömning av den data 
den vidarebefordrar. Till en hubb ansluts de enheter som utgör nätverket, oftast med 
varsin nätverkskabel. När en enhet sedan sänder ett datapaket når det först hubben, 
varefter den förmedlar vidare paketet till samtliga anslutna. 

En mer intelligent form av nätverkskomponent är en så kallad switch. Den skiljer sig 
från hubben i det att den, efter att förmedlat vidare ett datapaket, i en tabell noterar 
vilken av dess anslutningar som tillhör MAC-adressen i den sända ramen. På det viset 
vet den också exakt till vilken anslutning datapaket som anländer från en nod ska 
slussas vidare nästa gång det ska till samma mottagare. Skulle MAC-adressen saknas i 
tabellen sänds en ARP-förfrågan till samtliga anslutningar. Ytterligare en fördel med en 
switch i ett nätverk är att flera par enheter kan kommunicera samtidigt, utan att 
kommunikationerna stör varandra. 

 



 7 

3 DEMONSTRATOR 

Det här kapitlet beskriver konstruktionen av demonstratorn. Den mjukvara och elektronik 
den utgörs av presenteras närmare. 

3.1 Problemställning 

En mikrokontroller som styr en eller flera andra elektroniska komponenter kan 
kontrolleras och styras genom att användaren fysiskt befinner sig i närheten av enheten, 
och med verktyg lämpade för ändamålet manipulerar denna. En mikrokontroller kan 
också kontrolleras och styras från distans genom att upprätta kommunikation till den, 
exempelvis via ett datornätverk. 

Att åstadkomma den sortens fjärråtkomst till mikrokontrollen var syftet med den 
demonstrator som konstruerades. Mikrokontrollern var tänkt att förses med en 
webbserver, till vilken en anslutning genom ett lokalt datornätverk, med hjälp av en 
webbläsare, sedan kunde skapas. Anslutningen skulle därefter möjliggöra för 
användaren att via webbläsaren tända och släcka en lysdiod, ansluten till 
mikrokontrollern. 

3.2 Mjukvara 

Demonstratorns mjukvara utgörs framförallt av koden till webbservern, som skrivits i 
programmeringsspråket C och som återfinns på mikrokontrollern. Webbserverns 
uppgift är att, med hjälp av främst kommunikationsprotokollet hypertext transfer  
protocol (HTTP) och dataöverföringsprotokollet transmission control protocol (TCP), 
tillhandahålla HTML-sidor för webbläsaren. Med webbläsaren anropar användaren 
indirekt de funktioner som finns i koden som skrivits till mikrokontrollern. 
Funktionerna ger sedan instruktioner till den hårdvara som utför den önskade 
operationen – i det här fallet tändandet och släckandet av en lysdiod. 

3.2.1 HTTP genom TCP 

TCP ansvarar för att data överförs från en mjukvaruapplikation till nätverket, och för att 
den data som ska överföras också paketeras i så kallade IP-paket. HTTP hanterar 
emellertid kommunikationen mellan webbläsaren och webbservern genom att ansvara 
för den förfrågan webbläsaren gör till webbservern, och för det svar webbservern ger 
webbläsaren. 

Klienten i dataöverföringen, det vill säga enheten från vilken webbläsaren styrs, inleder 
kommunikationen genom att öppna en godtycklig så kallad port – en slags passage med 
vilken mjukvaran som kommunicerar kan härledas – genom vilken denne ansluter till 
webbserverns port nummer 80. Detta förutsätter att webbservern på förhand har 
öppnat en så kallad stream socket, och därefter väntat på anrop på port 80. Klienten 
skickar sedan ett SYN-segment till servern, vilket utgör en förfrågan om att få upprätta 
kommunikation. Därpå bekräftar servern klientens förfrågan genom att besvara med ett 
SYN ACK-segment. Efter att klienten sedan besvarat bekräftelsen med ett ACK-segment 
inleds dataöverföringsfasen. En HTTP-förfrågan i form av kommandot GET görs, i vilket 
webbservern ombeds anropa funktionen, med hjälp av ett common gateway interface-
skript (CGI-skript), och därefter också leverera den efterfrågade HTML-koden till 
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webbläsaren. Den data som överförs mellan klient och server överförs alltså i IP-paket, 
och varje överfört paket bekräftas av klienten med ett ACK-segment. Obekräftade 
överföringar upprepas till dess att de bekräftas, eller till dess att ett specifikt antal 
försök genomförts. Slutligen markerar klienten eller servern att den ämnar avsluta 
kommunikationen genom att skicka ett FIN-segment. Detta bekräftas av motparten med 
ett FIN ACK-segment, och besvaras med ett ACK-segment. Webbservern stänger då den 
stream socket som tidigare öppnats. Kommunikationen mellan klient och server 
illustreras i Figur 2. 

 

Figur 2. Kommunikationen mellan klient och server med TCP/IP och HTTP. 

Webbservern konstruerades med hjälp av Nut/OS (Egnite, 2012) – ett så kallat real-time 
operating system (RTOS) – och dess tillhörande application programming interface (API). 
Genom att utnyttja Nut/OS tillhörande API kunde webbservern på ett enklare vis 
programmeras. Exempelvis blir det möjligt att med ett kortare kommando instruera den 
att hantera en HTTP-förfrågan, eller öppna en socket.  

Utöver API finns ett, till Nut/OS tillhörande, TCP/IP-protokoll vid namn Nut/Net. Detta 
är, precis som dess API, hårdvaruspecifikt och därmed anpassat för de elektroniska 
komponenter demonstratorn består av, se kapitel 3.3. 
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Figur 3. Flödesschema som illustrerar den principiella funktionen för webbservern. 

Koden som utgör webbservern, vars arbetsgång schematiskt illustreras i Figur 3, har 
skrivits i en textredigerare, och därefter kompilerats specifikt för den använda 
mikrokontrollern med hjälp av ett för in-system programming (ISP) avsett program vid 
namn Avrdude (Dean, 2011), och därefter överförts med samma program, i kombination 
med ett så kallat joint test action group-verktyg (JTAG-verktyg), anslutet till hårdvarans 
JTAG-ingång. 

3.3 Elektronik 

Elektroniken i demonstratorn utgörs till största del av företaget Egnites krets vid namn 
Ethernut 1.3 rev. H, se Figur 4. Det är en krets bestående av bland annat 
mikrokontrollern Atmel ATmega128 RISC, Realteks Ethernetkontroller RTL8019AS, en 
fullduplex 10 Mbps Ethernetmodul med 8P8C-kontakt, se Bilaga A, en RS-232-serieport 
och en JTAG-anslutning. Med hjälp av 8P8C-kontakten ansluts en korsad Ethernetkabel 
mellan enheten och en dator, från vilken webbservern då nås. 

 

Figur 4. Ethernut 1.3, rev. H (Egnite, 2005). 
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Utöver Ethernut 1.3 består den elektroniska delen av demonstratorn också av en enkel 
krets bestående av tre lysdioder, och en 470 ohm single-in-line-resistor. Dessa har lötts 
fast på kretskortet, som i sin tur har frästs ut i en fräsmaskin. Respektive lysdiod är 
kopplad till varsin port på Ethernut 1.3, och förses med spänning från en 5 V-port på 
densamma. En schematisk illustration av kretsen, ritad i CAD-programmet Eagle (Cad 
Soft, 2011), återfinns i Figur 5. 

 

Figur 5. Schematisk bild av kretsen som ansluts till Ethernut 1.3. 

3.4 Resultat 

Mjukvaran i kombination med elektroniken bildar en demonstrator, illustrerad i , med 
vilken man, via  en webbläsare, på en dator lokalt ansluten till enheten, kan styra tre 
lysdioder. Två av dessa kan tändas och släckas, och den tredje kan blinka ett önskat 
antal gånger. Webbsidan som tillhandahålls av webbservern nås genom att ange IP-
adressen för enheten. IP-adressen konfigureras manuellt i koden, som utgör 
webbservern, men kan, med en kort korrigering, låtas tilldelas dynamiskt av exempelvis 
en router.  

 

Figur 6. Demonstratorn, med de två kretsarna anslutna till varandra. 
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4 DISKUSSION OCH SAMMANFATTNING 

I det här kapitlet diskuteras och sammanfattas de resultat som presenterats i föregående 
kapitel. 

4.1 Diskussion 

Den konstruerade och programmerade demonstratorn utför den typ av uppgifter den 
inledningsvis var tänkt att utföra. Via en webbläsare är det möjligt att nå enheten, och 
därigenom också utföra primitiva operationer i form av att tända eller släcka två 
lysdioder, samt blinka med en tredje lysdiod. Även om operationerna i sig inte är särskilt 
användbara visar de att det finns en stor potential inom området. 

Med den nuvarande uppsättningen hårdvara finns det möjlighet att skräddarsy enheten 
för operationer av mer tekniskt avancerad karaktär än de nuvarande. För att till fullo ta 
tillvara på potentialen skulle emellertid mer avancerade elektroniska komponenter 
behöva utnyttjas. 

4.2 Sammanfattning 

Demonstratorn som tagits fram uppfyller de önskemål om att kunna utföra enklare 
operationer, initierade av en användare som kommunicerar med enheten med hjälp av 
en Ethernetkabel. 
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5 REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE 

I detta kapitel ges rekommendationer för mer detaljerade lösningar och möjligheter i ett 
framtida arbete föreslås. 

5.1 Rekommendationer 

För närvarande hanteras samtliga funktionsanrop på webbservern av CGI-skript. Dessa 
skulla möjligen kunna skötas av mer sofistikerade protokoll, med möjlighet att exekvera 
kod och därefter parallellt utföra andra operationer. Bland annat med tanke på att den 
blinkande lysdioden måste avsluta innan något annat anrop kan ta vid. Det är möjligen 
också något som skulle kunna åtgärdas rent programmeringstekniskt i C.  

Samtlig HTML-kod för respektive webbsida på webbservern laddas vid ett 
funktionsanrop, trots att samtliga sidor till största del delar innehåll med varandra. 
Detta skulle behöva åtgärdas, framförallt om åtkomst via Internet till webbservern 
skulle ges. I en sådan kommunikation vore den nuvarande sortens omständiga 
presentation av innehållet förmodligen mer kostsam. 

5.2 Framtida arbete 

Om arbetet med demonstratorn i framtiden skulle fortsätta finns det, som tidigare 
nämnt, stor utvecklingspotential. Framförallt finns det möjlighet att i större grad 
utnyttja det tillhörande kodbiblioteket, eller till och med modifiera det efter önskemål. 
Med en mer kraftfull mikroprocessor skulle också mer avancerade operationer kunna 
fjärrstyras. Enheten skulle kunna anslutas till ett trådlöst nätverk, och på det viset 
möjliggöra trådlös åtkomst.    
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BILAGA A: ETHERNUT 1.3 – ETHERNETGRÄNSSNITT 

Bilden nedan är tillverkaren Egnites schematiska illustration av Ethernut 1.3:s 
Ethernetgränssnitt. 
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