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Sammanfattning

Denna rapport beskriver ett grupprojekt som utförts inom ramen för
kandidatexamensarbetet inom mekatronik. Den givna uppgiften var att bygga en robot.
Uppdragsgivaren FamiljenPangea förmedlade att syftet med roboten var att den skulle
befinna sig på scen tillsammans med artisten Robyn under hennes konserter. Robotens
funktioner skulle på ett eller annat sätt bidra till showen och dess design skulle tilltala
Robyn. Tidsramen för projektet var totalt 8 veckor och budgeten var 1 500 kronor.

Arbetetsättet skedde agilt, där fokus låg på kontinuerliga avstämningsmöten snarare än
detaljplanering av arbetet. Under projektets inledande fas ställdes ett antal krav på 
slutprodukten och de önskade funktionerna delades upp i olika moduler. Vem som skulle 
konstruera vad beslutades utifrån gruppmedlemmarnas förkunskaper inom de olika 
områdena. Modulerna kom att bli konstruktion, spänningsmatning, radiostyrning, 
motorstyrning, fjärrkontroll, LEDmatris, taktsensor och armstyrning.

Den slutliga roboten är 90 cm hög och 60 cm bred. Som ansikte har den en LED-matris som 
kan byta mellan tre stycken tillstånd – ett ansikte, en strobe-effekt samt en rullande text.
Robotens förflyttning styrs med hjälp av radiostyrning och bilderna på dess LEDmatris byts 
och dess armar styrs med en fjärkontroll utnyttjande IR-kommunikation. De två armarna 
rör sig likt en människas då roboten förflyttar sig framåt och lyfts upp och ned när en 
knapp på fjärrkontrollen trycks ned. Roboten har även ett hjärta av röda lysdioder placerat, 
likt platsen för en människas hjärta, på dess kropp. Hjärtat pulserar i takt med musiken 
med hjälp av robotens taktsensor.

Slutprodukten uppfyllde samtliga ställda krav och ett av önskemålen.
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Abstract

This report is the result of a group project that has been a part of a bachelor thesis in
mechatronics. The task was to build a robot and was given by the advertising agency
FamiljenPangea, who stated that the purpose of the robot was to be on stage with the
famous artist Robyn during her concerts. The robot’s features should contribute to the
show in one way or another, and its design should preferably be appealing to Robyn. The 
project’s time frame was 8 weeks, and the budget was 1 500 Swedish kronor. Using an agile 
way of working, there was a focus on having meetings frequently rather than planning 
everything in detail.

During the initial phase, a number of required features were defined and divided into
different modules, such as design, motor control, radio control, LED matrix, IR remote
control and beat sensor. As the group members had different skills in different areas, each 
member got their own field of responsibility.

The final product measures 90 cm in height and has a cylindrical shape with a diameter of 
60 cm at its widest part. It has a face that is made of an LED matrix that can change
between three different states – a face, a strobe light effect and a scrolling text. The robot’s 
movement is radio controlled. The LED matrix states and some arm movement controlled 
using an infra-red remote control. As the robot is moving forward, its arms will move to 
make it look a bit more human. The robot also has a heart made of red LED:s that is pulsing 
to the beat of the music.

The final product fulfilled all the required and one of the desired features.
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1 INTRODUKTION 
Detta kapitel beskriver bakgrund, syfte, avgränsning och metod för det utförda 
kandidatexamensarbetet. 

1.1 Bakgrund 
Denna rapport beskriver ett grupprojekt som utförts inom ramen för 
kandidatexamensarbetet inom mekatronik. Detta års kandidatexamensarbete var ett 
samarbete mellan Kungliga Tekniska Högskolan och kommunikationsbyrån 
FamiljenPangea. Samarbetet mynnade ut i ett sammanförande av artisten Robyns 
intresse för robotar och avdelningen Mekatroniks verksamhet, varför uppgiften blev att 
bygga en robot åt Robyn. 

1.2 Syfte 
Syftet med roboten var att den skulle befinna sig på scen tillsammans med Robyn under 
hennes konserter. Robotens funktioner skulle på ett eller annat sätt bidra till showen 
och dess design skulle tilltala Robyn. 

Slutprodukten skulle även, i egenskap av examinationsmoment inom 
kandidatexamensarbetet, kunna visa på förmåga att inhämta ny kunskap inom området 
mekatronik och tillämpa den på praktiska problem.  

1.3 Avgränsning 
Tidsramen för projektet var totalt 8 veckor. 

Budgeten för projektet var 1500 kronor. Denna omfattade inte triviala komponenter 
från labbet såsom transistorer, resistorer med mera, och inte heller de mikrokontrollers 
som användes. För utförligare beskrivning av budgeten, se Bilaga A: Budget. 

Med utgångspunkt i användningsområdet gjordes även vissa avgränsningar avseende 
robotens funktioner. Främst valdes att inköpa en färdig radiostyrningsmodul för att 
kunna lägga ner mycket tid på andra funktioner.  

1.4 Metod 

1.4.1 Arbetsmetodik 

Arbetet har skett agilt, där fokus legat på kontinuerliga avstämningsmöten snarare än en 
detaljerad planering av arbetet. Detta ansågs mer lämpligt då det skulle varit svårt att 
uppskatta tidsåtgången för de olika delmomenten så att planeringen skulle gå att följa. 
Detaljerad planering skulle därför kunna fungera som omotiverande, eftersom det skulle 
vara svårt att hålla utsatta tidsramar. Att arbeta iterativt med kontinuerlig diskussion 
om projektets status ansågs därför mer gynnsamt. 

Under projektets inledande fas delades roboten upp i olika moduler. Vem som skulle 
konstruera vad beslutades utifrån gruppmedlemmarnas förkunskaper inom de olika 
områdena. 
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1.4.2 Informationssökning 

I och med att målet med projektet var att i slutändan ha en fungerande robot och att 
tidsramen var tämligen snäv fokuserades informationssökningen främst på tidigare 
utförda arbeten inom de olika modulernas områden. Detta ansågs vara det mest 
effektiva sättet att få modulerna att fungera i praktiken. 

För mer information om tekniska metoder, se respektive modul under Demonstrator 
eller i Bilaga G: Individuella rapporter. 

1.4.3 Använda datorprogram 

För utveckling av mjukvarorna användes datorprogrammet Atmel Studio (Atmel 
Corporation, 2012). Samtliga kopplingsscheman är framtagna med hjälp av Eagle (Cad 
soft, 2011). Som hjälpmedel till att minska minnesplatser i LED-matrisen användes 
Matlab (MathWorks, 2013). De CAD-filer som skapats har gjorts med SolidEdge 
(Siemens PLM Software, 2011). 
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2 DEMONSTRATOR 
Detta kapitel beskriver demonstratorns konstruktion och moduler samt förklarar dess 
uppbyggnad från elektronik och mjukvara till hårdvara. Slutligen presenteras resultatet. 

2.1 Problemställning 
Förutom att roboten skall kunna stå på en scen tillsammans med Robyn ställdes några 
grundläggande krav på roboten. Dessa formulerades med avseende på 
användningsområdet, tidigare kunskaper och tidsramen: 

• Innefatta en robust stomme med tilltalande design 
• Kunna köra runt helt trådlöst 
• Kunna ta in takt från musik 
• Innefatta en matris av lysdioder som kan visa bilder 
• Ha armar som kan röra sig upp och ned 

Ytterligare några önskemål togs fram: 

• Kunna ta in publikens ljud 
• Kunna styras på avstånd 
• Kunna ta in färg från sin omgivning 
• Ha känselspröt eller dylikt som kan ta in fysiskt tryck vid exempelvis 

kollision med en vägg 
• Kunna ta in Robyns rörelser 

2.2 Konstruktion 
För att uppfylla målet om robust stomme och tilltalande design bestämdes att roboten 
skulle tillverkas i ett plåtmaterial och att dess design skulle likna en klassisk robot med 
människodrag. Vid designsessioner bestämdes att kroppen skulle vara cylindrisk med 
en svag konisk form och att roboten skulle ha ett tydligt huvud och tydliga armar. Det 
bestämdes också att roboten skulle vara relativt stor eftersom den skulle synas på en 
scen. Vidare bestämdes att roboten skulle ha ett ansikte i form av en LED-matris. En 
CAD-modell togs fram med hjälp av programvaran SolidEdge för att få en uppfattning av 
storlek och proportioner och för att generera ritningsunderlag för tillverkning. I figur 1 
visas en rendering av CAD-modellen som visar den tänkta designen. Roboten är 90 cm 
hög och har en största diameter på 60 cm kring axelpartiet. Huvudets diameter är 40 cm 
och bottenplattans diameter är 50 cm.   
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Figur 1. Rendering av CAD-modellen. 

Robotens bottenplatta och fästelement tillverkades i trä på grund av god tillgång och 
enkelheten att bearbeta. Vikten minskades genom att bestämma att 0,5mm-
aluminiumplåt skulle användas som karossmaterial. Delarna tillverkades genom 
vattenskärning, handarbete och verkstadsmaskiner utifrån ritningar som tagits fram 
från CAD-modellen. För att beräkna hur mycket plats det cylindriska huvudet och den 
koniskt cylindriska kroppen skulle ta på aluminiumplåten användes funktionen Sheet 
Metal i SolidEdge – som beräknar just detta för bockade detaljer. I figur 2 visas hur 
resultatet av denna funktion för den koniska kroppen. 

 

 

Figur 2. Den koniska kroppen modellerad med funktionen Sheet Metal i SolidEdge. 

Även rutnätet som används för att skapa en pixeleffekt för LED-matrisen tillverkades av 
vattenskuren aluminiumplåt. I figur 3 visas ett kollage över processen med 
vattenskärning och montering av rutnätet. På rutnätet fästes halvtransparent papper för 
att förbättra pixeleffekten ytterligare. 
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Figur 3. Processen med vattenskärning av rutnätet som användes för att skapa pixeleffekten till LED-
matrisen. 

För att montera robotens kaross sågades och slipades klossar till av en träregel. I dessa 
borrades sedan hål för M6-skruvar. LED-matrisen fästes med hjälp av två gängade 
stänger och fixerades i höjdled med hjälp av muttrar. I figur 3 anas i bilden längst ned till 
vänster hålen genom vilka den gängade stången träddes.  

Roboten har sex hjul – fyra stödhjul som kan rulla i alla riktningar monterade fram och 
bak samt två större mittmonterade drivhjul som är monterade direkt på motorernas 
axlar. För att fästa hjulen på axlarna specialtillverkades två hylsor av aluminium. 
Motorerna fästes på bottenplattan med hjälp av två specialtillverkade motorfästen i 
aluminium. I dessa fästen kan motorerna roteras, vilket medför att axlarnas höjd kan 
justeras, då axlarna inte sitter centralt på motorerna. Robotens armar tillverkades av 
rundstav i furu och tillslipade axelleder. Dessa sprayades sedan med kromfärg. Armarna 
fästes med träskruv direkt i servohornen, se figur 4. 
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Figur 4. Servomotor och arm monterad på roboten. 

På bottenplattan fästes sedan de tunga batterierna för att placera robotens tyngd lågt 
och därmed öka stabiliteten. För att skapa ordning bland kretskorten tillverkades en 
ställning där korten placerades vertikalt ovanpå varandra.  I figur 5 visas ett kretskort 
monterat i denna ställning.  

 

 

Figur 5. Infästningen av kretskort i en ställning. 
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2.3 Spänningsmatning 
För att distribuera ström till alla robotens moduler har ett särskilt matningskort 
tillverkats, se figur 6. Kortet tar in spänning från två källor – en blyackumulator på 12 V 
och ett batteripack med åtta uppladdningsbara NiMH-batterier som tillsammans ger 
drygt 10 V. Det sistnämnda har kopplats via spänningsregulatorn TS7805 och ger en 
stabil utspänning på 5 V. Återledaren på varje batteri går genom en säkring på 15 A för 
att förhindra skador på batteriet om en kortslutnings skulle uppstå. Matningskortet är 
försett med totalt 8 utgångar; sex tvåpoliga (5 V och jord) och två trepoliga (5 V, 12 V 
och jord) och det är ur dessa som radiomottagaren, LED-matrisen, motorstyrningen, IR-
modulen, taktsensormodulen, framdrivningsmotorerna och fläkten får sin 
spänningsmatning. Tanken var att även servomotorerna till armarna skulle matas från 
detta kort. Det visade sig emellertid att strömmarna blev så stora då DC- och 
servomotorerna körde samtidigt att de störde varandra och körde ryckigt, samtidigt 
som LED-matrisen började flimra. Detta löstes genom att servomotorerna fick ett eget 
batteripack på 5 V, vars jord kopplades ihop med matningskortets. 

Fullständigt kopplingsschema för matningskortet återfinns i Bilaga B: Kopplingsschema 
för matningskortet. 

 

 

Figur 6. Matningskort med de två trepoliga och två av sex tvåpoliga kontakterna anslutna. 

2.4 Radiostyrning 
För att kunna kontrollera roboten på avstånd trådlöst valdes radiostyrning som teknik. 
En radiostyrd bil inhandlades för att analyseras så att dess radiostyrningsmodul kunde 
användas i roboten. Målet var att kunna plocka ut ettor och nollor och läsa in dem på en 

 7 



mikrokontroller, som med hjälp av dessa signaler i sin tur kunde styra robotens 
motorer.  

2.4.1 Elektronik 

Den radiostyrda bilen som inhandlades var en enkel variant som kan ge fyra olika 
signaler; fram, bak, höger och vänster. Då bilen demonterades kunde fyra olika 
elektriska ledare, i två olika par, som användes för styrningen identifieras. Det ena paret 
används för att styra fram eller bak, medan det andra används för att styra höger eller 
vänster. I figur 7visas bilens kretskort med de olika ledarna.  

Den radiostyrda bilens inbyggda batterier hade en spänning på +2,7 V. För att kunna 
använda samma spänningsmatning som till resten av roboten användes därför en 
variabel spänningsregulator som reglerade ner spänningen från +5 V till +2,7 V, som 
sedan kopplades till bilens spänningsmatning.  

 

 
Figur 7. Den radiostyrda bilens kretskort. 

Mellan den svarta ledaren och den röda ledaren längst till vänster uppmättes 
spänningen +2 V då bilen kördes bakåt, medan -2 V uppmättes då bilen kördes framåt. 
Mellan den blå och den gröna ledaren uppmättes på samma sätt +2,7 V då bilen svängde 
höger, medan -2,7 V uppmättes då bilen svängde vänster. Ett avgörande problem var att 
kunna läsa av dessa spänningsnivåer på en mikrokontroller som har 5 V-logik och som 
endast kan hantera positiva spänningar.  

För att lösa detta problem användes optokopplare. En optokopplare består av en lysdiod 
och en fototransistor. På diodsidan tas insignalen in. Då en spänning ligger över dioden 
lyser den på fototransistorn som då blir strömledande, vilket genererar en utsignal med 
en annan spänningsnivå.  

Signalerna från radiostyrningen som håller en lägre spänningsnivå kan därmed läsas av 
och lyftas upp till 5 V-logik och skickas till mikrokontrollern. Fyra optokopplare 
användes, två för signalerna fram och bak samt två för signalerna höger och vänster. De 
negativa spänningarna kunde avläsas genom att invertera signalerna till två av 
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optokopplarna. I figur 8 visas kopplingsschemat för kortet som tillverkades för att läsa 
av signalerna från radiostyrningen. I 4-polkontakten SL3 tas styrsignalerna in medan 
utsignalerna skickas ut på 4-polkontakten SL2. Respektive utsignal från SL2 kopplas 
sedan till en pinne på en mikrokontroller som då kan läsa av styrsignalerna.  

 

 
Figur 8. Kopplingsschema för avläsningen av styrsignalerna med optokopplare. 

2.5 Motor 

2.5.1 Hårdvara 

För att driva robotens framfart användes två likadana likströmsmotorer med inbyggd 
planetväxel, där hjulen fästs med kilförband på varje motoraxel. Motorernas 
märkspänning är 24V, men drivs i den här applikationen med 12V eftersom det visat sig 
vara tillräckligt både vad gäller varvtal och vridmoment. Logiken till motorstyrningen 
sköts av en mikrokontroller, Atmega16A, och en motordrivkrets, ST L6204. Den 
sistnämnda är en dubbel H-brygga med fyra in- och utgångar. När en ingång sätts till en 
logisk etta släpper kretsen igenom matningsspänningen på motsvarande utgång. 
Motorernas två poler är kopplade till två utgångar vardera och beroende på vilken 
utgång som är aktiv kan således spänningen över en motor bli både positiv och negativ. 
På så sätt krävs endast en drivkrets för att kunna driva två motorer både framåt och 
bakåt, oberoende av varandra. L6204 har ett inbyggt överhettningsskydd som gör att 
den stänger av sig själv då temperaturen i kretsen blir för hög. Detta skedde vanligen 
efter konstant drift av motorerna i omkring en halv minut. När drivkretsen nått sin övre 
gränstemperatur började den slås på och av i intervaller vilket gjorde styrningen ryckig. 
För att minimera problemet tillverkades en kylfläns i aluminium som fästes med 
gummiband direkt på drivkretsen. För att ytterligare effektivisera värmebortföringen 
installerades en fläkt direkt intill kylflänsen enligt figur 9. 
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Figur 9. Fläkt och kylfläns på motordrivkretsen. 

Motorerna fixerades i fästen på robotens bottenplatta. För att svänga krävs alltså att en 
motor roterar fortare än den andra. Mikrokontrollern får en signal på fyra pinnar – en 
för varje knapp på handkontrollen som behandlades i kapitel 2.4. Beroende på vilken 
knapp eller vilken kombination av knappar som tryckts ned skickar kontrollern ut olika 
signaler till drivkretsens ingångar.  Fyra pinnar på mikrokontrollern är vigda åt att tala 
om för drivkretsen vilken eller vilka knappar som är nedtryckda, och två pinnar är 
kopplade från PWM-utgångar till de två pinnar på drivkretsen som aktiverar eller 
avaktiverar H-bryggorna. På så vis kan H-bryggorna PWM-styras separat för att reglera 
varvtalet i motorerna. Detta är användbart för att svänga med godtycklig svängradie och 
att reglera roboten om den drar snett. Drivkretsen L6204 och mikrokontrollern 
Atmega16A monterades på ett kretskort med ingång för 5- och 12V-matning och 
utgångar för de två motorerna. Kopplingsschema för motordrivkortet återfinns i Bilaga 
C: Kopplingsschema för motordrivkortet. 

Tyvärr visade sig PWM-utgångarna inte fungera bra då motordrivkretsen kopplats ihop 
med de andra modulerna på roboten. Eftersom detta fel uppstod i projektets slutskede 
ändrades styrningen till att inte använda PWM utan istället bara låta motorerna vara på 
eller av enligt tabell 1, där 0 representerar av, 1 representerar på (framåt) och -1 på 
(bakåt). 
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Tabell 1. Kombinationer av signaler från radiomottagaren till motordrivkortet. 

Kommando Vänster motor Höger motor 
Fram 1 1 
Bak -1 -1 

Höger 1 -1 
Vänster -1 1 

Fram + höger 1 0 
Fram + vänster 0 1 

Bak + höger -1 0 
Bak + vänster 0 -1 
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2.5.2 Mjukvara 

Mikrokontrollern ATmega16A har fyra pinnar som hålls höga och väntar på en låg signal 
från radiomottagarmodulen. En evighetsloop läser av värdet på port A (en byte) och 
jämför detta mot olika tillstånd styrningen kan vara i. Matchar inget kommer roboten 
inte utföra något kommando, och ett nytt värde på port A kommer läsas. För att undvika 
att roboten fastnar i ett tillstånd där någon motor är exciterad har en watchdog-timer 
använts. Timern nollställs i början av varje varv i evighetsloopen, och sker inte detta 
inom 30 millisekunder startas mikrokontrollern om. Ingångarna på drivkretsen har 
benämningen IN1 – IN4. Vänster motor roterar framåt då IN1 sätts till en logisk etta, och 
bakåt då IN2 blir en etta. Samma sak gäller för höger motor med IN3 och IN4. Koden kan 
ses representerad som flödesschema i figur 10. 

 

 
Figur 10. Flödesschema för motorstyrningsprogrammet. 

2.6 Fjärrkontroll 
Radiostyrningen kan endast processera fyra olika insignaler vilka vigdes åt robotens 
rörelse. Styrning till andra delar av roboten var önskvärda och därmed kompletterades 
radiostyrningen med en fjärrkontroll. Syftet med denna blev att styra dess armar och 
byta bild på LED-matrisen. Fjärrkontrollen använder sig av IR-kommunikation och 
består av en sändarmodul och en mottagarmodul.  
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Tanken var att fyra strömbrytare skulle styra olika funktioner hos roboten och ett 
protokoll konstruerades utifrån detta. Emellertid uppstod problem när 
mottagarmodulen skulle läsa av och känna skillnad mellan de fyra olika signalerna. Ett 
förenklat protokoll, med endast två signaler med stora skillnader, utvecklades och 
metoden för att känna igen signalen förändrades. Detta underlättade särskiljningen av 
signalerna.  

2.6.1 Sändare 

Sändar-modulen skickar ut en 38 kHz IR-signal enligt ett eget framtaget protokoll när 
användaren trycker ned en av två strömbrytare.  

2.6.1.1 Elektronik 

Fjärrkontrollens sändarmodul styrs av en mikrokontroller med beteckningen 
ATMega328P. IR-signalen sänds när en av två strömbrytare, nedan refererade till som 
knapp1 och knapp2, trycks ned. En 38 kHz-signal genereras och skickas via en IR-
lysdiod, i rapporten benämnd IR-LED, med beteckningen LD 271-LH och våglängden 940 
nm. För att kontrollera om IR-LEDen skickar en signal används en röd lysdiod, kontroll-
LED. Den sätts att lysa samtidigt som IR-LEDen. En röd lysdiod, status-LED, visar om 
ström flyter genom kretsen och ger således användaren information om huruvida 
fjärrkontrollen fungerar eller inte. Samtliga komponenter är fastlödda på ett etsat 
kretskort och matas av ett batteripack med spänningen +5 V, se figur 11. 

 

 
Figur 11. Fotografi över etsat kretskort och batteripack i sändamodulen. 

Kopplingsschema för sändarmodulen finns i Bilaga D: Kopplingsschema för 
sändarmodulen i fjärrkontrollen. 

2.6.1.2 Hårdvara 

Det etsade kretskortet och batteripacket ligger inuti ett skal tillverkat i gråskum. Skalet 
är formfräst enligt en CAD-modell som har öppningar som endast visar komponeterna 
beskrivna till vänster i figur 12. Färdigmonterad och spraymålad finns fjärrkontrollen 
åskådliggjord i figur 12. Antennen har inte någon funktion utan är bara till för att bidra 
till den klassiska robotdesignen. 
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Figur 12. Schematisk figur över fjärrkontrollen med dess skal sett uppifrån (till vänster) samt fotografi 

över den färdiga fjärrkontrollen (till höger). 

2.6.1.3 Mjukvara 

Sändarmodulens mjukvara består av en huvudfunktion, main, som avbryts med 
interrupts inställda att reagera olika beroende på vilken av strömbrytarna som är 
nedtryckt. Ett fullständigt flödesschema finns presenterat i figur 13. 
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Figur 13. Flödesschema över mjukvaran i sändarmodulen. 

Sändaren kan skicka ut två olika signaler – en för varje strömbrytare – enligt ett eget 
konstruerat protokoll, se figur 14.  
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Figur 14. Figur över de två olika signalerna som skickas ut. 

När användaren trycker på en av strömbrytarna sätts ett interrupt som sker då Timer2 
nått ett önskat värde. Detta värde är ett bestämt delintervall av IR-signalen som 
antingen kommer att vara högt eller lågt, se figur 15. Timer2 avbryter huvudfunktionen 
kontinuerligt vid detta delintervall och adderar 1 till en variabel. När variabeln når 
värdet 18 skickas samma signal på nytt. 

 

 
Figur 15. Schema över signalen ett knapptryck kommer att generera. 

Timer2-vektorn, se figur 13, skickar sedan ut signalen. Ska en låg signal skickas stängs 
IR-LEDen av. Ifall en hög signal ska skickas måste den skickas med en frekvens på 38 
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kHz. Denna frekvens skapas genom att låta Timer1 avbryta huvudprogrammet var 
trettioåttatusendelssekund och tända IR-LEDen.  

För att kunna skicka en signal med en frekvens så nära 38 kHz som möjligt måste en 
timer med 16 bitar användas, därav nyttjandet av Timer1. Det är också viktigt att 
Timer1 avbryts när x antal deltidsintervall har förflutit för att den höga signalen ska ha 
rätt längd. Därför används Timer2 eftersom den, enligt databladet för mikrokontrollern, 
är prioriterad över Timer1. 

2.6.2 Mottagare 

Mottagarmodulen tar en mot en 38 kHz IR-signal och utifrån signalens utseende 
antingen styr robotens armar eller dess LED-matris. 

2.6.2.1 Elektronik 

Fjärrkontrollens mottagarmodul styrs också av en ATMega328P. Två IR-fototransistorer 
med beteckningen IRM 3638 N3, som tar emot IR-signaler med frekvenser på 38kHz, 
används som mottagare av IR-signalerna. IR-fototransistorerna har tre pinnar; OUT, 
GND och Vcc. I databladet för mottagaren beskrivs att dess utsignal kommer se ut som 
till höger i figur 16 om IR-signalen ser ut som till vänster i samma figur. 

 

 
Figur 16. IR-fototransistorns utsignal, till höger, om IR-signalen ser ut som till vänster (figur hämtad från 

IR-fototransistorns, IRM 3638 N3, datablad från elfa.se, sida 4). 

IR-fototransistorerna med respektive kondensator är fastsatta på varsitt litet 
experimentkort som med långa sladdar är kopplade till ett större experimentkort där 
mikrokontrollern är fastsatt, se figur 17, för att inte behöva ha annat än själva 
mottagarna på robotens huvud. Anledningen till att två IR-fototransistorer används är 
för att mottagaren ska kunna ta emot signaler som sänds från flera olika håll i rummet. 
IR-fototransistorerna är parallellkopplade till samma pinne (PD2) på mikrokontrollern. 
För kopplingsschema, se Bilaga E: Kopplingsschema för mottagarmodulen i 
fjärrkontrollen. 
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Figur 17. Fotografi över mottagarmodulen med två mindre mottagarmoduler. 

2.6.2.2 Mjukvara 

Likt mjukvaran i sändarmodulen består programmet i mottagarmodulen av en 
huvudfunktion som avbryts då ett interrupt sker. Se figur 19 för fullständigt 
flödesschema.  

När någon av mottagarna känner igen en stigande länk hos en IR-signal avbryts 
huvudprogrammet. INT0-vektorn adderar 1 till en räknare och ändrar så att INT0-
interruptet sker vid fallande och stigande länk varannan gång interruptet sker. Sedan 
stänger den av Timer1 och nollställer den för att sedan sätta igång den igen. Blir 
räknaren lika med fyra när interruptet sker så sparas timervärdet i en variabel innan 
Timer1 nollställs. Detta timervärde kommer att vara ett intervall för hur långt den höga 
signalen precis var, se figur 18. 

 

 
Figur 18. Förklarande bild över vilket intervall som sparas. 

Beroende på hur stort detta sparade intervall är kan huvudprogrammet sedan avgöra 
vilken signal det är som tas emot och sedan antingen sätta pinnen PB1 eller pinnen PB2 
som låg (de är satta till höga från början). 
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Ett problem som uppstod var att programmet hängde sig efter ett antal varv i while-
slingan. Detta löstes genom att tillägga en watchdog-timer som efter fyra sekunder, om 
timern inte nollställts, startar om mikrokontrollern.  

 

 
Figur 19. Flödesschema över mjukvaran i mottagarmodulen. 
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2.7 LED-matris 
Som ansikte har roboten en LED-matris med 14x14 vita, högintensiva lysdioder. LED-
matrisen har tre olika tillstånd, där ett av dem består av en animation av olika 
ansiktsuttryck (se figur 20), ett annat av en strobe-liknande ljusshow och ett tredje av 
en rullande text. 

 

 
Figur 20. LED-matrisen i ett av tillstånden. 

2.7.1 Mjukvara 

För att kunna styra varje diod enskilt utan att använda direktadressering, dvs. att varje 
diod är enskilt kopplad till en pinne på mikrokontrollern, är multiplexingteknik 
implementerad i mjukvaran. Multiplexing kan sammanfattas med att man tänder 
delsegment av en display snabbt efter varandra – vilket, vid tillräckligt hög frekvens, 
uppfattas av ögat som att hela displayen är konstant tänd. Denna metod valdes då den 
minskar antalet pinnar att styra avsevärt, samtidigt som det är en relativt enkel metod 
att både implementera i mjukvaran och att ta fram en lämplig elektronisk krets för. I 
detta fall omfattas varje rad av ett delsegment som tänds enskilt, där man ändrar bilden 
genom att styra vilka kolumner som får ström för respektive rad. 

För att underlätta användandet av LED-matrisen var målet att lätt kunna ändra bilden 
som visas på den. En lagom lättanvänd metod fick bli att skapa en bild genom att skriva 
in ettor (tänd diod) och nollor (släckt diod) i en matris motsvarande LED-matrisen och 
sedan tolka om det till binära kommandon som skickas ut till respektive portar på 
mikrokontrollern. Flödesschemat för denna tolkning ses i figur 21. 
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Figur 21. Flödesschema över tolkning från 14x14 matris till binära kommandon till portarna 

Flödesschemat visar tolkningen av kolumn 1-7. Kolumn 8-14 tolkas under ytterligare ett 
varv för rad 1-14, men sparas på plats 15-28 hos vektorn med kolumninfo. 

Då matriserna tar alltför stor plats på mikrokontrollern utförs detta i Matlab. Resultatet, 
det vill säga vektorn med 28 binära kommandon vardera, förs sedan över till C-koden 
manuellt. Dessa vektorer med binära kommandon används sedan i några enkla for-
loopar hos mikrokontrollern för att skickas ut till varje delsegment i taget – det vill säga 
för att ange vilka kolumner som ska vara tända för respektive rad. 

Styrningen av LED-matrisen är synkroniserad med IR-kommunikationen; IR-mottagaren 
är kopplad till en pinne på mikrokontrollern, och när den mottar en IR-signal skickas en 
låg signal till pinnen. När detta sker byter matrisen till nästa tillstånd. 

2.7.2 Elektronik 

För att kunna använda multiplexingteknik är varje kolumnanod och varje radkatod 
kopplad till mikrokontrollern enligt figur 22. 
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Figur 22. Figur som visar hur kolumner och rader är kopplade till mikrokontrollern. 

Eftersom LED-matrisen, i och med multiplexingen, är uppdelad i 14 olika delsegment 
(14 rader) får varje diod en dutycycle på 1/14 = 7%. Stor ljusstyrka önskas, men 
maxtröm genom dioderna under lång tid kan försämra livslängden. Därför används en 
ström på 280mA, det vill säga en medelström genom dioderna på 10mA (hälften av vad 
de klarar som mest). 

Då Atmega32A endast klarar en ström på 40mA används transistorer för varje rad och 
kolumn. 

För kopplingsschema, se Bilaga F: Kopplingsschema för LED-matrisen. 

2.8 Taktsensor 
Taktsensormodulen är en elektronikbaserad koppling som tar ut takten i en ljudsignal. 
En elektronikbaserad lösning valdes för att de mjukvarubaserade alternativen ofta är 
komplicerade och kräver mycket behandling av data. Detta leder till att en snabbare, och 
därmed dyrare, mikrokontroller måste nyttjas. En elektronikbaserad lösning är simplare 
och fungerar godtyckligt bra. 

2.8.1 Elektronik 

Sensorn fungerar så att en 3,5 mm kontakt kopplas mellan jord och en serie av 
lågpassfilter. Filtrena filtrerar bort de högfrekventa signalerna och därmed tar ut de 
lågfrekventa bastonerna på ca 100 Hz som takter brukar domineras av. Först går 
signalen genom ett passivt lågpassfilter och sedan leds denna utsignal genom ett aktivt 
lågpassfilter. Detta gör kretsen stabilare än om bara det ena filtret nyttjas. Dessa filter 
kalibrerades genom tester med olika motstånd och kondensatorer för att ge bästa effekt. 
Signalen leds i sin tur vidare till en icke-inverterad OP-förstärkare som är uppkopplad 
med en potentiometer. Potentiometern gör att känsligheten för ljudsignalen kan ställas 
in. Kopplingsschemat åskådliggörs i figur 23. Signalen påminner om en fyrkantsvåg med 
topp på 2 V vid taktslag, se figur 24. Denna utsignal går sedan in på ATMega168A:s ADC0 
pinne för vidare behandling.  
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Figur 23. Kopplingsschema över taktigenkänningsmodulen. 

 

 
Figur 24. Fotografi som visar signalen som går in i mikrokontrollern. 

Mikrokontrollern skickar sedan ut en signal till en serie av lysdioder som är kopplade 
mellan en utgång och jord i form av ett hjärta. Det gör att detta hjärta pulserar i takt med 
musiken.  

Det undersöktes även ifall mikrofon kunde användas för att slippa koppla in en 
musikspelare och skicka musiken till denna. Detta visades dock kräva en del 
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mjukvarubaserad ljudbehandling inom mikrokontrollern och det upptäcktes för sent för 
att kunna lösas. Mikrofonen reagerade för mycket på diverse bakgrundsljud för att den 
simpla uppkopplingen skulle kunna nyttjas.   

2.8.2 Mjukvara 

Då signalen som kommer in på ATMega168Ans ADC0-pinne är relativt ekvivalent med 
en fyrkantsvåg kan en funktion som tar ut AD-värdet användas. Om AD-värdet är 
tillräckligt högt så indikerar detta på att det är en takttopp. Funktionen sätter sedan en 
pinne högt då detta sker och i övriga fall sätter den pinnen låg.  Programmet frös dock 
med jämna mellanrum och slutade AD-omvandla värden. Lösningen på detta var att 
lägga in en watchdog-timer med en timertid på 16 ms. Då startade programmet om sig 
nästan direkt efter att det frös. Koden åskådliggörs i figur 25. 
 

 
Figur 25. Flödesschema över mjukvaran i taktigenkänningsmodulen. 

2.9 Armkonstruktion 
Roboten har två armar som rör sig när roboten förflyttar sig framåt. Konstruktionen 
beskrivs i kapitel 2.2. 
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2.9.1 Hårdvara 

Robotens armar styrs av två servon av modellen Parallax standard servo. Armarnas 
funktion är i första hand att, då roboten körs framåt, röra sig fram och tillbaka likt 
armarna hos en människa som går, se figur 26. 

 

 

Figur 26. Armarnas rörelse. 

Då armarna vänder från att gå fram till bak uppstår störningar i övriga kretsar som tros 
bero på de strömspikar som uppstår i servomotorn. Detta yttrade sig i att LED-matrisen 
flimrade och framdrivningsmotorerna hackade till varje gång en armrörelse bytte håll. 
Lösningen blev att koppla servomotorerna till ett eget batteripack med fyra NiMH AA-
batterier som tillsammans levererar knappa 5 V. Batteripackets jord kopplades ihop 
med övriga kretsars gemensamma jord och denna lösning gjorde att problemen 
upphörde. Hela kretsen som driver armarna tillverkades på ett fräst kretskort. 

2.9.2 Mjukvara 

Logiken i armarna styrs av mikrokontrollern ATmega328P. En pinne på port C sätts till 
ingång och läser en logisk etta från en av utgångarna på ATmega16A på 
motordrivkretsen. Då framåtknappen på handkontrollen trycks ned hamnar 
motordrivlogiken i ett tillstånd som kör bägge framdrivningsmotorerna framåt, och 
samtidigt sätter utgången till servologiken till en logisk nolla. Koden i ATmega328P 
ligger i en evighetsloop som ständigt letar efter en låg signal på inpinnen. När det sker 
startar en rörelsesekvens som för armarna framåt och bakåt i motsatta riktningar. 
Koden representerad som flödesschema syns i figur 27. 
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Figur 27. Flödesschema över mjukvaran till armkonstruktionen. 

2.10  Resultat 
Den slutliga roboten är 90 cm hög och 60 cm bred och dess huvud har en diameter på 40 
cm. 

Roboten styrs trådlöst med radiostyrning och IR-kommunikation. Robotens armar rör 
sig fram och tillbaka när roboten rör sig framåt och lyfts upp och ned när en knapp på 
fjärrkontrollen trycks ned. Som ansikte har roboten en LED-matris med tre olika 
tillstånd som antingen visar ansiktsuttryck, blinkar med en strobe-effekt eller visar en 
rullande text. Byte av tillstånd sker med fjärrkontrollen. Roboten kan även ut takten från 
musik och få ett hjärta att blinka i denna takt.  

Nedan, i figur 28, visas den slutliga roboten. 
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Figur 28. Fotografi som visar den slutliga roboten. 
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3 DISKUSSION OCH SAMMANFATTNING 
I detta kapitel diskuteras och sammanfattas de resultat som presenterats i föregående 
kapitel.  

3.1 Diskussion 
I början av projektet ställdes ett antal krav och önskemål på den framtida roboten. Vissa 
uppfylldes medan andra antingen bortprioriterades eller ansågs oviktiga för 
slutprodukten.  

3.1.1 Krav 

Det första kravet var att roboten skulle ha en robust stomme med en tilltalande design. 
Detta krav låg till grund för samtliga designbeslut under projektets gång. Resultatet blev 
en robot tillverkad i gedigna material med design inspirerad av klassiska robotar. 

Nästa krav var att roboten skulle kunna förflyttas trådlöst, det vill säga att 
strömförsörjning från vägguttag ej var nödvändigt. Detta uppfylls då den fungerar med 
en 12 V-blyackumulator, ett batteripack med åtta stycken AA-batterier samt två 
batteripack med fyra stycken AA-batterier. 

Kravet att roboten skulle kunna känna takten uppfylldes. Taktsensorn använder sedan 
detta för att styra lysdiodshjärtat på robotens framsida – en interaktion med musiken 
som bidrar mycket till robotens funktion som scenrobot.  

Taktsensormodulen får ibland vissa felaktiga spikar på insignalen som gör att 
mikrokontrollern uppfattar detta som ett taktslag. Då blinkar hjärtat till lite när det 
egentligen inte ska. Dock märks detta flimmer knappt och påverkar inte de övriga 
taktslagen. 

En mikrofon hade gett upphov till en smidigare taktsensor då musikspelare som tar 
emot musiken och skickar den till systemet ej hade behövts. En mikrofon hade dock 
kunnat medföra andra problem, exempelvis att ljud till följd av robotens rörelse kunnat 
påverka taktsensorn. 

Från början var planen att även synkronisera takten med LED-matrisen, men under 
integreringen av dessa slutade taktsensormodulen fungera. Detta visade sig bero på att 
AD-omvandlaren i mikrokontrollern hade gått sönder. Så fort mikrokontrollern hade 
bytts ut fungerade taktsensorn igen. Felet resulterade dock i att tiden som behövts för 
att få modulerna att fungera väl tillsammans förlorades. Fokus lades istället på att få 
lysdiodshjärtat och taktsensor att fungera väl ihop. 

Ytterligare ett krav var att roboten skulle innefatta en matris av lysdioder som kan visa 
olika bilder. Som ansikte har roboten en LED-matris som kan byta mellan 72 stycken 
bilder och således anses detta krav uppfyllt. LED-matrisens mjukvara är idag uppbyggd 
så att en animering består av ett stort antal olika stillbilder som visas under ett specifikt 
tidsintervall, vilket i kombination med sättet som stillbilder lagras medför att en 
animering tar mycket stor minnesplats hos mikrokontrollern. Detta begränsar LED-
matrisens möjlighet att kunna förmedla många olika effekter till publiken.  

Roboten skulle även ha armar som rörde sig upp och ned, ett krav som också uppfyllts. 
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3.1.2 Önskemål 

Utöver krav formulerades även önskemål. Av dessa uppfylldes endast ett – att kunna 
styras på avstånd. Både radiostyrning för att styra robotens riktning samt IR-
kommunikation för att byta tillstånd på matrisen och att lyfta armarna användes.  

Det kan därmed konstateras att det inte fanns tid att uppfylla allt som önskats, men att 
bedömningen av vad som skulle hinnas med var rimlig. Att ha hunnit med ett av 
önskemålen ses som en bedrift. 

3.2 Sammanfattning 
Under projektets gång har en robot designats och konstruerats som på flera sätt bidrar 
till konsertupplevelsen då den syns på långt håll för publiken och kan interagera med 
både musik och användare. Då den innefattar flera olika ljuskällor passar den även väl in 
i scenmiljön, och dess klassiska robotdesign tros vara tilltalande för både publiken och 
Robyn själv. 

Roboten visar på förmåga att på egen hand ta in kunskap från flera olika områden inom 
mekatronik och på förmåga att tillämpa denna kunskap i praktiken. 
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4 REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE 
I detta kapitel ges rekommendationer for mera detaljerade lösningar och/eller framtida 
arbete. 

4.1 Rekommendationer 
För framtida konstruktion av robotar med motsvarande förkunskaper i gruppen kan 
några rekommendationer sammanfattas.  

I slutet av projektet konstaterades att elektronik och kommunikation bör planeras mer 
gemensamt i gruppen. Uppdelandet i moduler resulterade i att elektroniken i roboten 
inte blev optimalt framtagen; i princip varje modul använder sig av en egen 
mikrokontroller och ett eget kretskort. Vid genomgående planering kan antalet 
mikrokontrollers och kretskort minskas och mer avancerad kommunikation kan 
användas mellan modulerna.  

För att förbättra arbetsprocessen ytterligare kan fler åtgärder vidtas för att, trots 
bristande förmåga att uppskatta tidsåtgången, göra arbetet mer strukturerat och 
resultatfokuserat. Man kan till exempel ta fram en prioriteringslista i början av projektet 
för att tydligt se vilka moduler som ska fokuseras på och arbeta med de mest 
högprioriterade modulerna intensivt under kortare etapper. Förslag på första prioritet 
kunde i detta fall till exempel varit kropp, LED-matris och motor. När dessa fungerar kan 
nästa nivå prioriteringar fokuseras på intensivt under en kortare etapp. Om en modul 
inte fungerar som förväntat vid slutet av en etapp kan beslut tas om huruvida arbetet 
ska fortsätta ett tag till, om en förenklig ska göras eller om modulen ska uteslutas. Detta 
gör att man tidigare har en robot klar med några få funktioner, som man sedan kan 
bygga på med ytterligare funktioner. Om nya funktioner inte fungerar kan man lätt ta ett 
steg tillbaka till en fungerande robot. Att jobba såhär grundligt hade gett ett lugn i 
arbetet eftersom att det alltid funnits något att luta sig tillbaka på, och hade även 
minskat arbetsbördan i slutet av projektet då alla moduler inte skulle behövt integreras 
med varandra på samma gång.  

Något som också kan ha diskuterats noggrannare än vad som gjordes är valet av 
material. Vissa byten av material under projektets gång var tvungna att göras eftersom 
tidigare valda material visade sig inte vara tillräckligt robusta. Det är värt att lägga tid på 
informationssökning om vad liknande konstruktioner är tillverkade av. En utförligare 
analys av robotens belastning är också tänkvärt att behandla.  

4.2 Framtida arbete 
Om robotprojektet skulle fortsätta ytterligare en tid ligger några förbättringsområden 
nära till hands för det fortsatta arbetet. 

4.2.1 Interaktion med Robyn 

I allmänhet skulle roboten kunna utvecklas för att bli mer interaktiv. Förslag på 
funktioner är att reagera mer på beröring och Robyns eller publikens rörelser. För att 
ytterligare uppfylla syftet med att bidra till Robyns konserter kan funktioner som 
anspelar på attribut som är typiska för Robyn tas fram, exempelvis ett efterliknande av 
hennes frekvent utförda hjärt-posering med sina händer. Man kan även försöka ta fram 
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komponenter som Robyn själv bära, exempelvis att fjärrkontrollen är integrerad i ett 
armband. 

4.2.2 Planering av elektronik 

Att arbeta med moduler har många fördelar, men den stora nackdelen är svårigheten i 
att överblicka och planera all elektronik som ett enda system. I nuläget är robotens 
innanmäte relativt rörigt och ostrukturerat som helhet. Hade projektet fått fortgå nu när 
alla moduler fungerar tillsammans hade ett stort moderkort med flera eller alla 
modulers kretsar kunnat tillverkas. I samband med det hade användandet av 
mikrokontrollers kunnat optimeras mycket. Eftersom arbetet skett modulbaserat har en 
logisk krets per modul använts, även om inte hela dess kapacitet utnyttjats. Med bättre 
kommunikation gruppmedlemmarna emellan hade två eller flera moduler kunnat dela 
på samma mikrokontroller. En bra idé hade varit att ha en kraftfullare mikrokontroller 
som huvudprocessor som skött övergripande logik och via ett serieprotokoll adresserat 
och skickat instruktioner till andra modulers logiska kretsar. 

För omprogrammering av mikrokontrollers hade ett centralt programmeringskort 
underlättat oerhört. Ett sådant hade lätt kunnat tillverkas med en 6-polig ISP-kontakt 
per mikrokontroller i roboten. Programmeringskortet hade kunnat placeras 
lättåtkomligt i roboten, och från det hade det kunnat dras kablar till varje 
mikrokontrollers programmeringspinnar. Med en sådan lösning hade robotens 
mjukvara lättare kunnat förbättras även efter att alla delar monterats. 

4.2.3 Radiostyrning 

Den enda redan befintliga modul som använts i roboten är radiomottagaren. 
Anledningen till det beslutet var att det var mycket billigt att köpa en liten radiostyrd bil, 
och då få både handkontroll med radiosändare och en radiomottagarmodul. Hade mer 
tid för vidareutveckling funnits hade ett nästa steg varit att bygga en helt egen 
radiostyrning. Räckvidden i den köpta radiostyrningen visade sig vara så kort som tre 
meter. Med en egenbyggd radiostyrning hade ökad räckvidd varit högt prioriterad, och 
det hade varit roligt och lärorikt att få genomföra ett sådant bygge. 

4.2.4 Fjärrkontroll 

I nuläget finns det ingen funktion i sändarmodulen av fjärrkontrollen som gör att den 
drar så lite ström som möjligt. Detta är önskvärt eftersom den drivs av ett eget 
batteripack som ej bör bytas under konsertens gång. En sådan funktion skulle kunna 
vara att den efter x antal sekunder går in i ett så kallat Sleep Mode och således minskar 
strömförbrukningen. 

4.2.5 LED-matris 

För att göra det möjligt att visa fler animationer kan mikrokontrollern synkroniseras 
med ett minneskort som lagrar sekvenser av bilder. Ett annat alternativ är att finna nya, 
mindre minneskrävande, sätt att lagra bilderna på. 

Att enkelt kunna ändra texten genom att programmet tolkar om text till ett meddelande 
som rullar förbi på LED-matrisen kan minska utrymmet som krävs för en textanimation 
i nuläget (just nu lagras animationen som en bild för varje pixelsteg texten tar). Det 
förenklar även användandet av matrisen avsevärt. 
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Ännu en förbättring för att kunna variera bilderna ytterligare är att använda RGB-
dioder.  

Slutligen kan antalet pinnar som används på mikrokontrollern minskas genom 
användning av t.ex. multiplexer-kretsar. 
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BILAGA A: BUDGET 
 

Köpta materiel 

Artikel Antal Pris Pris exkl. moms
LED vit 230 345 276
LED röd 30 88,5 70,8

Radiostyrd bil 1 89 71,2
Aluminium 2 340 272

Biltema (hjul mm) 293 234,4
Bil nr 2 1 89 71,2
Batteri 1 279 223,2

Total kostnad 1523,5 1218,8
 

Lånade materiel 

Artikel Antal ca. Pris inkl. moms
Mikrokontroller ATMega168A 1 70
Mikrokontroller ATMega32A 1 123
Mikrokontroller ATMega328P 3 270

OP-förstärkare LM324N 1 7
Mikrokontroller ATMega16A 1 100

Motor Pitman 2
Parallax Servo 2 360

IR-LED LD271-LH 1 7
IR-fototransistor IRM3638N3 2 32

Motordrivkrets ST L6204 1 117
Resistor flera

Transistor flera
Kondensator flera

Optokopplare Sharp PC817 4 24
Frästa kretskort 2
Etsade kretskort 5
Experimentkort 3

Totalt: 1110
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BILAGA B: KOPPLINGSSCHEMA FÖR MATNINGSKORTET 
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BILAGA C: KOPPLINGSSCHEMA FÖR MOTORDRIVKORTET 
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BILAGA D: KOPPLINGSSCHEMA FÖR SÄNDARMODULEN I 
FJÄRRKONTROLLEN 
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BILAGA E: KOPPLINGSSCHEMA FÖR MOTTAGARMODULEN I 
FJÄRRKONTROLLEN 
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BILAGA F: KOPPLINGSSCHEMA FÖR LED-MATRISEN 
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BILAGA G: LJUDSTYRNING 
I denna bilaga återfinns Christoffer Lindahls individuella rapport inom specialiseringen 
Ljudstyrning. 
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SAMMANFATTNING	  
	  

Ljudet	  har	  varit	  en	  betydande	  del	  för	  mänskligheten	  i	  all	  vår	  tid	  på	  denna	  jord.	  
Därför	  är	  det	  inte	  så	  konstigt	  att	  det	  kommer	  in	  mycket	  med	  ljud	  gällande	  modern	  
teknik.	  Ljudstyrning	  är	  något	  som	  fortfarande	  är	  under	  utveckling	  och	  det	  förekommer	  
inom	  många	  områden.	  	  

Både	  frekvensanalys	  och	  röststyrning	  har	  flera	  gemensamma	  komponenter.	  
Mikrofonen	  är	  den	  viktigaste	  och	  mest	  grundläggande	  komponenten.	  Dock	  så	  ger	  
mikrofonen	  i	  sig	  ut	  en	  relativt	  svag	  signal	  som	  ger	  dålig	  upplösning	  när	  signalen	  skall	  
behandlas	  i	  en	  mikrokontroller.	  Därför	  har	  denna	  förstärkts	  med	  OP-‐förstärkare.	   

Istället	  för	  en	  komplex	  algorithm	  som	  tar	  lång	  tid	  så	  har	  en	  simpel	  algoritm	  som	  
beräknar	  periodtiden	  för	  en	  entonig	  signal	  nyttjats.	  Med	  denna	  kan	  frekvensen	  
beräknas.	  	  

Projektet	  resulterar	  dock	  i	  en	  ofärdig	  prototyp.	  Det	  är	  pga.	  att	  uppkopplingen	  med	  
mikrofonen	  har	  gått	  sönder	  nära	  deadline.	  Det	  är	  antagligen	  bara	  ett	  fel	  på	  en	  av	  
lödningarna	  så	  detta	  går	  att	  åtgärda	  med	  lite	  mer	  tid.	   
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ABSTRACT	  
	  
Sound	  has	  always	  been	  an	  important	  part	  for	  humanity.	  Therefore	  it	  is	  not	  strange	  

that	  a	  lot	  of	  modern	  technology	  has	  something	  to	  do	  with	  sound.	  Sound	  control	  is	  
something	  that	  is	  still	  under	  development	  and	  can	  be	  found	  in	  various	  subjects.	   

Both	  frequency	  analysis	  and	  speech	  control	  has	  a	  lot	  of	  common	  dividers.	  The	  
microphone	  is	  the	  most	  important	  and	  fundamental	  divider.	  A	  microphones	  signal	  is	  
quite	  low	  so	  to	  give	  the	  microcontrollers	  ADC	  a	  decent	  resolution	  the	  signal	  has	  to	  be	  
enhanced	  by	  an	  OP.	   

Instead	  of	  a	  complex	  algorithm	  that	  takes	  a	  long	  time	  to	  analyze	  the	  signal,	  a	  simple	  
algorithm	  that	  calculates	  the	  time	  period	  of	  the	  signal	  has	  been	  used.	  With	  the	  time	  
period	  of	  the	  signal	  the	  program	  later	  calculates	  the	  frequency.	   

The	  project	  unfortunately	  result	  in	  an	  unfinished	  prototype.	  That	  is	  because	  the	  
circuit	  with	  the	  microphone	  has	  broken	  close	  to	  deadline.	  It	  is	  probably	  just	  some	  
problem	  with	  one	  of	  the	  soldering	  joints	  so	  it	  should	  not	  take	  too	  long	  to	  fix.	   
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Detta kapitel är tillägnad de som gjort projektet möjligt. 
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1 INTRODUKTION 

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

examensarbetet. 

1.1 Bakgrund 

Ljudet har genom tiderna varit en av de viktigaste bitarna i mänsklighetens 
utvecklande. Det har varit viktigt dels gällande kommunikation men också gällande 
konst och upplevelser. Att det sedan kommer in mycket i elektroniken är ingen 
konstighet. Mikrofonen uppfanns redan 1877 och sedan dess har flera olika typer dykt 
upp. Det är en byggsten i all teknik där inspelning av ljud förekommer så den är givetvis 
mycket viktigt även när det gäller ljud-/ röststyrning.  

 Att kunna analysera frekvensen är även det en viktig del då det gäller 
ljudstyrning. Det är oftast frekvensen som styr vad som ska ske, men det förekommer 
även fall då styrning sker via amplitiden på signalen.   

1.2 Syfte 

Syftet med projektet är att få god insyn på hur elektronik kan styras med ljud 
eller röst. Det innefattar även att få förbättrad kunskap i projekt som arbetsprocess då 
detta är ett mycket vanligt arbetssätt för de flesta ingenjörsrelevanta arbetsområden. 
Projektet ska även ge lärdom inom flera olika typer av felsökning, främst mjukvaru- och 
elektronikfelsökning.  

 Syftet är även att få inblick i produktutveckling och projektet ska därför få fram 
en produkt som behandlar och styr något med ljud.  

1.3 Avgränsning 

Projektet skall endast resultera i en fungerande prototyp. Denna prototyp behöver 
ej vara skön att beskåda utan enda kravet är att den skall endast kunna utföra de 
önskade funktionerna.  

1.4 Metod 

Projektet började med att göra en faktasökning för att se vad det fanns för 
liknande forskning tidigare och vad denna gick ut på. Detta var relevant för att få 
kunskap och förståelse för det aktuella ämnet.  

Då mikrofonen var en grundläggande komponent inom all ljudstyrning så 
påbörjades undersökningen om denna. En signal från en mikrofon är för svag för att ge 
en bra upplösning med en mikrokontrollers AD-omvandlare. Därför förstärktes denna 
signal med OP-förstärkare.  

När signalen sedan var förstärkt och gav en godtycklig noggranhet i AD-
omvandlaren så påbörjades en frekvensanalys. Mikrofonen kopplades med en högtalare 
som gav ifrån sig en entonig, känd signal. Därefter kunde frekvensanalysen påbörjas. 
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Först så undersöktes det ifall det var möjligt att utföra en s.k. FFT på signalen, då 
detta är ett av de vanligaste sätten att analysera en signals frekvens. Enligt Vlodymyr 
Myrnyy (2007) så ser en vanlig FFT ut  

   ∑      

   

   

          

 
Där xj är den inkommande signalen och N är antalet samplingar. Då C-språket saknar 
stöd för imaginära tal kan denna delas upp i två delar med sin- och cos-funktioner och 
sedan används absolutbeloppet av detta värde. En nackdel med FFT visades dock vara 
att de kräver många samplingar för att ge en bra noggranhet, de använde mycket minne 
vid många samplingar då alla värden var tvugna att sparas ned och de var även mycket 
långsamma. Därför undersöktes ett lättare sätt att beräkna frekvensen.  

En typ av en PDA användes istället. Den beräknar periodtiden och ur denna 
kunde sedan frekvensen beräknas.  

(1) 
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2   TEORETISK FÖRDJUPNING 

Detta kapitel beskriver den grundläggande teorin bakom ljudstyrning. 

 

Enligt Mark Boyer (2000) så fungerar en mikrofon genom att ett membran tar 
upp luftens tryckvariationer som sker då ljud förekommer. Då detta membran vibrerar 
så ger det upphov till en varierande spänning. Denna varierande spänning kan nyttjas 
för att se hur ljudet beter sig.  

 Spänningssignalen tas emot på en mikrokontrollers AD-omvandlare för att sedan 
kunna behandlas i mikrokontrollern. Denna sampling sker med ett visst intervall, se 
figur 1, och samplingsfrekvensen måste vara minst dubbelt så hög som den högsta 
analyserade frekvensen.  

 

 

Figur 1. Sinuskurva över en ljudvåg. Cirklarna representerar samplingspunkter. 
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3 DEMONSTRATOR 

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

3.1 Problemställning 

Många ljud i vår vardag består av enfrekvensiga toner. Ofta kan det vara intressant 
att mäta upp vad dessa toner har för frekvens. Ibland för att kalibrera något men även ur 
rent undersökningssyfte.  

Går det att göra något som snabbt beräknar frekvensen på dessa signaler? 
 

3.2 Mjukvara 

Principen bakom mjukvaran går ut på att mäta tiden mellan en topp i ljudvågen 
och en dal i ljudvågen. Då samplingsfrkvensen inte är oändlig kan det vara svårt att 
pricka in en dal direkt efter en top. Därför arbetar mjukvaran med att mäta tiden mellan 
dess att den stöter på en topp och att kurvan sedan börjar stiga igen. Se figur 2. 
 

 
Figur 2. Skiss över principen bakom mjukvaran. 

 
Mjukvaran fungerar så att en förstärkt mikrofonsignal kommer in på 

mokrokontrollerns port som AD-omvandlaren är kopplad till. AD-omvandlaren 
omvandlar den fysiska signalen till ett digitalt 10-bitars värde. Detta tas sedan emot av 
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en funktion som beskrivs i figur 3. Funktionen arbetar med signalen en viss tid och tar 
fram ett maxvärde, alltså det värde som är på en topp, för signalen. 
 

 
 

Figur 3. Flödesschema över första steget i mjukvaran. 
 

Det maxvärde som beräknats fram används sedan för att beräkna en periodtid av 
signalen genom att mäta tiden mellan det att nästa del i fuktionen stöter på detta 
maxvärde och dess att kurvan börjar stiga igen.  Se figur 4.  
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Figur 4. Flödesschema över tidsmätningen. 

 
Timern startas då maxvärdet har hittats igen. Timervärdet läses av och en 

räknare håller koll på hur många gånger timern överfylls. Timern stoppas då kurvan 
börjar stiga igen. Detta resulterar i att tiden för en halv period möts upp. Frekvensen 
beräknas sedan med  
 

  
 

 
 

 

3.3 Elektronik 

Mikrofonen, som är en Hosiden KUF 3023-01, är kopplad enligt tillverkarens 
databland med en kondensator samt ett motstånd. Utsignalen från mikrofonkopplingen 
är den som kommer ut från andra sidan av kondensatorn. 

Då mikrofonsignalen är relativt svag i förhållande till matningsspänningen på 
mikrokontrollern, ATMega16A, så måste denna signal förstärkas. Detta för att ge en god 
upplösning på signalen sedan när frekvensen beräknas.  

(2) 
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Signalen förstärks med en differentialkopplad OP-förstärkare. Denna uppsättning 
gör att spänningskurvan skjuts upp så att spänningen varierar mellan 0 och 4 V istället 
för mellan ± 50 mV. Detta för att inte utsätta ATMegan för negativa spänningar som skulle 
kunna medföra problem vid AD-omvandlingen. Förstärkningen sker i två steg och 
uppkopplingen ser ut som i figur 5. 
 

 
 

Figur 5. Kopplingsschema över mikrofonen och OP-förstärkarna. Kopplingen SV1 används för att 
representera mikrokontrollern. 

3.4 Resultat 

Elektroniken fungerar ej som den ska då den löds ihop enligt kopplingschemat. 
Mjukvaran har kunnat skilja mellan en 200 Hz och en 400Hz signal då elektroniken 
fungerade som den skulle. Däremot så beräknades frekvensen ut felaktigt. Då en 
datamängd simulerades fungerade inte mjukvaran.  
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4 DISKUSSION OCH SAMMANFATTNING 

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

4.1 Diskussion 

Anledningen till att den inte fungerar som den skall beror på att elektroniken gick 
sönder strax innan presentationen. Elektronikfelet beror troligast på något glapp vid 
lödningen. Anledningen till denna spekulation är att uppkopplingen fungerar som den 
skall då den kopplas upp på ett breadboard. Detta är antagligen ganska enkelt att 
åtgärda men pga tidsbrist har inte detta gjorts ännu. Då elektroniken inte fungerar som 
den skall är det svårt att veta riktigt vad som är fel med mjukvaran. Mjukvaran 
fungerade nämligen när elektroniken fungerade. Den fungerade i den mån att den 
skiljde på en 200 Hz signal och en 400 Hz signal men den beräknade frekvensen fel 
vilket troligen är pga två anledningar: 

1. Programmet räknar fel när floatar och intar blandas. När de siffror som fåtts ut 
genom tidigare beräkningar sattes in i ekvationen för att beräkna frekvensen så 
blev svaret annorlunda jämfört med vad programmet fick ut. 

2. Ett litet kalibreringsfel då tiden räknas mha timern.  

Vid simulerad testdata fungerar programmet inte heller som det skall. Detta är dock 
av en annan anledning. Kriterierna för att den ska gå in i en if-sats uppfylls men 
programmet gör inte det. Detta beror troligast på att jämförelsen mellan ett värde i en 
array och en int inte fungerar.  

Att detta inte har hunnits lösa beror pga tidsbrist då projektet egentligen skulle 
innefatta röststyrning. Det upptäcktes dock för sent att det var för komplicerat jämfört 
med tidigare förkunskaper. Att det dessutom saknades en god teori bakom programmet 
µSpeech gjorde det väldigt svårt att tolka programmet och därmed få fram en bra 
tillämpning på en ATMega-kontroller.  

4.2 Sammanfattning 

Om de fel och problem som diskuterats i föregående kapitel löses så bör algoritmen 
vara snabb och smidig att använda. Den kräver inga stora datamängder och den saknar 
helt komplexa beräkningar. Däremot så fungerar den som sagt endast på entoniga 
signaler och är troligen känslig för stora störningar som tex brus mm.  
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5 REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE 

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

5.1 Rekommendationer 

Första rekommendationen är att kolla upp hur svårt ett ämne verkligen är. Detta 
för att det är bättre att skrota en idé som är för svår redan från början än att arbeta med 
den och inse att det är för svårt mot slutet. Det gör att tiden kan fokuceras på det 
slutgiltiga arbetet och inte på en del idéer som ändå inte kommer att nyttjas i slutändan.  

Andra rekommendationen är att se till att saker och ting verkligen fungerar som 
de ska. Bara för att de fungerar ena gången betyder det tyvärr inte att de även fungerar 
nästa gång.  

5.2 Framtida arbete 

Framtida arbete kan innefatta en analys då signalen innehåller fler än en 
frekvenskomponent. Då bör en mer avancerad PDA eller en FFT nyttjas. Dessa är dock 
relativt komplexa och kräver behandling av stora datamängder. Därför bör en bättre 
mikrokontroller användas.  

 Om en snabbare mikrokontoller används går det även att få en högre 
samplingsfrekvens vilket antagligen skulle ge en högre noggranhet på den mjukvara 
som använts i detta projekt. Då skulle programmet kunna beräkna tiden mellan top och 
dal med mer precision.   
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SAMMANFATTNING 
Syftet med detta arbete var att tillhandahålla en bred kunskap inom IR-kommunikation 
och inom området välja en inriktning att fördjupa sig i. Den tillhandahållna kunskapen 
inom spjutspetsområdet skulle sedan demonstreras i en fungerande prototyp.   

Dataöverföring med hjälp av IR kan ske på olika sätt beroende på typen av information 
som skickas. Datan skickas ofta i en sekvens av binära tal som modulerats med hjälp av 
någon kodning, exempelvis enligt Manchesterkodning, Puls Distance-kodning eller Pulse 
Length-kodning. Skillnaden mellan dessa moduleringar är att de binära talen ges olika 
långa tidsintervall.  

IR används vanligen som kommunikationsmedel mellan en fjärrkontroll och det den 
styr. Informationen som skickas från fjärrkontrollen följer oftast ett specifikt regelverk – 
protokoll. Tre exempel på vanliga protokoll är Philips RC-5, Sonys SIRC och NEC.   

Målet med demonstratorn var utveckla en enhet som spelar in och därefter sparar IR-
signalen från en befintlig fjärrkontroll, och sedan spelar upp den igen riktad mot den 
enhet som den befintliga fjärrkontrollen styr. Med andra ord konstruera en 
universalfjärrkontroll som fungerar oberoende av sammansättningen hos den befintliga 
fjärrkontrollens protokoll. Önskemål var även att en vridpotentiometer ska ”välja” 
mellan fyra stycken lysdioder för att bestämma vilken signal som skickas ut samt att 
signalen kan spelas upp efter att universalfjärrkontrollen startats om. 

Den slutgiltliga demonstratorn bestod främst av en IR-diod och en IR-mottagare. 
Mjukvaran till universalfjärrkontrollen hade två huvudsakliga funktioner som antingen 
programmerar eller skickar en signal. Signalen programmeras genom att mäta hur lång 
tid IR-mottagaren känner av höga respektive låga signaler och signalen skickas genom 
att skapa en 38 kHz puls-signal utifrån den programmerade signalen.  

Demonstratorn uppfyllde inte samtliga mål. Möjligheten att spara fler än en signal finns 
inte. Den sparade signalen kommer dessutom att raderas ifall universalfjärrkotrollen 
stängs av. Signalen som skickas ut är för svag för att kunna styra enheter. Dock kan 
dessa problem lösas med ett fåtal tillägg och ändringar. 
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ABSTRACT 
The aim of this work was to attain a broad knowledge of IR communication and in the 
field select a deeper direction. The provided knowledge in this direction would then be 
demonstrated in a functioning prototype. 

Data transfer using infrared light can be done in different ways depending on the type of 
information that is sent. The data is often sent in a sequence of binary numbers that has 
been modulated by coding such as Manchester encoding, Pulse Distance encoding or 
Pulse Length encoding. The difference between these modulations is that the binary 
numbers are given different time intervals. 

IR is usually used as a means of communication between a remote control and a device. 
The information sent from the remote control usually follows a specific set of rules - 
protocols. Three examples of common protocols are Philips RC-5, Sony SIRC and NEC. 

The aim of the demonstrator was to develop a device that records and saves the IR 
signal from an existing remote control, and then plays it again directed towards the 
device to the existing remote control. In other words, construct a universal remote 
control that works independently of the composition of the protocol of the existing 
remote control. Desired was also a potentiometer that "chooses" between four LEDs to 
determine which signal is to be sent, and that the signal can be played after the universal 
remote control is rebooted. 

The final demonstrator consisted primarily of an infrared LED and an infrared receiver. 
The software for the universal remote control had two primary functions: programming 
or sending a signal. The signal is programmed by measuring how long the IR receiver 
detects high and low signals and the signal is sent by creating a 38 kHz pulse signal 
based from the programmed signal. 

The demonstrator did not meet all the goals. Only one signal can be temporarily stored 
in the memory and thus erased once the universal remote control is switched off. The 
signal that is sent from the IR LED is too weak to control devices. However, these 
problems can be solved with a few additions and changes. 
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1 INTRODUKTION 

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

examensarbetet. 

1.1 Bakgrund 

Infrarött ljus används dagligen i olika syften på grund av att tekniken kan användas på 
olika sätt. Ett stort användningsområde är inom kommunikation där data överförs från 
en enhet till en annan. Dataöverföringssätten varierar beroende på vad det är för 
information som skickas.  

Det många idag förknippar med IR-kommunikation är dataöverföringsmedlet i 
fjärrkontroller. Till TV-apparater används ofta många tillbehör. Det kan handla om en 
TV, en apparat som kan spela upp exempelvis en film samt en ljudanläggning (som 
ibland kan bestå av flera apparater i sig).  En sådan sammansättning kräver minst tre 
olika fjärrkontroller för att kunna styras. I och med detta fylls marknaden med så 
kallade universalfjärrkontroller. De flesta av dessa följer ett specifikt regelverk och kan 
endast ersätta fjärrkontroller som följer detsamma. Andra kan ställas in att ersätta ett 
stort antal. På marknaden finns dock ett tomrum för universalfjärrkontroller som kan 
spela in och spara signaler från vilken fjärrkontroll som helst.  

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete var att tillhandahålla en bred kunskap inom IR-kommunikation 
och inom området välja en inriktning att fördjupa sig i. Den tillhandahållna kunskapen 
inom spjutspetsområdet skulle sedan demonstreras i en fungerande prototyp.   

1.3 Avgränsning 

I examensarbetet studerades främst hur IR-kommunikationen sker mellan 
fjärrkontroller. Stor vikt har ej lagts vid hur IR-kommunikation används i exempelvis 
nätverk. Anledningen till detta var huvudsakligen att nätverk fanns som annat område 
att fördjupa sig inom och således ansågs den informationen mindre relevant i detta 
arbete. 

På grund av demonstratorns syfte ansågs det heller inte nödvändigt att behandla fler än 
tre olika typer av fjärrkontrollsprotokoll. De tre som tas upp i detta arbete valdes 
eftersom de använder sig av tre olika typer av kodning som alla kändes relevanta att ha 
studerat för att kunna utveckla demonstratorn. 

1.4 Metod 

Mjukvaran i detta arbete är skriven i programspråket C och är utvecklat med hjälp av 
datorprogrammet Atmel Studio (Atmel, 2012). Som en första prototyp till 
demonstratorn användes en breadboard. Demonstratorns kopplingsschema skapades 
med hjälp av datorprogrammet Eagle (Cad Soft, 2011). Kontinuerligt under arbetets 
gång har en Fluke Scopemeter använts för att studera huruvida IR-diodens frekvens 
stämmer överrens med den önskade frekvensen samt ifall IR-mottagaren ger ut rätt 
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spänning. Dessutom har scopemetern använts för att kontrollera ifall lödning av 
experimentkortet gått rätt till.  
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2   TEORETISK FÖRDJUPNING 

I detta kapitel presenteras den information om IR-kommunikation som använts som 
utgångspunkt för konstruktionen av demonstratorn. 

2.1 Infrarött ljus 

Infrarött ljus är långvågig elektromagnetisk strålning med våglängder mellan 750 nm 
och 1 mm. Den typ av teknik där infrarött ljus används som kommunikationsmedel 
kallas aktiv teknik och innebär att en källa som utstrålar infraröd strålning används för 
att skicka information till en mottagare. (Nordling, 2013) 

2.2 Kommunikation 

Inom kommunikation har infrarött ljus sitt största användningsområde inom 
korthållskommunikation. Det är idag ett lågkostnadsalternativ till trådlös 
datorkommunikation mellan enheter eftersom dataöverföringen kan komma upp i 
relativt stora hastigheter med billiga komponenter som hårdvara. (Megowan, Suvak och 
Knutson, - ) Tekniken används exempelvis i fjärrkontroller och bärbara datorer och går 
ut på att sändaren skickar pulser och pauser som representation för datan.  

2.2.1 Sändare och mottagare 

För att kunna skicka och ta emot infraröda signaler behövs främst en sändare och en 
mottagare. Sändaren har för uppgift att omvandla en elektrisk signal till en optisk signal 
och till detta används oftast lysdioder som sänder ut infrarött ljus. Mottagaren fungerar 
tvärt om – det vill säga omvandlar optisk styrka till elektrisk ström. Till detta används 
ofta PIN-fotodioder. (Carruthers, 2003) Vanligtvis är dessa fotodioder gjorda i kisel och 
släpper igenom en ström proportionell mot ljusintensiteten. (Nationalencyklopedin, 
2013) Fotodioden är i många fall anpassad att känna av en specifik bärfrekvens av det 
ljus den erhåller för att kunna utskilja rätt signal ur omgivningen.  

2.2.2 Sändning av information 

Mycket av värmestrålningen i omgivningen ligger inom samma spektrum som IR; många 
olika enheter använder även samma typ av kommunikation. Därför skickar man 
signalerna med hjälp av olika protokoll. (Howie, 2008a) Protokollen fungerar som 
regelverk för hur signalerna ska skickas för att åstadkomma en sekvens binära tal. Olika 
protokoll använder ofta olika metoder för att definiera en logisk ”etta” och ”nolla”. 
Howie (2008a) förklarar tre olika sätt som används för att koda binära tal: 
Manchesterkodning, Pulse Distance-kodning och Pulse Length-kodning. 

I Manchesterkodning kodas ”ettorna” och ”nollorna” med lika långa tidsintervall. I Figur 
1 visas hur en ”nolla” först består av en puls och sedan en paus, medan en ”etta” kodas 
först med en paus och sedan en puls.  
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Figur 1. Manchesterkodning (Howie, 2008a). 

Pulse Distance-kodning utnyttjar möjligheten att göra ”ettan” och ”nollans” tidsintervall 
olika långa, vilket visas i Figur 2. Skillnaden från Manchesterkodning är att ”ettans” paus 
är längre. 

 

 

Figur 2. Pulse Distance-kodning (Howie, 2008a). 

Den tredje kodningsprincipen Howie (2008a) beskriver är Pulse Length-kodning, som 
likt Pulse Distance-kodning också använder olika tidsintervall för en ”etta” och en 
”nolla”. Här är det dock ”ettans” puls som sätts förhållandevis längre, se Figur 3. 

 

 

Figur 3. Pulse Length-kodning (Howie, 2008a). 

När informationen sänds väljs ofta, som tidigare nämnt, en specifik bärfrekvens. Detta 
innebär att även en puls kommer bestå av höga och låga signaler. Sättet att representera 
digitala sekvenser med en analog signal kallas pulskodsmodulering (Olsson, 2013). I 
Figur 4 visas ett exempel på hur en sådan modulering kan se ut.  
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Figur 4. Exempel på en bärvåg. 

2.2.3 Fjärrkontroller 

Ett stort användningsområde för IR som kommunikationsmedel är i fjärrkontroller. 
Enheterna följer ett antal protokoll som oftast skapats av företaget som tillverkade 
kontrollen. Det finns många oklarheter kring de protokoll som används idag på grund av 
att företagen sällan öppet går ut med hur deras protokoll är konstruerade. Nedan följer 
dock en sammanställning av den information som finns tillgänglig idag.   

Det mest förekommande protokollet är RC-5 – skapat av Philips. RC-5 använder sig av 
Manchesterkodning för att skicka informationen och har en bärfrekvens på 36 kHz. En 
logisk ”etta” består av en 889 μs paus följd av en 889 μs puls och en ”nolla” – tvärt om. 
(Howie, 2008b) En signal skickad med RC-5 innehåller 14 bitars information, se Figur 5. 
De första två bitarna är startbitar som hjälper ställa in mottagaren på vad som komma 
skall. Den tredje biten är en så kallad ”toggle”-bit som meddelar huruvida användaren 
håller in en knapp eller om han/hon trycker på knappen flera gånger. Bit 4 till bit 8 
representerar IR-enhetens adress och de resterande bitarna är kod för det kommando 
som ska utföras, exempelvis höja volymen. Hålls knappen inne en längre tid kommer 
signalen att upprepas med 114 ms intervall. (Bergmans, 2011a) 

 

 

Figur 5. Exempel på en signal kodad med RC-5 (Bergmans, 2011a). 

Ett annat vanligt förekommande protokoll är NEC, skapat av företaget med samma 
namn. Detta protokoll använder sig av Pulse Distance-kodning och har en bärfrekvens 
på 38 kHz. En logisk ”etta” består med NEC av en 562,5 μs puls följd av en 1,6875 ms 
paus, medan en ”nolla” består av en 562,5 μs puls följd av en lika lång paus. (Howie, 
2008c) Signalen som skickas med NEC, se Figur 6, innehåller en 9 ms puls följd av en 4,5 
ms paus för att förbereda mottagaren på att det nu kommer en ny signal. Därefter följer 
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en redundans av information: enhetens adress, adressen inverterad, kommandot och 
slutligen kommandot inverterat – var och en av dessa sekvenser består av 8 bitar. 

 

 

Figur 6. Exempel på en signal kodad med NEC (Bergmans, 2011b). 

Håller användaren ned knappen en längre tid upprepas inte signalen, utan en specifik 
upprepningskod kommer att skickas ut med 110 ms intervall. (Bergmans, 2011b) 

Ett tredje välanvänt protokoll skapades av Sony och går under namnet SIRC. Enligt 
Bergmans (2011c) finns det tre olika typer av SIRC-protokoll: 12-bitars, 15-bitars och 
20-bitars. Bergmans (2011c) hävdar att skillnaden mellan dem är att kommandodelen 
av signalen är olika lång. SIRC använder sig av Pulse Length-kodning där en ”etta” består 
av en 1,2 ms puls följd av en 600 μs paus och en ”nolla” av en 600 μs puls följd av en lika 
lång paus. I Figur 7 visas ett exempel på hur en signal kodad med SIRC kan se ut.  

 

 

Figur 7. Exempel på en signal kodad med SIRC (Bergmans, 2011c). 

I figuren visas att startkommandot består av en 2,4 ms puls och en 600 μs paus. Därefter 
kommer ett 7 bitar långt kommando (för ett 12-bitars SIRC-protokoll) följt av en 5 bitar 
lång adress. Som med RC-5 kommer SIRC-signalen att upprepas om knappen hålls inne, 
här med ett 45 ms långt intervall.  
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3 DEMONSTRATOR 

Detta kapitel beskriver demonstratorns konstruktion och funktioner. Här beskrivs vilka 
komponenter den består av samt hur mjukvaran är uppbyggd. Slutligen presenteras 
resultatet. 

3.1 Problemställning 

Målet med demonstratorn var att med hjälp av erhållna kunskaper inom IR-
kommunikation konstruera en fungerande prototyp som spelar in och därefter sparar 
IR-signalen från en befintlig fjärrkontroll, och sedan spelar upp den igen riktad mot den 
enhet som den befintliga fjärrkontrollen styr. Med andra ord konstruera en 
universalfjärrkontroll som fungerar oberoende av sammansättningen hos den befintliga 
fjärrkontrollens protokoll. Önskemål var även att en vridpotentiometer ska ”välja” 
mellan fyra stycken lysdioder för att bestämma vilken signal som skickas ut samt att 
signalen kan spelas upp efter att universalfjärrkontrollen startats om. 

3.2 Elektronik 

Komponenterna som användes till universalfjärrkontrollen, samt deras syften däri, finns 
beskrivna nedan. För kopplingsschema se Bilaga A: Kopplingsschema.  

3.2.1 Mikrokontroller med tillbehör 

Till demonstratorn användes en mikrokontroller med beteckningen ATmega16A. 
(Atmel, 2009) Denna behövde två stycken kondensatorer med storleken 0,1 μF för att 
motverka att spänningstoppar kan förstöra mikrokontrollern samt för att få AD-
omvandlingen att fungera. Kondensatorerna kopplades mellan Vcc och GND på 
mikrokontrollern samt mellan AVcc samt Aref och GND på mikrokontrollern. Dessutom 
användes en resistor av storleken 10 kΩ till RESET-ingången på mikrokontrollern.  

3.2.2 LED med tillbehör 

Som IR-sändare användes en IR-diod med våglängden 940 nm och beteckningen LD 
271-LH. Det beräknades att det till denna behövdes en resistor av storleken 39 Ω för att 
undvika förekomst av strömmar över den tillåtna maxströmmen på 130 mA. (OSRAM, 
2007) IR-dioden kopplades till PC5-porten på mikrokontrollern. 

Fem stycken röda lysdioder, med tillhörande resistorer av storleken 470 Ω, användes till 
demonstratorn. Fyra av dem användes för att representera kommandona: ”höj volym” 
(kopplad till PC0), ”sänk volym” (PC2), ”nästa kanal” (PC4) samt ”föregående kanal” 
(PC5). Den femte hade för uppgift att kopiera IR-diodens beteende för att kontrollera 
huruvida IR-dioden lyste som önskat. Denna var kopplad till PC5.   

3.2.3 IR-mottagare med tillbehör 

Som mottagare av IR-signalen användes en fotodiod med beteckningen IRM 3638 N3. 
Denna reagerar på IR-signaler med frekvensen 38 kHz och har tre stycken pinnar: OUT, 
GND och Vcc. Enligt databladet för IR-mottagaren behövs en kondensator av storleken 
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47 μF för att spänningen mellan Vcc och OUT ska pendla mellan 0 och 5 V. (Everlight, 
2005) Den kommer att ge en utspänning enligt Figur 8, till höger. IR-mottagarens OUT-
pinne kopplades till PD2 på mikrokontrollern. 

 

 

Figur 8. IR-mottagarens utspänning (höger) då IR-sändarens signal är som till vänster. (Everlight, 2005)  

3.2.4 Vridpotentiometer och strömbrytare 

Två stycken strömbrytare användes till demonstratorn. En (kopplad till PC3) som 
används ifall användaren vill skicka en signal med IR-dioden och en andra (kopplad till 
PC7) som hålls inne ifall användaren vill spela in en signal med IR-mottagaren. 

En vridpotentiometer av storleken 1 MΩ användes för att ”välja” vilket av de fyra 
kommandona, som representerades av fyra lysdioder, som ska skickas eller 
programmeras. Vridpotentiometern kopplades till PA0.  

3.3 Mjukvara 

Till mjukvaran inkluderades ett antal bibliotek: io.h, stdio.h, stdlib.h interrupt.h, 
eeprom.h samt delay.h. Samtliga bibliotek finns tillgängliga i Atmel Studio. 

De komponenter som programmet har för avsikt att styra finns beskrivna i Figur 9. I 
Tabell 1 återfinns en förklaring av beteckningarna i figuren. 

 

 

Figur 9. Schematisk bild över komponenter som styrs av huvudprogrammet. 
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Tabell 1. Förklaring av beteckningar i Figur 9. 

”H” inom röd ring Höj volym-lysdiod 

”S” inom röd ring Sänk volym-lysdiod 

”N” inom röd ring Nästa kanal-lysdiod 

”F” inom röd ring Föregående kanal-lysdiod 

”IR” inom grå ellips IR-diod 

”K” inom röd ring Kontroll-lysdiod 

”S” inom svart ring Skicka signal-strömbrytare 

”P” inom svart ring Programmera signal-strömbrytare 

”V” inom blå ring Vridpotentiometer 

”IR” inom svart kvadrat IR-mottagare 

 
Programmet till universalfjärrkontrollen kan förenklat representeras med 
flödesschemat i Figur 10. Det som saknas i figuren är att det i programmet finns en 
interrupt som aktiveras då en AD-omvandling slutförts på PA0. I interrupten tänds 
någon av lysdioderna ”H”, ”S”, ”N” eller ”F” beroende på vilket läge vridpotentiometern 
är i. Globala interrupts aktiveras även. I figuren har bara en lysdiod (”H”) tagits med, 
men samma utseende gäller för de övriga tre lysdioderna.  

 

 

Figur 10. Flödesschema för huvudprogrammet.  

Då funktionen ”programmera( )” anropas, kommer den att ha input som är beroende av 
vilken lysdiod som är tänd. Inputen består av vilken minnesadress den sparade signalen 
ska sparas på. Signalerna sparas i det inbyggda minnet EEPROM på mikrokontrollern. 
Funktionen ”programmera( )” har för uppgift att initiera en interrupt (benämnd INT0-
interrupten) som sker då IR-mottagarens output går från en hög signal till en låg (kallas 
fallande länk). ”programmera( )” nollställer även en timer (benämnd Timer0) som 
kommer att användas i INT0-interrupten samt en räknare (”i”) som används för att 
räkna upp platser i vektorn (”lista”) där signalen sparas. När INT0-interrupten sker 
kommer flödesschemat i Figur 11 att följas. 



 10 

 

Figur 11. INT0-interruptens flödesschema.  

Timer0 startas då en förändring i IR-mottagarens spänning sker. Timer0 stängs sedan av 
vid nästa spänningsförändring och Timer0:s värde sparas i ”lista” – så länge värdet 
existerar och ”i” är mindre än ”max antal sparade värden”. Med andra ord sparas 
intervallen för hur länge IR-mottagarens output är antingen hög eller låg. I ”lista” 
kommer jämna positioner att vara intervall för låg output och udda intervall för hög 
output. Slutligen sparas ”lista” på EEPROM. 

Då ”S”-strömbrytaren hålls in anropas funktionen ”hämta( )” med minnesadressen till 
den specifika signalen som önskas spelas upp som input. Funktionen ställer in så att IR-
dioden kan skicka ut en pulssignal med frekvensen 38 kHz. Detta görs genom att initiera 
en timer (benämnd Timer1) som ställs in att skicka en Fast PWM-signal, enligt Atmel 
(2009). Fast PWM innebär att timern räknar upp tills den når ett specifikt TOP-värde 
och då nollställs. I detta fall ställdes den in att avbryta då TOP-värdet blivit 209. Värdet 
beräknades enligt Ekvation 1 där den önskade frekvensen         var 38 kHz, prescaler 
  var 1 och klockfrekvensen      var 8 MHz.  

 

        
    

         
 (1) 

Ytterligare en timer (benämnd Timer2) initieras för att räkna enligt de sparade 
intervallen i ”lista”. Timer2 ställs in att räkna upp enligt läget CTC (Clear Timer on 
Compare Match), vilket fungerar snarlikt Fast PWM, men med första intervallet i ”lista” 
som TOP-värde. En interrupt till Timer2 (benämnd Timer2-interrupt) initieras 
dessutom. När Timer2 når sitt TOP-värde (det vill säga första intervallet i ”lista”) följs 
flödesschemat i Figur 12. Eftersom ”i” räknas upp i Timer2-interrupten får Timer2 olika 
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TOP-värden varje gång interrupten sker. Då ”i” är jämn kommer värdet på denna 
position i ”lista” att betyda att IR-mottagarens output var låg i det intervallet – därför 
ska IR-diodens signal vara hög lika länge, se kapitel 3.2.3. När ”i” är ojämn ska således 
IR-diodens signal vara låg. 

 

 

Figur 12. Timer2-interruptens flödesschema. 

När svaret på frågan ”’i’ är jämn?” blir ”JA” börjar Timer1 räkna från 0, när värdet når 
209 tänder en interrupt (benämnd Timer1-interrupten) lysdioderna på PC5. Timer1-
värdet nollställs och börjar sedan räkna upp igen – när värdet återigen når 209 släcker 
Timer1-interrupten lysdioderna på PC5. Lysdioderna tänds och släcks varannan gång 
interrupten sker. Då Timer1 sätts igång för första gången sätts även Timer2 igång. Detta 
innebär att när Timer2 nått sitt TOP-värde avbryter Timer2-interrupten de interrupt 
som Timer1 aktiverar var 1/38000:e sekund. Detta sker eftersom att Timer2-
interrupten prioriteras (Atmel, 2009). 

Är svaret på frågan ”’i’ är ojämn?” ”JA” hålls signalen låg lika länge som det aktuella 
intervallet i ”lista” eftersom Timer1 stängs av, lysdioderna på PC5 släcks och Timer2 
startas igen. 
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3.4 Resultat 

I Figur 13 visas den färdiga demonstratorn. På ovansidan av universalfjärrkontrollen 
sitter de komponenter som kan styras av eller styr programmet, likt Figur 9, och på 
undersidan sitter tillbehör och hjälpmedel till dessa – samt mikrokontrollern. 

 

 

Figur 13. Ovansidan av den färdiga demonstratorn (till vänster) och undersidan av den (till höger). 

I problemställningen formulerad tidigare beskrevs att universalfjärrkontrollen ska 
kunna spela in en signal från en befintlig fjärrkontroll, spara signalen (gärna på en 
minnesplats som ej raderas då kontrollen stängs av) och sedan kunna spela upp den 
igen mot det som den befintliga fjärrkontrollen styr. En vridpotentiometer skulle även 
användas för att ”välja” vilket kommando som skulle skickas.  

Många hinder gjorde det inte möjligt att nå alla mål och önskemål. 
Universalfjärrkontrollen lyckas ej styra detsamma som den befintliga fjärrkontrollen – 
troligen på grund av att signalen som skickas är för svag. Dock konstruerades en 
mottagare som registrerade att en signal hade sparats och att den liknade signalen från 
två befintliga fjärrkontroller, med olika protokoll, bekräftades med scopemetern. 

Problem uppstod även då signalerna skulle sparas ned på EEPROM, vilket innebär att 
demonstratorn i nuläget endast kan spara en signal åt gången som sparas temporärt i 
mikrokontrollerns RAM-minne. 
 

  

 
  



 13 

4 DISKUSSION OCH SAMMANFATTNING 

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

4.1 Diskussion 

Resultatet av demonstratorn blev som nämnt i föregående kapitel inte som önskat. I 
efterhand hittades ett antal problem med konstruktionen, som med små medel kan 
åtgärdas. 

Vid projektets start användes mikrokontrollern ATmega1284P på grund av vetskapen 
om att fyra stycken signaler skulle ta upp en stor plats i minnet. ATmega1284P har 4 
kilobytes EEPROM medan ATmega16A endast har 512 byte. För att spara 100 intervall 
per signal krävs 200 byte minne eftersom ett intervall kräver 2 byte Fyra signaler 
behöver således 800 byte EEPROM – mer än vad ATmega16A besitter. Dock upptäcktes 
att det inte gick att ställa om klockhastigheten på ATmega1284P, vilket var nödvändigt 
för att skicka ut en 38 kHz signal, och en ATmega16A fick användas. I och med detta 
kunde teoretiskt sett endast två signaler sparas i EEPROM. Det var å andra sidan inte 
möjligt att spara något på EEPROM på grund av otydlig information om hur detta 
genomförs.  

Problemet kring att IR-dioden inte skickar ut en tillräckligt stark signal tros bestå i att 
den är parallellkopplad med ”K”-lysdioden. Detta kan skapa problem eftersom att de två 
lysdioderna inte har samma framspänning och förmodligen kommer då en för liten 
ström att flöda genom IR-dioden.  

4.2 Sammanfattning 

Demonstratorn fungerar i dagsläget ej enligt specifikationerna formulerade i 
problemställningen. Den har endast möjlighet till att lagra en signal åt gången, och 
signalen lagras i en del av minnet som raderas vid varje avstängning av 
mikrokontrollern. Dessutom är signalen för svag för att kunna styra en enhet. 
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5 REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE 

I detta kapitel ges rekommendationer för mer detaljerade lösningar och framtida arbete. 

5.1 Rekommendationer 

Som nämnt ovan kan många av problemen med konstruktionen lösas med enkla medel. 
Exempelvis kan en transistor, som får agera som förstärkare, kopplas in mellan IR-
dioden och mikrokontrollern. Dessutom borde inte både IR-dioden och ”K”-lysdioden 
vara kopplade till samma port – som nu är fallet.  

I mjukvaran saknas ett villkor för att en signal måste ha sparats för att funktionen 
”hämta( )” ska kunna anropas. Detta är något som bör finnas med för att 
universalfjärrkontrollen ska fungera på rätt sätt. 

För att lösa problemet med att signalerna upptar stor plats i minnet kan mjukvaran vara 
skriven så att programmeringen avslutas när en längre paus urskiljs i signalen. De flesta 
protokoll har längre pauser mellan signalerna för att indikera signalens slut. 

5.2 Framtida arbete 

Skulle arbetet med universalfjärrkontrollen fortsättas finns ett antal attribut som skulle 
göra konstruktionen mer användbar.  

Demonstratorn drivs i nuläget av ett spänningsaggregat. Ett smidigare och mer relevant 
alternativ till ett spänningsaggregat är att använda ett batteri. En idé är att ett 9 V-
batteri ansluts och för att reglera spänningen till 5 V används en spänningsregulator. 
Detta gör universalkontrollen mycket mer användbar. 

Om universalfjärrkontrollen ska försörjas med ett batteri krävs å andra sidan ett stand 
by-läge för att minska strömförbrukningen. Det finns inbyggda funktioner för detta i 
ATmega16A som i så fall kan användas.  
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BILAGA A: KOPPLINGSSCHEMA 

I denna bilaga presenteras det fullständiga kopplingsschemat för universalfjärrkontrollen. 

 

 

 



BILAGA I: RHDP – REFORS HALF-DUPLEX PROTOCOL 
I denna bilaga återfinns Michael Refors individuella rapport inom specialiseringen 
Seriekommunikation. 
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SAMMANFATTNING 

I denna avhandling presenteras den individuella specialiseringen på 
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Protocol.  
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ABSTRACT 

In this thesis, a study on serial communications is presented. The study has been done 
within the course Fördjupningsarbete i Mekatronik that is a Bachelor work in Design 
and product realization.  

The assignment has been to do a study on serial communications from a wide 
perspective, and then do an in depth specialization within a chosen field of serial 
communications. The in depth specialization is presented in the form of a prototype. In 
this work, the chosen in depth specialization was to design an own serial 
communications protocol.  

First, a theoretical literature study is presented. The literature study has a wide 
perspective and exemplifies different principles that are applied in different serial 
communication protocols. Some of the concepts and principles that are explained are 
communication directions, asynchronous and synchronous serial communications and 
some methods for bug detection and bug handling. 

Thereafter the serial communication protocol that was designed is presented. In this 
chapter flowcharts are used to clarifying program structures and algorithms. The 
protocol is half duplex uses synchronous sequential logic. It was named RHDP, which 
stands for Refors Half-Duplex Protocol.  

Finally the result of the development work is discussed, and recommendations for 
future solutions that are more detailed are submitted.  
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NOMENKLATUR 
Här listas de beteckningar och förkortningar som används i denna rapport. 

Beteckningar 

Symbol Beskrivning 

T Bittid (s) 

f Frekvens (Hz)  

t Tid (s) 

BR Baudrate (bits/s) 

br Bitrate (bits/s) 

Br Byterate, effektiv överföringshastighet (bytes/s) 

Förkortningar 

UART Universal Asynchronous Reciever/Transmitter 

USART Universal Synchronous/Asynchronous Reciever/Transmitter 

SPI Serial Peripheral Interface 

I2C Inter-Integrated Circuit 

USB Universal Serial Bus 

ASCII American Standard Code for Information Interchange 

CAD Computer-Aided Design 

CAM Computer-Aided Manufacturing 

RHDP Refors Half-Duplex Protocol 
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1 INTRODUKTION 
Detta kapitel beskriver bakgrund, syfte, avgränsning och metod för fördjupningsarbetet inom 
seriekommunikation och utvecklingen av ett eget seriekommunikationsprotokoll. 

1.1 Bakgrund 
Bakgrunden till denna rapport är specialiseringsarbetet inom seriekommunikation som 
pågått under fem veckors tid, från den 13/2-2013 till och med den 20/3-2013, inom 
ramarna för kursen Fördjupningsarbete i Mekatronik, som även fungerar som 
kandidatexamensarbete på programmet Design och produktframtagning vid KTH. 

1.2 Syfte 
Rapportens syfte är att presentera det teoretiska fördjupningsarbetet inom 
seriekommunikation samt beskriva processen för framtagning av demonstratorn som 
utvecklades med den teoretiska fördjupningen som grund. 

1.3 Avgränsning 
Den teoretiska fördjupningen avgränsas till att behandla grundläggande principer för 
seriekommunikation med exempel från några seriekommunikationsprotokoll. Kapitlet 
som behandlar demonstratorn som tagits fram beskriver hur tanken bakom denna och 
presenterar resultatet som uppnåddes. 

1.4 Metod 
Den metod som använts är inom den teoretiska fördjupningen framförallt 
litteraturstudier. Litteraturen har funnits genom en omfattande informationssökning. 
Teorin har sedan testats i praktiken då demonstratorn utvecklats. Denna praktiska 
tillämpning har även gett en återkoppling som gynnat den teoretiska förståelsen för 
ämnet. 
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2   TEORETISK FÖRDJUPNING 
I den teoretiska fördjupningen presenteras en sammanfattning av de litteraturstudier som 
utgjort grunden för demonstratorn som tagits fram. 

2.1 Seriekommunikation vs. parallell kommunikation 
Datakommunikation mellan olika enheter via databussar kan ske på två olika sätt: 
parallellt eller seriellt. Parallell kommunikation innebär att ett datablock överförs 
samtidigt via ett flertal ledningar, där varje ledning överför en databit var. 
Seriekommunikation innebär att datablocket skickas i en sekvens på samma ledning.  

Figur 1 visar en schematisk jämförelse mellan seriekommunikation och parallell 
kommunikation, där seriekommunikation visas överst. Som synes så kan man med 
parallell kommunikation skicka mer data på kortare tid, i exemplet på bilden skickas en 
byte på samma tid parallellt som en bit kan skickas seriellt, vilket betyder att parallell 
kommunikation är ca. åtta gånger snabbare.  

 

Figur 1. Det binära talet 10101101 skickat på två olika sätt. Överst seriellt, underst parallellt. 

Priset man får betala för den snabbare överföringshastigheten med parallell 
kommunikation är att det krävs fler ledningar och kontakter, vilket gör att parallella 
databussar tar upp mer plats. Parallell kommunikation innebär också problem då datan 
ska transporteras längre sträckor. Seriekommunikation är alltså långsammare än 
parallell kommunikation men kan däremot användas över längre sträckor och är 
enklare och billigare att implementera och det finns dessutom ett brett stöd för olika 
seriella protokoll hos många enheter. [1] 

Vid kommunikation är ett protokoll är nödvändigt då det sätter upp reglerna för hur 
sändare och mottagare ska kommunicera. Det är alltså en beskrivning för hur sändaren 
ska skicka data på rätt sätt och hur mottagaren ska tolka inkommande data.  
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2.2 Kommunikationsriktningar 
När olika enheter kommunicerar med varandra är det intressant att veta i vilka 
riktningar kommunikationen kan gå. Tre begrepp rörande detta är simplex, halvduplex 
och fullduplex.  

Vid simplex kommunikation kan kommunikationen endast gå i en riktning. Det finns en 
sändare och så finns det en mottagare som inte kan skicka meddelanden tillbaka till 
sändaren. Vanligtvis är det dock önskvärt att sändare och mottagare kan utbyta 
information med varandra, till exempel för att hantera fel och skicka bekräftelser. Vid 
halvduplex och fullduplex kommunikation är däremot detta möjligt.  

Halvduplex kommunikation innebär att båda enheterna kan skicka och ta emot 
meddelanden, men bara en åt gången. Vanligvit använder de samma datalinje som byter 
riktning beroende på vilken enhet som är i sändarläge.  

Vid fullduplex kommunikation kan båda enheterna kommunicera i båda riktningarna 
samtidigt. En förutsättning för detta är att det finns två ledare som kan skicka data.  

2.3 Sekvenslogik 
Ett grundläggande problem vid seriekommunikation är för mottagaren att avgöra var 
varje datablock börjar och slutar i en ström av flera. Detta löses med två olika 
sekvenslogiker, asynkron kommunikation och synkron kommunikation, som skiljer sig 
relativt mycket sinsemellan. Här kommer en närmare beskrivning av hur dessa två 
synkroniseringstekniker är uppbyggda.  

2.3.1 Asynkron kommunikation 

Vid asynkron seriekommunikation används extra inskjutna databitar och en mellan 
enheterna överrenskommen baudrate (BR) för att särskilja de olika datablocken. De 
extra bitarna kallas start- och stoppbitar och baudraten är den frekvens (bit/s) med 
vilken bitarna sänds och som används av mottagaren för att sampla dataledningen.  

I figur 2 visas en principiell beskrivning av hur asynkron seriekommunikation fungerar.  
När ledaren är i ett ”idle-läge” skickas en startbit som talar om för mottagaren att ett 
nytt datablock kommer. Därefter skickas databitarna och slutligen en stoppbit, som talar 
om att datablocket är klart. Den tid som varje bit tar ges av ekvation (1).  

 𝑇 =
1
𝐵𝑅

 (1) 
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Figur 2. Principiell beskrivning av hur asynkron seriekommunikation fungerar. 

Mottagaren börjar räkna tiden från startbitens stigande flank och samplar sedan 
datalinjen vid tidpunkterna 3𝑇

2
, 5𝑇
2

, … , 17𝑇
2

 vid mottagning av en byte. I figur 3 markerar 
kryssen på tidsaxeln dessa tidpunkter. Det är tänkt att samplingen ska ske precis vid 
mitten av varje databit och vid varje nytt datablock synkroniseras sändare och 
mottagare om. Detta gör att relativt stora skillnader mellan faktisk baudrate hos sändare 
och mottagare kan medges innan dataöverföringen har misslyckats. 

Det kan förekomma skillnader mellan hur asynkron kommunikation implementeras, till 
exempel kan antalet databitar variera, antalet stoppbitar kan variera och slutligen kan 
bitar för adressering och feldetektering användas. Mer om det kommer senare. Det 
vanligaste asynkrona seriekommunikationsprotokollet är UART samt USART då det är 
konfigurerat för asynkron kommunikation. [2] 

2.3.2 Synkron kommunikation 

Vid synkron kommunikation används istället för start- och stoppbitar en extra ledare 
som skickar en periodisk synkroniseringspuls som brukar kallas klocka. En av 
enheterna bidrar med klocksignalen och brukar då kallas ”master”. Den eller de enheter 
som tar emot klocksignalen brukar kallas ”slave”. 

I figur 3 visas en principiell skiss över hur synkron seriekommunikation kan gå till. Här 
skickar sändare databitar på stigande klockflank (markerat med cirkel i figuren) medan 
mottagare samplar datalinjen på fallande flank (markerat med kryss). I exemplet, som 
påminner om protokollet SPI, finns också en så kallad select-lina, vilken används för att 
särskilja datablock och för att adressera rätt enhet i ett system av ”slaves” [3]. I SPI är 
dock select-linan inverterad mot den i figuren. Istället för att använda select-lina kan det 
användas särskilda adresserings- och start- och stoppvillkor för att särskilja datablock 
och adressera rätt enhet. I protokollet I2C används den typen av sekvenser [4].   

 

Figur 3. Principiell beskrivning av hur synkron seriekommunikation fungerar. 
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2.4 System av enheter 
Ofta är det nödvändigt att sammankoppla fler enheter än två i ett system. Detta löses på 
olika sätt i olika protokoll. I SPI används som tidigare beskrivet en så kallad select-lina 
som är kopplad till varje enskild slav, medan klock- och datalinor är seriekopplade. Då 
select-linan är låg vet slaven att den ska motta meddelandet. En fördel med detta är att 
flera eneter kan adresseras samtidigt och att antalet slavar är obegränsat, även om det 
praktiskt inte går att ha hur många som helst med tanke på antalet pinnar som finns 
tillgängliga. En nackdel är att antalet linor som krävs ökar då fler slavar som läggs till.   

I I2C-protokollet används istället för select-lina en 7-bitars adresseringssekvens i början 
av varje meddelande. Varje slav i systemet tilldelas en egen adress och då denna adress 
sänds ut vet slaven i fråga att den ska läsa av meddelandet, medan alla andra slavar 
struntar i detta. [5] En stor fördel med denna typ av adressering är att det aldrig 
behöver läggas till fler linor. Två nackdelar är att antalet slavar med unika adresser är 
begränsat till 127 då adresserna är på sju bitar samt att införandet av flera extra 
databitar som inte är faktisk data gör att den effektiva överföringshastigheten minskar.  

2.5 Feldetektering och metoder för att undvika fel 
Man kan inte alltid räkna med att dataöverföringen går felfritt. Därför finns det sätt att 
upptäcka fel och metoder för att undvika dem. Här kommer en närmare titt på metoder 
för att hantera detta.  

2.5.1 Paritetscheck 

Ett sätt att kontrollera att rätt antal bitar ät ettor eller nollor (höga eller låga) mottagits 
är att använda paritetscheck. Det finns jämn och udda paritet. Jämn paritet innebär att 
det totala antalet mottagna ettor alltid ska vara ett jämnt tal medan udda paritet innebär 
att antalet mottagna ettor ska vara ett udda tal. [1] 

Rent praktiskt innebär det att en extra databit läggs till i slutet av varje datablock. Denna 
bit kallas paritetsbit. Sändare och mottagare enas om jämn eller udda paritet och 
beroende på vilken paritet som används skickas paritetsbiten som en etta eller en nolla, 
så den totala summan av ettor som skickats blir jämnt eller udda. I figur 4 visas ett 
exempel på jämn paritetscheck. Om mottagaren mottar ett jämt antal ettor betyder det 
att transmissionen gått bra, men om antalet mottagna ettor är att udda tal har en 
störning inträffat längs vägen. Mottagaren kan då meddela sändaren detta, som då kan 
sända om meddelandet. Ett villkor för detta är dock att kommunikationen är duplex.  

 

Figur 4. Exempel som visar hur paritetsbiten används vid jämn paritetscheck. 



 7 

En stor svaghet som paritetschecken har är att endast störningar som påverkat ett udda 
antal databitar upptäcks. Ifall att jämt antal bitar störts påverkas inte pariteten, varför 
dessa fel aldrig kan upptäckas med hjälp av paritetskoll. 

2.5.2 Mottagningsbuffert och XON/XOFF 

För att ha kontroll på dataflödet och för att se till att mottagaren alltid kan ta emot och 
precessera datan kan mottagningsbuffertar användas. Där kan mottagaden lagra datan 
tills den hinner ta hand om den. För att inte riskera att bufferten blir full och att data 
missas på grund av detta används två signaler, XON och XOFF.  

När bufferten börjar bli full skickas en signal till sändaren som meddelar att den ska 
vänta tills bufferten tömts. Denna signal kallas XOFF och brukar representeras av det 
binära talet 00010001. När mottagaren sedan är redo att ta emot data igen skickas en 
annan signal som meddelar detta. Denna signal kallas XON och brukar representeras av 
det binära talet 00010011. [2] 

I figur 5 liknas mottagningsbufferten vid en vattentank. Då tanken nästan är full skickas 
en XOFF-signal till sändaren, som då slutar fylla tanken. När vattnet sedan runnit undan 
nivån är så låg att tanken kan börja fyllas på igen skickas en XON-signal som meddelar 
att tanken är redo för påfyllning igen. 

 

Figur 5. Exempel som liknar en mottagningsbuffert vid en vattentank.  
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3 DEMONSTRATOR 
Här beskrivs demonstratorn som tagits fram med den teoretiska fördjupningen som 
utgångspunkt, samt arbetsprocessen på vägen till färdig prototyp. 

3.1 Problemställning 
Efter den teoretiska fördjupningen inom seriekommunikation bestämdes att ett eget 
seriekommunikationsprotokoll skulle skrivas utifrån teorin. Protokollet är skrivet i 
programspråket C och är anpassat för Atmels [6] mikroprocessorer i allmänhet och 
modellen ATmega16 [7] i synnerhet.  

Några grundläggande specifikationer som sattes upp för protokollet var: 

• Att det skulle använda synkron sekvenslogik 
• Att det skulle vara halvduplext 
• Att tänkta tillämpningar för protokollet skulle vara till exempel tangentbord, där 

en byte sänds åt gången och relativt oregelbundet. 

För att kunna demonstrera protokollet bestämdes att ett stand-alone system skulle 
tillverkas, med målet att med detta kunna skicka data mellan två mikroprocessorer och 
på ett tydligt sätt verifiera detta.  

För att åstadkomma detta på ett konkret sätt bestämdes att koppla ihop det i kursen 
utdelade labbkortets (se figur 13) ATmega16 med ett egentillverkat kort, även det 
baserat på ATmega16, och kunna skicka data dem sinsemellan.  

3.2 Mjukvara 
I och med att ett eget protokoll skulle skrivas bestod den största delen av 
demonstratorn av mjukvara. Protokollet skrevs i programspråket C och 
utvecklingsmiljön som användes var Atmel Studio 6.0 [8].  

3.2.1 Arkitektur 

Två av de grundläggande specifikationerna var alltså att kommunikationen skulle vara 
synkron och halvduplex. Efter att ha övervägt olika alternativ bestämdes att använda 
samma databuss som I2C, det vill säga en dataledning och en ledning som genererar 
klocksignal. Dataledingen benämndes DATA och klockledningen benämndes CLK. Dessa 
båda ledningar kan byta riktning beroende på vilken enhet som sänder data för tillfället. 
På det viset blir protokollet halvduplext. I figur 6 visas ett timingdiagram över hur 
synkronisering är tänkt att gå till. Varje datablock består av en byte, det vill säga åtta 
bitar. Den sjunde biten skickas först och den nollte skickas sist. 
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Figur 6. Timingdiagram som visar hur sekvenslogiken är tänkt att fungera. Totalt skickas tretton bitar per 
byte, varav åtta är signifikanta databitar och resten är till för synkronisering. 

Mottagande enhet samplar datalinan varje gång som det sker en logisk förändring på 
CLK-linan, det vill säga då CLK går från låg till hög eller från hög till låg. För att undvika 
att använda polling vid avläsning av CLK-linan är den kopplad till en pinne som kan 
generera externa interrupt. Polling innebär att programmet låses upp i en while-loop 
medan det väntar på att ett villkor ska uppfyllas, medan ett interrupt gör ett avbrott från 
programmets ordinarie process och genomför interruptrutinen, innan programmet går 
tillbaka den ordinarie processen och fortsätter där avbrottet skedde. Med denna teknik 
kan mottagaren kontinuerligt ta emot data och samtidigt köra huvudprogrammet utan 
att låsas upp. Detta medger också att processorerna kan arbeta med helt olika 
klockfrekvenser och ändå vara synkroniserade. Det finns även start- och stoppvillkor 
som sänds tillsammans med varje byte.  

3.2.2 Programstruktur 

Här beskrivs programmets struktur med ingående med hjälp av flödesscheman och 
förklarande text. Programmet har tre huvudfunktioner. Dessa är initiering, recieveläge 
och transmitläge.  

Protokollet fungerar så att alla enheter är i recieveläge tills det sker en action hos någon 
av dem som triggar transmitläget. Vid initiering av protokollet sätts alltså enheten först i 
recieveläge, vilket innebär att I/O-portar sätts till ingångar. Sedan aktiveras externa 
interrupt på INT0 som används för avläsning av CLK-linan. Interrupten ställs in på att 
triggas på logisk förändring. Slutligen bestäms vilken överföringshastighet som ska 
användas genom att sätta OCR0. OCR0 är det värde som ATmega16:s inbyggda åttabitars 
Timer/counter0 räknar till i CTC-mode (Clear Timer on Compare Match) [9] och 
används här för att generera klockpulserna. Mer om klockpulsernas frekvens och 
överföringshastighet kommer längre fram. I figur 7 visas ett flödesschema som 
beskriver initieringsfunktionen.  

 

Figur 7. Flödesschema som beskriver initeinteringsprocessen av protokollet. 

I mottagningsläget används som tidigare nämnts externa interrupt för att läsa av CLK-
linan. För att mottagaren ska börja sampla DATA-linan och shifta in mottagen data i sin 
mottagningsbuffert krävs dock att ett startvillkor uppfylls.  Startvillkoret är att DATA-
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linan är hög under tre interrupt i följd. Sedan samplar mottagaren DATA-linan under de 
åtta nästföljande interrupten och shiftar in resulterande bit på rätt plats i en 
mottagningsbuffert. Då bufferten fyllts, det vill säga då åtta bitar mottagits, skrivs sedan 
resultatet över till en global variabel som innehåller den senaste mottagna byten. Själva 
mottagningssekvensen sker alltså i interruptrutinen för INT0. I figur 8 visas ett 
flödesschema över hela mottagningsprocessen. 

 

Figur 8. Flödesschema som beskriver mottagningsläget. 

För att gå in i sändarläge krävs en action som triggar läget, till exempel en 
knapptryckning eller ett interrupt. Idealt är att varje datatransmission utförs i en 
interruptrutin. Då läget triggas är det första som händer att I/O-portar sätts till utgångar 
och externa interrupts inaktiveras, då mottagning av data inte ska vara möjligt under 
själva transmissionen.  

Sedan skickas startsekvensen. Först skickas en låg bit på DATA-linan medan klockan 
togglas en gång (se figur 6) för att säkerställa att räknaren som räknar antalet interrupt i 
följd hos mottagaren är nollställd så startsekvensen kommer. Sedan skickas tre bitar i 
rad då DATA är hög, vilket är signalen för mottagaren att börja ta emot data. 

Därefter skickas själva byten. Detta görs i en for-slinga som går igenom byten bit för bit, 
från vänster till höger. Detta innebär att den sjunde biten skickas först och den nollte 
skickas sist. För varje bit så kollas om biten är ett eller noll och beroende på vilket så 
läggs det ut hög eller låg spänning på DATA. Sedan togglas CLK för att meddela 
mottagare att en ny databit finns att läsa av. Därefter shiftas nästa bit in med en left-
shift.  

När hela byten loopats igenom på det sättet skickas till slut stoppsekvensen, vilken är att 
låg spänning läggs ut på DATA under tiden som motsvarar en klockpuls, medan CLK är 
inaktiv. Detta för att säkerställa att enheten inte av misstag skickar ett interrupt till sig 
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själv om den sista databiten var hög, som kan tolkas som början på startvillkoret, då den 
går in i recieveläge igen. Även detta problem upptäcktes vid testning.  

Det sista som händer är att enheten går in i recieveläge. Då aktiveras externa interrupt 
och I/O-portar ändras till ingångar igen. Ett flödesschema som beskriver hela 
transmitläget finns i figur 9. 

 

Figur 9. Flödesschema som beskriver överföringsprocessen. 

3.2.3 Överföringshastighet 

Klockpulsernas frekvens kan beräknas genom att analysera ATmega16:s inbyggda 
timer/counter0, vars CTC-mode används för att generera klockpulserna. Funktionen 
som genererar pulserna består av en timer som först räknar upp till OCR0, sedan togglar 
CLK och slutligen en ny timer som räknar upp till OCR0 igen. Detta för att mottagande 
enhet ska hinna läsa av att det skett en logisk förändring på pinnen.  

Från ATmega16:s datablad fås frekvensen med vilken pinne OC0 togglas i CTC-mode, se 
ekvation (2) [9] 
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 𝑓𝑂𝐶0 =
𝑓𝑐𝑙𝑘_𝐼/𝑂

2𝑁(1 + 𝑂𝐶𝑅0) (2) 

där 𝑓𝑐𝑙𝑘_𝐼/𝑂 är mikroprocessorns interna oscillatorfrekvens, 𝑁 är förvald prescaling och 
𝑂𝐶𝑅0 är det värde som countern räknar till. Varje gång CLK togglas hinner OC0 togglas 
två gånger, vilket ger ett uttryck för frekvensen på CLK-linan, 𝑓𝐶𝐿𝐾, se ekvation (3) 

 𝑓𝐶𝐿𝐾 =
𝑓𝑂𝐶0

2
 (3) 

detta samband ger även bitrate (bits/s), enligt ekvation (4) 

 𝑏𝑟 = 𝑓𝐶𝐿𝐾  (4) 

Den effektiva överföringshastigheten (bytes/s) ges av ekvation (5) eftersom det för 
varje byte sänds totalt 13 bitar (se figur 6), på grund av start- och stoppvillkor. 

 𝐵𝑟 =
𝑏𝑟
13

 (5) 

Numeriska värden som använts på parametrar vid beräkning av överföringshastighet är  
𝑓𝑐𝑙𝑘_𝐼/𝑂 = 8 MHz, 𝑁 = 1 (ingen prescaling) och 𝑂𝐶𝑅0 = 16. Insatt i ekvation (2) - (5) ger  
dessa bitrate och Byterate, enligt ekvation (6) och (7) 

 𝑏𝑟 = 117647 𝑏𝑖𝑡𝑠/𝑠 (6) 

 𝐵𝑟 = 16461 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠/𝑠 (7) 

3.3 Elektronik 
Den elektriska konstruktionen är relativt enkel. Den består av en ATmega16, åtta 
lysdioder, åtta tryckknappar, en ISP-programmeringskontakt, en tvåpolskontakt för 
strömförsörjning samt en kontakt kopplad till PORTD där databussen för 
seriekommunikationen kan kopplas in. Kopplingsschemat för elektroniken visas i bilaga 
A. Detta ritades upp med CAD-programvaran EAGLE [10], som även användes för att 
placera ut komponenter på kretskort och generera CAM-filer för fräsning.  

3.4 Resultat 
Arbetet resulterade i ett synkront, halvduplext seriekommunikationsprotokoll som fick 
namnet RHDP (Refors Half-Duplex Protocol) samt ett stand-alonesystem bestående av 
ett kretskort som tillverkades med fräsning och på detta fastlödda komponenter. Stand-
alonesystemet användes för att skicka data mellan två mikroprocessorer med hjälp av 
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RHDP-protokollet. I figur 10 visas till vänster demonstratorns framsida och till höger 
visas baksidan efter fräsning och lödning. 

 

Figur 10. Demonstratorns framsida och baksida efter tillverkning.  

I figur 11 visas mätning av DATA-linan med Scopemeter vid sändning av en byte 
(01001001). I figur 12 visas på samma sätt mätning av CLK-linan vid dataöverföring. 
Jämför dessa figurer med figur 6 som visar hur dessa är tänkta att se ut och hur de ser ut 
i verkligheten. Notera den uppmätta frekvensen på 15 kHz vid 26 % duty-cycle i figur 12 
som kan användas för att beräkna klockpulsernas frekvens, då klockan har 50 % duty-
cycle vid datasändning. Detta kan sedan jämföras med den beräknade frekvensen i 
ekvation (6).  

 

Figur 11. Mätning av DATA-linan med Scopemeter då byten 01001001 sänds. 



 14 

 

Figur 12. Mätning av frekvens på CLK-linan med Scopemeter då data sänds.  

För att demonstrera dataöverföringen kodades olika knapptryckningar på 
demonstratorn om till ASCII-kod, som överfördes till labbkortet för att sedan därifrån 
skrivas ut på displayen. I figur 13 visas en bild på hur detta såg ut i verkligheten då 
bokstaven ”M” skickades. I bilaga B presenteras en förklaring till hur denna kodning gick 
till. 

 

Figur 13. Test där bokstaven ”M” skickas till labbkortet och skrivs ut.
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4 DISKUSSION OCH RESULTATSAMMANFATTNING 
Här diskuteras och sammanfattas de resultat som presenterats i föregående kapitel. I 
resultatsammanfattningen motiveras hur de grundläggande specifikationerna som sattes 
upp under problemställningen uppnåtts. 

4.1 Diskussion 
Ett aktivt val som gjordes under utevecklingen var att undvika att använda polling i 
någon större utsträckning. I den första idén på synkroniseringslogik användes detta på 
ett sätt så sändare och mottagade väntade in så kallade acknoledgesignaler från 
varandra med polling, för att säkerställa att all data kom fram. Implementationen av 
detta lyckades men då data började sändas snabbare och skulle användas då den kom 
fram innebar detta problem. Rätt ofta fastnade båda processorerna i varsin polling-loop 
och väntade in acknowledgesignaler fran varandra, med resultatet att båda hängt sig.  

För att undvika detta undersöktes möjligheten att sköta mottagningen med hjälp av en 
interruptrutin. Först testades det att lägga mottagningen av en hel byte i en 
interruptrutin och använda polling på samma sätt som tidigare, men även detta fick 
samma problem och blev inte nämnvärt effektivare. 

Därför testades en metod där varje bit mottogs via interrupt. Efter en del testning blev 
detta den slutgiltiga lösningen som presenterats i rapporten. Eftersom interruptrutinen 
går snabbt att genomföra låses aldrig mottagaren upp utan kan alltid ha ett 
huvudprogram som rullar vid sidan om. När en ny byte mottagits kan sedan denna 
hämtas.  

Anledningen till att startvillkoret lades in var att det under testning upptäcktes att det 
oavsiktliga interrupt genererades vid övergång från transmitläge till recieveläge. Detta 
resulterade i att synkroniseringen bröts och datan som mottogs shiftades in på fel plats i 
mottagningsbufferten. Med detta villkor krävs att det sker tre oavsiktliga interrupt 
medan DATA är hög innan synkroniseringen bryts. Då sändaren skickar villkoret skickar 
den också ett interrupt då DATA är låg först för att säkerställa att mottagarens 
interrupträknare börjar räkna från noll.  

Av samma anledning lades slutvillkoret in, då vissa sändningar med en etta som sista 
databit också genererade oavsiktliga interrupt vid övergång till recieveläge. Om DATA 
hölls låg en stund efter varje sändning undveks detta.  

Den teoretiska hastigheten för att skicka en bit blev ca 117 kbit/s medan klockpulsernas 
frekvens kan beräknas med hjälp av de värden som noterades i figur 12 följer frekvens 
uppmättes till 15 kHz vid 26 % duty-cycle, vilket motsvarar ca 30 kbit/s vid 50 % duty-
cylce. Varför skillnaden är så stor är svårt att säga. Den uppmätta frekvensen är dock 
inte helt tillförlitlig, då värdet som visades på Scopemetern aldrig stabiliserades och 
dessutom ändrades då skalan ändrades. För att få en exaktare mätning hade det 
troligtvis varit bättre att bara mäta frekvensen över bara en klockpuls.  
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4.2 Resultatsammanfattning 
Designen av hur data skickas och tas emot använder synkron sekvenslogik och då figur 
11 som visar tanken baken designen jämförs med figur 17 och figur 18 kan det 
konstateras att sändningen går till på det sättet som var tänkt.  

Protokollet är halvduplext. Det klarar att skicka data i båda riktningarna. För att få detta 
att fungera krävdes dock introducerandet av start- och stoppvillkoren som diskuterades 
tidigare.  

Med tanke på de tänkta tillämpningarna var oregelbundna överföringar av små 
datamängder kan överföringshastigheten anses vara god nog.  
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5 REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE 
I detta kapitel ges rekommendationer for mera detaljerade lösningar och/eller framtida 
arbete. 

5.1 Rekommendationer 
Det som inte hanns med inom tidsramen för detta arbete men som kan vara relevant för 
framtida arbete och även fungerar som rekommendationer för mer detaljerade 
lösningar kan vara att: 

• Introducera paritetscheck eller mer avancerade feldetekteringsalgoritmer för 
kontrollering av data som sänds 

• Bygga ut mottagningsbufferten hos mottagaren. 
• Introducera en buffert för sändare då den ska sända flera datablock i en följd.  
• Introducera en adresseringssekvens som talar om för mottagare vad den ska 

göra med den mottagna datan.  

Förutsättningarna för att introducera paritetscheck finns redan i och med att protokollet 
är halvduplext. Det som behöver göras är att introducera en signal från mottagare till 
sändare som meddelar ifall pariteten stämmer eller ej. På sändarsidan behöver det då 
också introduceras en rutin för att sända om samma datablock. 

För att bygga ut mottagningsbufferten skulle pekare kunna användas för att skapa en kö 
där mottagen data kan läggas in. När mottagaren är redo att processera datan hämtar 
den då helt enkelt det datablock som står först i kön. För att signalera att bufferten 
börjar bli full eller är redo att ta emot data hade XON/XOFF-signaler kunnat 
implementeras. 

På samma sätt skulle en kö kunna används för sändarbuffert. Så länge det finns det finns 
data i kön så stannar sändaren i sändarläget. Då behöver den inte gå ut ur sändarläget 
efter varje sändning och sedan gå in i det igen när den ska sända nästa datablock, utan 
kan istället stanna kvar i sändarläget och sända det datablock som står först i kön till 
kön är tom. 

En adresseringssekvens skulle kunna vara en sekvens på ett antal bitar innan varje 
datablock som är en instruktion till mottagaren vad den ska göra med den mottagna 
datan. Det kan till exempel vara att skicka till en viss funktion, skriva till minnet eller 
något liknande.  
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BILAGA A: KOPPLINGSSCHEMA FÖR ELEKTRONIK 
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BILAGA B: ASCII-KODNING 
Eftersom demonstratorn endast har åtta knappar skrevs en funktion som kodade om 
olika knappkombinationer av dessa som konverterades till ASCII-kod, för att kunna 
skriva ut fler tecken. Knapparnas binära värden summeras och beroende på vad denna 
summa är så skickas motsvarande ASCII-tecken, enligt tabell 1.   

Tabell 1. Tecken, dess ASCII.kod och motsvarande knappkombination. 

Tecken Knappkombination ASCII-kod 
A 1 65 
B 2 66 
C 4 67 
D 8 68 
E 16 69 
F 32 70 
G 64 71 
H 128 72 
I 1+2=3 73 
J 2+4=6 74 
K 4+8=12 75 
L 8+16=24 76 
M 16+32=48 77 
N 32+64=96 78 
O 64+128=192 79 
P 1+4=5 80 
Q 2+8=10 81 
R 4+16=20 82 
S 8+32=40 83 
T 16+64=80 84 
U 32+128=160 85 
V 1+8=9 86 
W 2+16=18 87 
X 4+32=36 88 
Y 8+64=72 89 
Z 16+128=144 90 

mellanslag 1+2+4=7 32 
rensa 32+64+128=224 8 

Knapparnas placering och binära värden visas i figur 14. 

 

Figur 14. Demonstratorns knappsats och knapparnas binära värden. 



BILAGA J: STEGMOTORER OCH DERAS STYRNING 
I denna bilaga återfinns Gustav Solbergers individuella rapport inom specialiseringen 
Auktuatorer. 
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SAMMANFATTNING	  
I	  det	  här	  projektarbetet	  designas	  och	  konstrueras	  en	  anordning	  som	  håller	  en	  
systemkamera	  på	  plats	  och	  roterar	  den	  långsamt	  med	  hjälp	  av	  en	  stegmotor.	  Detta	  för	  
att	  kunna	  fotografera	  med	  intervalltimer	  samtidigt	  som	  kameran	  flyttas	  för	  att	  på	  så	  sätt	  
kunna	  skapa	  rörliga	  s.k.	  time	  lapse-‐filmer.	  Användaren	  kan	  ställa	  in	  rotationshastighet	  
och	  riktning	  med	  hjälp	  av	  vridpotentiometer	  och	  knappar.	  
Huvudsyftet	  med	  arbetet	  har	  varit	  att	  få	  djup	  förståelse	  för	  stegmotorer	  och	  deras	  
styrning	  men	  också	  om	  aktuatorer	  i	  allmänhet.	  Den	  mesta	  tiden	  har	  emellertid	  gått	  åt	  att	  
konstruera	  den	  krets	  driver	  stegmotorn.	  Tiden	  har	  varit	  knapp	  och	  även	  om	  
slutprodukten	  fungerar	  finns	  lite	  kvar	  att	  göra	  vilket	  beskrivs	  i	  slutet	  av	  rapporten.	  
Den	  här	  individuella	  fördjupningen	  utgör	  ena	  halvan	  av	  kursen	  MF107X,	  examensarbete	  
inom	  design	  och	  produktframtagning	  med	  inriktning	  mekatronik.	  Den	  andra	  halvan	  är	  
ett	  grupparbete	  som	  påbörjas	  då	  denna	  individuella	  fördjupning	  avslutas.	  
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ABSTRACT	  
In	  this	  project,	  a	  device	  that	  can	  hold	  a	  SLR	  camera	  and	  rotate	  it	  with	  low	  speed	  using	  a	  
stepper	  motor	  is	  being	  designed	  and	  built.	  The	  device	  is	  aimed	  to	  be	  used	  for	  creating	  
time	  lapse	  motion	  pictures	  with	  a	  panning	  camera.	  The	  user	  can	  set	  the	  direction	  and	  
speed	  of	  revolution	  using	  a	  potentiometer	  and	  buttons.	  	  
The	  main	  purpose	  of	  this	  project	  has	  been	  to	  gain	  a	  deep	  understanding	  of	  stepper	  
motors	  and	  how	  they	  are	  operated	  as	  well	  as	  knowledge	  on	  actuators	  in	  general.	  Most	  of	  
the	  time	  has	  been	  used	  for	  designing	  the	  circuit	  driving	  the	  stepper	  motor.	  Though	  the	  
device	  is	  now	  fully	  functional,	  there	  are	  still	  a	  few	  things	  left	  to	  do	  which	  is	  covered	  in	  
the	  very	  end	  of	  this	  paper.	  
This	  elaboration	  is	  one	  half	  of	  the	  course	  MF107X,	  Degree	  project	  in	  design	  and	  product	  
realization,	  first	  level	  with	  focus	  on	  mechatronics.	  The	  other	  half	  is	  a	  group	  project	  
starting	  by	  the	  time	  this	  individual	  part	  ends.	  
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NOMENKLATUR	  
Här listas förkortningar och beteckningar som används i detta examensarbete. 

 

Beteckningar 

Symbol Beskrivning 

U	   Spänning	  (V)	  
I	   Ström	  (A)	  
R	   Resistans	  (Ω)	  
P	   Effekt	  (W)	  

Förkortningar 

PWM	   Pulse	  width	  modulation	  (pulsbreddsmodulering)	  
DC	   Direct	  current	  (likström)	  
AC	   Alternating	  current	  (växelström)	  
PM	   Permanentmagnetiserad	  
VR	   Varibel	  reluktans	  
IC	   Integrated	  circuit	  (integrerad	  krets)	  	  
CAD	   Computer	  Aided	  Design	  
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1 INTRODUKTION	  
Detta kapitel beskriver bakgrund, syfte, avgraänsning och metod för det utförda 
examensarbetet. 

1.1 Bakgrund 
Stegmotorn	  är	  en	  mycket	  mångsidig	  och	  vanligt	  förekommande	  aktuator	  som	  återfinns	  
både	   i	   industrin	  och	   i	  konsumentprodukter.	  CNC-‐maskiner,	  skrivare	  och	  CD-‐spelare	  är	  
några	   av	   många	   applikationer	   där	   stegmotorn	   är	   huvudkomponent.	   Det	   här	  
kandidatarbetet	   är	   en	   individuell	   fördjupning	   som	   ska	   leda	   till	   god	   förståelse	   av	  
stegmotorer	  och	  deras	  styrning.	  

1.2 Syfte 
Syftet	  med	  detta	  examensarbete	  är	  att	  få	  en	  djupare	  förståelse	  för	  stegmotorer	  och	  hur	  
de	   kontrolleras.	   Det	   är	   dessutom	  meningen	   att	   skapa	   en	   helhetsbild	   av	   alla	   typer	   av	  
aktuatorer	  som	  används	  i	  mekatroniska	  tillämpningar	  för	  att	  i	  en	  designsituation	  kunna	  
avgöra	  vilken	  som	  är	  bäst	   lämpad	  för	  ändamålet.	  Faktorer	  som	  pris,	  effekt,	  storlek	  och	  
precision	   spelar	   alltid	   in,	   och	   med	   en	   bred	   kunskap	   om	   aktuatorer	   i	   allmänhet	   är	  
förhoppningen	  att	  valet	  nästa	  gång	  ska	  bli	  enkelt.	  

1.3 Avgränsning 
Den	   teoretiska	   fördjupningen	  kommer	   inte	  kunna	  avspeglas	  med	   rättvisa	  på	  grund	  av	  
restriktioner	  på	  rapportens	  längd.	  De	  tre	  huvudtyperna	  av	  stegmotorer	  kommer	  därför	  
bara	  behandlas	  i	  stora	  drag.	  Mest	  fokus	  kommer	  ligga	  på	  VR-‐stegmotorn	  eftersom	  det	  är	  
den	  lämpligaste	  att	  sätta	  sig	  in	  i	  först.	  Med	  förståelse	  får	  VR-‐stegmotorn	  är	  det	  inte	  svårt	  
att	  förstå	  hur	  de	  andra	  typerna	  fungerar.	  Övriga	  aktuatorers	  för-‐	  och	  nackdelar	  kommer	  
endast	  behandlas	  i	  korthet.	  
Framför	   allt	   har	   aktuatorer	   som	   är	   jämförbara	   med	   stegmotorn	   studerats.	   Med	  
jämförbara	  menas	  att	  de	   skulle	  kunna	  ersätta	   stegmotorn	   för	   att	   göra	  ungefär	   samma	  
jobb,	  men	  inte	  nödvändigtvis	  till	  samma	  pris	  eller	  med	  samma	  precision.	  

1.4 Metod 
Fem	   veckors	   självstudier	   kommer	   förhoppningsvis	   leda	   till	   god	   förståelse	   om	  
stegmotorers	  funktion	  och	  styrning.	  För	  att	   få	  praktisk	  kunskap	  kommer	  en	  stegmotor	  
användas	  till	  att	  bygga	  ett	  roterande	  kamerastativ	  för	  intervalltimerfotografering.	  
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2 	  	  TEORETISK	  FÖRDJUPNING	  
Detta kapitel behandlar stegmotorn som aktuator och beskriver de tre huvudsakliga 
stegmotortyperna och deras styrning. 

2.1 Val av aktuator 
I	  en	  applikation	  där	  en	  last	  ska	  förflyttas	  eller	  positioneras	  är	  det	  viktigt	  att	  
konstruktören	  har	  kännedom	  om	  olika	  aktuatorers	  för-‐	  och	  nackdelar.	  Stegmotorns	  
stora	  styrka	  är	  att	  den	  kan	  användas	  för	  positionering	  med	  hög	  precision	  i	  ett	  öppet	  
system.	  Detta	  eftersom	  logiken	  som	  styr	  motorn	  måste	  excitera	  dess	  faser	  i	  en	  given	  
följd.	  Det	  är	  därför	  lätt	  att	  samtidigt	  räkna	  exakt	  hur	  många	  excitationsbyten	  som	  gjorts	  
-‐	  och	  därmed	  också	  hur	  många	  steg	  motorn	  tagit.	  Stegmotorn	  levererar	  också	  maximalt	  
vridmoment	  då	  den	  är	  stillastående	  vilket	  också	  är	  en	  fördel	  när	  en	  last	  ska	  hållas	  på	  
plats	  i	  en	  exakt	  position.	  Noggrannheten	  i	  stegmotorn	  beror	  dels	  på	  hur	  stor	  lasten	  är	  i	  
förhållande	  till	  det	  vridmoment	  motorn	  kan	  leverera,	  och	  dels	  på	  motorns	  upplösning	  i	  
steg	  per	  varv.	  En	  stegmotor	  i	  ett	  öppet	  system	  erbjuder	  ofta	  ett	  bra	  förhållande	  mellan	  
pris	  och	  precision	  eftersom	  ingen	  återkoppling	  behövs.	  En	  nackdel	  är,	  som	  med	  alla	  
öppna	  system,	  att	  störsignaler	  inte	  kan	  regleras	  bort.	  Händer	  något	  oväntat,	  som	  att	  
motorn	  fastnar	  och	  belastas	  mycket	  tungt	  för	  en	  kort	  stund,	  är	  risken	  stor	  att	  motorn	  
inte	  längre	  befinner	  sig	  i	  den	  position	  som	  drivkretsen	  tror.	  	  
Stegmotorer	  tillverkas	  i	  en	  mängd	  olika	  upplösningar.	  De	  vanligaste	  varierar	  mellan	  30	  
och	  1,8°,	  men	  både	  större	  och	  mindre	  stegvinklar	  finns.	  För	  positioneringar	  som	  kräver	  
högre	  precision	  än	  1,8°	  kan	  servomotorn	  eller	  någon	  annan	  typ	  av	  likströmsmotor	  med	  
återkoppling	  vara	  ett	  bättre	  alternativ.	  	  
Servomotorn	  består	  av	  en	  motor	  med	  inbyggd	  återkoppling	  och	  någon	  form	  av	  logik	  
som	  reglerar	  position	  och	  hastighet.	  Vilken	  typ	  av	  motor	  det	  är	  varierar,	  både	  AC-‐	  och	  
DC-‐varianter	  förekommer.	  Är	  det	  en	  DC-‐motor	  kan	  den	  antingen	  vara	  med	  eller	  utan	  
borstar.	  Servo-‐	  och	  stegmotorn	  är	  i	  mångt	  och	  mycket	  lika.	  Den	  stora	  skillnaden	  ligger	  i	  
att	  servomotorn	  är	  återkopplad	  medan	  stegmotorn	  normalt	  inte	  är	  det.	  Återkopplingen	  
kan	  ske	  optiskt	  eller	  med	  en	  vridpotentiometer	  och	  gör	  att	  servot	  alltid	  hittar	  till	  en	  
absolut	  position	  trots	  eventuella	  störsignaler.	  Med	  hjälp	  av	  PWM-‐styrning	  av	  
servomotorn	  kan	  en	  last	  hållas	  fixerad	  på	  en	  plats	  genom	  att	  fasernas	  excitation	  skiftar	  
snabbt.	  Servon	  är	  i	  regel	  dyrare	  men	  har	  högre	  precision,	  och	  eftersom	  de	  är	  
återkopplade	  är	  styrningen	  mer	  avancerad	  än	  servomotorns.	  En	  typisk	  applikation	  där	  
en	  servomotor	  lämpar	  sig	  bättre	  än	  en	  stegmotor	  är	  en	  där	  en	  last	  ska	  positioneras	  med	  
en	  noggrannhet	  som	  stegmotorn	  inte	  kan	  leverera,	  eller	  att	  systemet	  är	  känsligt	  för	  
störsignaler.	  Krävs	  extrem	  noggrannhet	  kan	  en	  piezomotor	  vara	  det	  bättre	  alternativet.	  
Noggrannheter	  i	  storleksordningen	  mikroradianer	  kan	  då	  erhållas.	  	  
För	  det	  fall	  då	  ett	  högt	  varvtal	  är	  önskvärt,	  eller	  då	  kravet	  på	  precis	  positionering	  inte	  är	  
stort	  är	  en	  vanlig	  DC-‐	  eller	  AC-‐motor	  det	  bästa	  och	  mest	  prisvärda	  alternativet.	  De	  
enklaste	  och	  billigaste	  är	  DC-‐motorer	  med	  borstar	  eller	  AC-‐motorer	  eftersom	  dessa	  
kommuterar	  utan	  hjälp	  av	  drivkrets.	  Borstlösa	  DC-‐motorer	  (även	  kallade	  EC-‐motorer,	  
eng.	  electrically	  commutated)	  fungerar	  på	  samma	  sätt	  som	  stegmotorer;	  genom	  att	  de	  
olika	  faserna	  exciteras	  i	  en	  viss	  sekvens	  som	  gör	  att	  rotorn	  flyttar	  sig.	  Även	  om	  
funktionsprincipen	  är	  densamma	  är	  stegmotorer	  framför	  allt	  till	  för	  att	  flytta	  i	  mindre	  
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steg	  och	  kunna	  låsa	  lasten,	  medan	  EC-‐motorerna	  används	  vid	  konstant	  rotation	  och	  
högre	  varvtal.	  	  

2.2 VR-stegmotorn 
VR-‐stegmotorns	  (VR	  för	  variabel	  reluktans)	  funktion	  bygger	  på	  magnetflödets	  
benägenhet	  att	  välja	  den	  väg	  med	  minsta	  möjliga	  reluktans.	  Uppbyggnaden	  är	  enkel	  och	  
eftersom	  rotorn	  inte	  är	  permanentmagnetiserad	  är	  den	  relativt	  billig	  att	  tillverka.	  En	  
annan	  utmärkande	  egenskap	  är	  att	  den	  är	  befriad	  från	  det	  spärrmoment	  (eng.	  detent	  
torque)	  som	  PM-‐typerna	  har	  på	  grund	  av	  en	  litet	  konstant	  magnetiskt	  flöde	  även	  då	  
ingen	  fas	  är	  exciterad.	  Om	  det	  är	  en	  för-‐	  eller	  nackdel	  beror	  på	  hur	  den	  ska	  användas.	  
Mindre	  vridmotstånd	  innebär	  snabbare	  acceleration	  och	  mindre	  förluster,	  men	  också	  
något	  mindre	  levererat	  vridmoment	  då	  en	  last	  ska	  låsas	  i	  en	  position.	  
På	  statorn	  sitter	  ett	  jämnt	  antal	  poler	  med	  lindningar.	  Poler	  mitt	  emot	  varandra	  bildar	  
ett	  polpar,	  och	  lindningarna	  runt	  dessa	  är	  ihopkopplade	  till	  en	  och	  samma	  fas.	  Rotorn	  
har	  ett	  antal	  kuggar	  som	  inte	  är	  detsamma	  som	  antalet	  poler.	  Den	  vänstra	  bilden	  i	  figur	  
1	  visar	  en	  motor	  med	  sex	  poler	  (tre	  faser)	  och	  fyra	  rotorkuggar.	  Faserna	  är	  utskrivna	  för	  
att	  visa	  vilka	  som	  är	  ihopkopplade.	  Notera	  att	  rotorkuggar	  (eng.	  rotor	  teeth)	  inte	  är	  en	  
helt	  lycklig	  översättning	  eftersom	  det	  inte	  är	  tal	  om	  kuggar	  som	  går	  i	  ingrepp.	  Rotorn	  
och	  statorn	  är	  aldrig	  i	  mekanisk	  kontakt	  med	  varandra,	  utan	  det	  magnetiska	  flödet	  går	  
via	  luftspalten	  mellan	  stator	  och	  rotor.	  När	  en	  fas	  exciteras	  bildar	  den	  en	  elektromagnet	  
där	  ena	  polen	  blir	  nordpol	  och	  den	  andra	  sydpol.	  Tillsammans	  med	  rotorn	  sluts	  en	  
magnetisk	  krets	  som	  går	  från	  sydpolen,	  via	  luftspalten	  till	  rotorn,	  från	  rotorn	  via	  nästa	  
luftspalt	  till	  nordpolen,	  och	  tillbaka	  till	  sydpolen	  via	  den	  kärna	  som	  polerna	  sitter	  på.	  Det	  
magnetiska	  flödets	  strävan	  efter	  minsta	  möjliga	  reluktans	  ger	  upphov	  till	  en	  kraft	  som	  
flyttar	  rotorn	  till	  ett	  jämviktsläge	  där	  två	  kuggar	  står	  centrerade	  över	  den	  exciterade	  
fasen.	  De	  magnetiska	  fältlinjerna	  kan	  liknas	  vid	  elastiska	  strängar	  som	  strävar	  efter	  att	  
bli	  så	  korta	  och	  raka	  som	  möjligt	  (Kenjo,	  1984).	  Det	  magnetiska	  flödet	  då	  fas	  A	  hålls	  
exciterad	  illustreras	  till	  höger	  i	  figur	  1.	  Kraften	  som	  påverkar	  rotorn	  i	  ögonblicket	  då	  en	  
fas	  börjar	  exciteras	  illustreras	  i	  figur	  2.	  
	  

 

Figur	  1.	  Till	  vänster:	  en	  VR-‐stegmotor	  med	  tre	  faser	  och	  fyra	  rotorkuggar.	  
	  Till	  höger:	  samma	  motor	  med	  det	  magnetiska	  flödets	  väg	  då	  fas	  B	  är	  exciterad	  (Acarnley,	  2002).	  	  
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Figur	  2.	  Den	  kraft	  F	  som	  verkar	  på	  rotorn	  grund	  av	  det	  magnetiska	  flödet.	  

	  
Om	  de	  tre	  nedre	  polerna	  sammankopplas	  och	  kopplas	  till	  en	  spänningskälla	  kan	  
stegsekvensen	  löpa	  genom	  att	  faserna	  A,	  B,	  och	  C	  i	  tur	  och	  ordning	  kopplas	  till	  jord.	  En	  
mikrokontroller	  kan	  då	  använda	  tre	  utgångar	  till	  att	  öppna	  och	  stänga	  transistorer	  och	  
på	  så	  sätt	  skifta	  fas.	  Många	  färdiga	  IC-‐drivkretsar	  som	  gör	  detta	  finns	  att	  köpa.	  En	  
sekvens	  om	  tre	  excitationer	  finns	  illustrerat	  i	  figur	  3.	  Som	  synes	  är	  steglängden	  för	  just	  
den	  här	  kombinationen	  av	  antal	  poler	  och	  rotorkuggar	  30°.	  För	  mindre	  steg	  måste	  
antalet	  poler	  eller	  faser	  öka,	  eller	  så	  måste	  rotorn	  förses	  med	  fler	  tandade	  hjul	  efter	  
varandra,	  förskjutna	  med	  en	  liten	  vinkel	  relativt	  varandra.	  En	  sådan	  motor	  kallas	  på	  
engelska	  multi-stack	  men	  behandlas	  inte	  i	  den	  här	  rapporten.	  Faserna	  i	  figur	  1	  och	  2	  
exciteras	  i	  ordningen	  A,	  B,	  C,	  A,	  B,	  C	  för	  moturs	  rotation	  och	  C,	  B,	  A,	  C,	  B,	  A	  för	  medurs.	  
Värt	  att	  notera	  är	  att	  rotationsriktningen	  för	  polernas	  excitationsordning	  är	  motsatt	  
rotorns.	  

 

Figur	  3.	  Excitationssekvens	  för	  två	  steg	  om	  30°.	  

2.3 PM-stegmotorn 
En	  enklare	  typ	  av	  stegmotor	  är	  den	  permanentmagnetiserade.	  Liksom	  VR-‐stegmotorn	  
har	  den	  en	  stator	  med	  poler,	  men	  en	  stor	  skillnad	  är	  att	  polerna	  inte	  är	  i	  par.	  Istället	  har	  
varje	  fas	  en	  pol.	  Den	  andra	  skillnaden	  är	  rotorn	  som	  består	  av	  en	  cylindrisk	  
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permanentmagnet.	  När	  en	  fas	  hålls	  exciterad	  tar	  det	  magnetiska	  flödet	  samma	  vägar	  
som	  i	  VR-‐motorn.	  Karaktäristiskt	  för	  denna	  motortyp	  är	  att	  den	  har	  stora	  steglängder,	  
vilket	  medför	  att	  färre	  excitationsbyten	  behöver	  göras	  per	  varv,	  men	  förstås	  på	  
bekostnad	  av	  upplösningen.	  Eftersom	  rotorn	  är	  en	  permanentmagnet	  kommer	  ett	  
magnetiskt	  flöde	  ständigt	  finnas	  i	  motorn,	  även	  om	  ingen	  fas	  är	  exciterad.	  Detta	  kan	  vara	  
en	  stor	  fördel	  eftersom	  en	  liten	  last	  kan	  flyttas	  och	  sedan	  hållas	  på	  plats	  utan	  att	  det	  går	  
ström	  i	  någon	  av	  lindningarna.	  

2.4 Hybridstegmotorn 
Hybridstegmotorn	  har	  ärvt	  sina	  egenskaper	  från	  både	  PM-‐	  och	  VR-‐stegmotorn.	  Den	  har	  
permanentmagnetiserad	  rotor	  men	  använder	  liksom	  VR-‐motorn	  kuggar	  för	  att	  kunna	  
minska	  stegvinkeln.	  Hybridstegmotorn	  erbjuder	  små	  stegvinklar,	  vanligen	  ner	  till	  1,8	  
eller	  0,9°.	  Rotorn	  är	  en	  permanentmagnet	  med	  nord-‐	  och	  sydpoler	  axiellt	  istället	  för	  
radiellt	  som	  i	  PM-‐stegmotorn.	  Polerna	  i	  rotorn	  är	  i	  form	  av	  två	  hjul	  med	  kuggar,	  ett	  för	  
varje	  pol.	  Hjulen	  är	  förskjutna	  relativt	  varandra	  med	  ett	  halvt	  kuggavstånd,	  se	  figur	  4.	  I	  
statorn	  sitter	  lindningar	  som	  är	  kopplade	  enligt	  figur	  5.	  När	  en	  fas	  är	  exciterad	  kommer	  
två	  motstående	  poler	  i	  en	  fas	  attraheras	  till	  rotorns	  nordpol,	  och	  de	  andra	  två	  i	  samma	  
fas	  kommer	  attraheras	  till	  sydpolen.	  För	  en	  sekvens	  om	  fyra	  hela	  steg	  exciteras	  faserna	  i	  
ordningen	  A+,	  B+,	  A-‐,	  B-‐,	  där	  tecknet	  anger	  strömmens	  riktning.	  
 

 

Figur	  4.	  Rotor	  och	  del	  av	  stator	  i	  en	  hybridstegmotor	  med	  två	  lindningar	  från	  samma	  fas	  synliggjorda.	  	  
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Figur	  5.	  Faserna	  (bokstäver)	  och	  deras	  relativa	  lindningsriktning	  (tecken)	  i	  en	  hybridstegmotor.	  

2.5 Stegmotorns styrning 
Oavsett	  vilken	  typ	  av	  stegmotor	  som	  används	  behövs	  någon	  form	  av	  mikrokontroller	  
och	  drivkrets	  för	  att	  kunna	  styra	  hur	  faserna	  ska	  exciteras.	  Stegmotordrivkretsar	  finns	  i	  
mängder	  av	  utföranden,	  allt	  från	  enkla	  IC-‐kretsar	  innehållande	  H-‐bryggor,	  till	  
avancerade	  produkter	  där	  varvtal	  och	  riktning	  går	  att	  ställa	  in	  via	  ett	  gränssnitt.	  Ett	  
typiskt	  system	  med	  mikrokontroller,	  drivkrets	  och	  en	  PM-‐stegmotor	  illustreras	  i	  figur	  6.	  
Spänningen	  V+	  symboliserar	  matningen	  till	  motorn	  och	  är	  oberoende	  av	  
mikrokontrollerns	  matningsspänning.	  När	  drivkretsen	  tar	  emot	  en	  logisk	  etta	  på	  någon	  
ingång	  1-‐4	  öppnas	  de	  transistorer	  som	  gör	  att	  fasen	  på	  utgången	  med	  samma	  nummer	  
matas	  med	  spänningen	  V+.	  	  

 

Figur	  6.	  Principskiss	  för	  koppling	  av	  mikrokontroller,	  drivkrets	  och	  PM-‐stegmotor.	  

 

Trots	  att	  varje	  stegmotor	  har	  ett	  visst	  antal	  steg	  per	  varv,	  och	  från	  det	  ett	  visst	  antal	  
grader	  per	  steg,	  går	  det	  att	  uppnå	  mindre	  steg	  med	  rätt	  styrning.	  Ett	  enkelt	  sätt	  att	  
halvera	  steglängden	  är	  att	  excitera	  två	  intilliggande	  faser	  och	  låta	  rotorn	  hitta	  sitt	  
jämviktsläge	  mitt	  mellan	  dem.	  Med	  två	  faser	  exciterade	  kommer	  motorn	  dessutom	  
leverera	  omkring	  1,4	  gånger	  högre	  vridmoment	  än	  om	  bara	  en	  är	  det	  (Jones,	  1995).	  För	  
hybridstegmotorn	  i	  figur	  5	  skulle	  en	  halvstegningssekvens	  vara	  A+,	  A+B+,	  B+,	  B+A-‐,	  A-‐,	  
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A-‐B-‐,	  B-‐,	  B-‐A+.	  Ännu	  mer	  avancerad	  styrning	  kan	  göra	  att	  steglängden	  blir	  betydligt	  
mindre.	  Detta	  kallas	  mikrostegning	  och	  går	  ut	  på	  att	  långsamt	  öka	  strömmen	  i	  en	  fas,	  
samtidigt	  som	  en	  annan	  minskar.	  Med	  mikrostegning	  fås	  full	  kontroll	  över	  
accelerationen	  mellan	  två	  steg.	  Detta	  kan	  vara	  användbart	  för	  mer	  precis	  positionering	  
än	  motorns	  angivna	  stegvinkel	  tillåter,	  eller	  för	  att	  sakta	  ned	  hastigheten	  vid	  stegbyte	  
för	  att	  dämpa	  eventuellt	  översläng.	  
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3 DEMONSTRATOR	  

Detta kapitel beskriver utveckling och konstsruktion av en demonstrator som ska exemplifiera 
ett av stegmotorns många användningsområden. 

3.1 Problemställning 
Som	  tidigare	  nämnt	  är	  stegmotorn	  ett	  bra	  val	  för	  applikationer	  där	  små	  förflyttningar	  
med	  hög	  precision	  är	  önskvärt	  och	  utan	  att	  systemet	  är	  i	  behov	  av	  återkoppling.	  En	  
tillämpning	  som	  demonstrerar	  en	  av	  stegmotorns	  styrkor	  är	  ett	  kamerastativhuvud	  som	  
används	  särskilt	  för	  fotografering	  med	  intervallstyrning.	  Det	  sistnämnda	  innebär	  att	  en	  
kamera	  ställs	  in	  på	  att	  ta	  en	  bild	  per	  tidsintervall	  som	  användaren	  väljer	  själv.	  Står	  
kameran	  på	  ett	  stativ	  som	  roterar	  mycket	  långsamt	  blir	  det	  effektfullt	  när	  bilderna	  
senare	  klipps	  ihop	  till	  en	  rörlig	  s.k.	  time	  lapse-‐film.	  

3.2 Elektronik 
Motorn	  som	  användes	  för	  att	  bygga	  demonstratorn	  var	  en	  Sonceboz	  6500R766	  
hybridstegmotor	  som	  lånades	  av	  ITM-‐institutionen	  på	  KTH.	  Övriga	  ingående	  
komponenter	  i	  stativhuvudet	  listas	  i	  tabell	  1.	  Lödsocklar	  och	  andra	  typer	  av	  
anslutningar	  har	  utelämnats.	  

Tabell	  1.	  Komponentlista.	  

Komponent Specifikation/benämning Antal 
Mikrokontroller ATmega168A 1 st. 
Motordrivkrets ST LM6204 1 st. 
Kondensator, keramisk 10 nF 1 st. 
Kondensator, keramisk 0.1 µF 2 st. 
Kondensator, elektrolyt 33 µF 1 st. 
Kondensator, elektrolyt 100 µF 1 st. 
Diod - 2 st. 
Spänningsregulator LM1084, 5 V 1 st. 
Effektmotstånd MP915-10,0-1%, (10 Ω, 15 W) 2 st. 
Resistor 10 kΩ 1 st. 
Resistor 140 Ω 1 st. 
Tryckknapp 4-pin 2 st. 
Vridpotentiometer 10 kΩ, linjär 1 st. 
 

Drivkretsen	  LM6204	  är	  en	  IC-‐krets	  bestående	  av	  två	  H-‐bryggor	  med	  separat	  matning.	  
Den	  lämpar	  sig	  mycket	  väl	  för	  stegmotordrivning,	  men	  kan	  också	  användas	  till	  att	  driva	  
två	  vanliga	  likströmsmotorer.	  Den	  tar	  emot	  fyra	  ingångssignaler,	  IN1	  -‐	  IN4,	  och	  skickar	  
ut	  korresponderande	  utsignaler	  OUT1	  -‐	  OUT4.	  Insignalerna	  är	  digitala	  signaler	  på	  0-‐5	  V	  
och	  kommer	  från	  fyra	  utgångar	  på	  mikrokontrollern	  ATmega168A.	  När	  en	  ingång	  på	  
drivkretsen	  blir	  en	  logisk	  etta	  aktiveras	  en	  transistorhalvbrygga	  i	  kretsen	  och	  
motsvarande	  utgång	  släpper	  då	  igenom	  matningsspänningen,	  i	  det	  här	  fallet	  12	  V	  
eftersom	  det	  var	  minsta	  matningsspänning	  för	  drivkretsen.	  Den	  behövde	  dessutom	  en	  
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högre	  spänning	  till	  de	  övre	  transistorerna	  i	  halvbryggan	  för	  att	  fungera.	  För	  att	  inte	  
behöva	  högre	  extern	  matning	  än	  12	  V	  användes	  den	  inbyggda	  bootstraposcillatorn	  i	  
kombination	  med	  två	  kondensatorer	  och	  två	  dioder	  för	  att	  transformera	  upp	  12	  V	  till	  24	  
V.	  Instruktioner	  för	  hur	  detta	  skulle	  kopplas	  återfanns	  i	  databladet	  till	  LM6204.	  
För	  den	  bipolära	  hybridstegmotorn	  kopplas	  varje	  fas	  till	  två	  utgångspinnar	  på	  
drivkretsen.	  Mikrokontrollern	  kan	  då	  programmeras	  till	  att	  ge	  drivkretsens	  ingångar	  
logiska	  ettor	  i	  en	  bestämd	  sekvens.	  Motorns	  faser	  kommer	  då	  exciteras	  i	  samma	  
sekvens.	  Hur	  det	  ska	  ske	  för	  att	  motorn	  ska	  stega	  i	  en	  riktning	  beskrevs	  i	  kapitel	  2.5.	  För	  
att	  steget	  från	  en	  fas	  till	  nästa	  inte	  ska	  bli	  ryckigt	  används	  de	  fyra	  8-‐bitars	  PWM-‐
utgångarna	  på	  ATmega168A	  för	  att	  kunna	  smyga	  in	  steget	  genom	  att	  långsamt	  öka	  
pulskvoten	  och	  därmed	  den	  genomsnittliga	  spänningen	  mellan	  exciterad	  fas	  och	  jord.	  
Hur	  lång	  väntan	  det	  är	  mellan	  varje	  steg	  kan	  styras	  av	  användaren	  med	  en	  
vridpotentiometer.	  En	  knapp	  finns	  för	  att	  mata	  in	  det	  nya	  värdet,	  och	  varje	  gång	  
knappen	  trycks	  ned	  AD-‐omvandlas	  spänningen	  över	  potentiometern	  och	  översätts	  till	  
ett	  numeriskt	  värde,	  som	  i	  sin	  tur	  räknas	  om	  till	  ett	  lämpligt	  antal	  klockcykler.	  I	  nuläget	  
går	  det	  att	  välja	  hastigheter	  från	  ett	  till	  tio	  steg	  per	  minut.	  En	  annan	  knapp	  används	  för	  
att	  byta	  rotationsriktning.	  Kopplingsschema	  för	  hela	  kretsen	  återfinns	  i	  figur	  7.	  

	  
Figur	  7.	  Kopplingsschema	  för	  kretsen,	  gjort	  i	  EAGLE	  6.4.	  	  

	  
I	  motorns	  datablad	  är	  märkströmmen	  IM	  specificerad	  till	  1,1	  A	  per	  fas.	  För	  att	  eliminera	  
risken	  för	  överhettning	  designades	  kretsen	  så	  att	  märkströmmen	  aldrig	  skulle	  kunna	  
överskridas.	  Även	  om	  motorn	  inte	  är	  tänkt	  att	  köras	  kontinuerligt	  i	  den	  här	  
applikationen	  finns	  det	  en	  möjlighet	  att	  den	  funktionen	  kan	  komma	  att	  implementeras	  
och	  därför	  dimensionerades	  resistorerna	  med	  avseende	  på	  märkströmmen.	  Varje	  fas	  
har	  en	  resistans	  på	  3,3	  Ω	  och	  med	  matningsspänningen	  U	  =	  12	  V	  fås	  sökt	  resistans	  ur	  
Ohms	  lag.	  	  

	   	   	   	  

€ 

R =
U
IM

− 3,3 	   	   	   	   	   	   (1)	  

Med	  instoppade	  numeriska	  värden	  kan	  R	  bestämmas	  till	  7,6	  Ω.	  Effektutvecklingen	  i	  
resistorn	  blir	  vid	  märkström	  

	   	   	   	  

€ 

P =U⋅ IM 	   	   	   	   	   	   (2)	  
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Vilket	  blir	  13,2	  W	  –	  vilket	  blir	  en	  betydligt	  större	  värmeutveckling	  än	  vad	  vanliga	  
metallfilmsmotstånd	  klarar	  av.	  För	  att	  möta	  kraven	  användes	  två	  effektmotstånd,	  ett	  per	  
fas.	  Det	  närmaste	  tillgängliga	  värdet	  som	  kunde	  införskaffas	  var	  ett	  motstånd	  på	  10	  Ω	  
med	  en	  märkeffekt	  på	  15	  W.	  Med	  en	  total	  resistans	  på	  13,3	  Ω	  per	  fas	  kan	  Ohms	  lag	  
återigen	  användas	  för	  att	  bestämma	  den	  nominella	  strömmen	  i	  en	  exciterad	  fas	  till	  ca.	  
900	  mA.	  Med	  linjär	  interpolering	  från	  databladets	  angivna	  maximala	  vridmoment	  bör	  
det	  motsvara	  190	  mNm.	  

3.3 Mjukvara 
Tanken	  med	  stativhuvudet	  är	  att	  det	  ska	  roteras	  ett	  helt	  steg,	  vänta	  ett	  antal	  sekunder	  
eller	  minuter	  för	  att	  sedan	  roteras	  igen.	  Detta	  ska	  upprepas	  så	  länge	  som	  
intervallfotograferingen	  pågår.	  Optimalt	  resultat	  skulle	  förstås	  uppnås	  om	  motorn	  
styrdes	  med	  mikrostegning,	  som	  behandlades	  i	  kapitel	  2.5.	  Detta	  sätt	  att	  styra	  motorn	  
hade	  gett	  betydligt	  finare	  steg	  än	  om	  hela	  steg	  tas.	  Den	  uppenbara	  nackdelen	  är	  att	  
motorn	  då	  behöver	  konstant	  matning	  för	  att	  övervinna	  sitt	  eget	  spärrmoment	  och	  hålla	  
fast	  kameran	  mellan	  två	  steg.	  Eftersom	  den	  här	  tillämpningen	  är	  avsedd	  att	  kunna	  
drivas	  på	  batteri	  är	  det	  viktigt	  att	  hålla	  strömförbrukningen	  så	  låg	  som	  möjligt	  och	  det	  är	  
därför	  en	  bättre	  idé	  att	  utnyttja	  spärrmomentet	  till	  att	  hålla	  kameran	  på	  plats	  istället	  för	  
att	  försöka	  övervinna	  det.	  	  
All	  kod	  är	  skriven	  i	  C	  och	  har	  programmerats	  till	  mikrokontrollerns	  flashminne	  med	  
hjälp	  av	  programmeraren	  i	  Atmels	  utvecklingskort	  STK-‐500	  och	  mjukvaran	  Atmel	  
Studio	  6.	  Ett	  flödesschema	  över	  koden	  återfinns	  i	  bilaga	  A.	  Eftersom	  det	  mesta	  sker	  i	  
interruptrutinerna	  är	  det	  svårt	  att	  göra	  en	  exakt	  representation	  av	  koden,	  så	  schemat	  är	  
principiellt	  där	  det	  blåmarkerade	  området	  är	  det	  som	  hela	  tiden	  loopas	  parallellt	  med	  
huvudprogrammet	  efter	  att	  klockorna	  initierats.	  ATmega168A	  har	  två	  inbyggda	  8-‐bitars	  
räknare	  (Counter0	  och	  Counter	  2)	  samt	  en	  16-‐bitars	  (Counter1).	  16-‐bitarsräknaren	  
används	  med	  en	  prescaler	  på	  1/1024,	  vilket	  innebär	  att	  den	  med	  en	  klockfrekvens	  på	  1	  
MHz	  räknar	  med	  ungefär	  1	  000	  klockcykler	  per	  sekund.	  Eftersom	  klockan	  har	  en	  
upplösning	  på	  16	  bitar	  kan	  den	  räkna	  till	  216,	  alltså	  65	  536.	  Med	  prescaler	  kommer	  
klockan	  maximalt	  kunna	  räkna	  till	  drygt	  65	  sekunder	  innan	  den	  nollställs.	  
Counter	  1	  används	  i	  CTC-‐läge,	  vilket	  innebär	  att	  ett	  värde	  sparas	  i	  ett	  register	  som	  
klockan	  hela	  tiden	  jämför	  sig	  med.	  För	  att	  ändra	  motorns	  rotationshastighet	  ändras	  
jämförelseregistret,	  så	  att	  det	  blir	  fler	  eller	  färre	  klockcykler	  att	  räkna	  upp	  till.	  När	  den	  
räknat	  till	  lika	  många	  klockcykler	  som	  är	  angivit	  i	  jämförelseregistret	  skickar	  den	  ett	  
interrupt	  och	  nollställer	  sig.	  I	  interruptrutinen	  ligger	  en	  funktion	  som	  tittar	  i	  en	  fyra	  
element	  lång	  vektor	  och	  ser	  vilken	  utgång	  som	  står	  på	  tur	  att	  bli	  en	  logisk	  etta.	  Därefter	  
stegras	  pulskvoten	  (duty	  cycle)	  från	  0	  till	  100%	  på	  den	  aktuella	  PWM-‐utgången.	  Detta	  
sker	  över	  en	  knapp	  sekund	  och	  är	  ett	  försök	  att	  sakta	  ner	  positionsbytet	  för	  att	  minska	  
det	  kameraskak	  som	  uppkommer	  då	  kameran	  accelereras	  och	  bromsas	  hastigt.	  En	  
betydligt	  mjukare	  övergång	  med	  mindre	  översläng	  och	  kameraskak	  hade	  kunnat	  uppnås	  
om	  även	  den	  fas	  som	  motsvarar	  motorns	  position	  innan	  stegförflyttningen	  ingått	  i	  
förflyttningen.	  En	  fas	  hade	  då	  börjat	  på	  100	  %	  pulskvot	  och	  gått	  ner	  till	  0,	  samtidigt	  som	  
den	  andra	  gått	  åt	  motsatt	  håll	  och	  faserna	  hade	  då	  ”mötts”	  på	  vägen.	  Eftersom	  det	  mesta	  
sker	  i	  interruptrutinerna	  är	  det	  svårt	  att	  göra	  en	  exakt	  representation	  av	  koden,	  så	  
schemat	  är	  principiellt	  där	  det	  blåmarkerade	  området	  är	  det	  som	  hela	  tiden	  loopas	  
parallellt	  med	  huvudprogrammet	  efter	  att	  klockorna	  initierats.	  	  
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Sonceboz	  6500R766	  har	  enligt	  litet	  spärrmoment,	  23	  mNm	  enligt	  databladet,	  även	  när	  
ingen	  fas	  är	  exciterad.	  Detta	  moment	  beror	  inte	  på	  friktion,	  utan	  på	  att	  rotorn	  är	  
permanentmagnetiserad	  och	  därför	  finns	  ständigt	  ett	  litet	  magnetiskt	  flöde	  även	  utan	  
elektromagnetisk	  inverkan.	  Som	  nämnt	  kapitel	  2.2	  kan	  spärrmomentet	  vara	  en	  fördel	  
eftersom	  åtminstone	  en	  liten	  last	  kan	  fixeras	  utan	  att	  någon	  ström	  flödar	  i	  motorns	  
lindningar.	  Efter	  några	  tester	  visade	  det	  sig	  dock	  att	  23	  mNm	  inte	  var	  tillräckligt	  för	  att	  
hålla	  fast	  kameran	  i	  alla	  lägen.	  Detta	  kan	  antingen	  bero	  på	  oprecis	  positionering	  av	  
kamerans	  tyngdpunkt	  som	  ju	  bör	  ligga	  rakt	  ovanför	  motorns	  axel,	  men	  det	  kan	  också	  
bero	  på	  att	  underlaget	  motorn	  står	  på	  inte	  är	  helt	  plant.	  Sannolikt	  var	  det	  en	  
kombination	  av	  dessa	  faktorer	  som	  gjorde	  att	  ytterligare	  hållmoment	  var	  nödvändigt.	  
Några	  tester	  med	  olika	  hållmoment	  visade	  att	  en	  konstant	  pulskvot	  på	  20	  %	  var	  
tillräckligt	  för	  att	  hålla	  kameran	  på	  plats	  när	  motorn	  stod	  någorlunda	  plant.	  
Förflyttningssekvensen	  för	  fyra	  steg	  illustreras	  i	  figur	  8.	  I	  figuren	  anges	  fas	  (A	  eller	  B)	  
och	  strömmens	  riktning	  (plus	  eller	  minus).	  Eftersom	  pulskvoten	  är	  proportionell	  mot	  
momentet	  kommer	  momentkurvan	  ha	  ett	  liknande	  utseende.	  	  

 
Figur	  8.	  Pulskvot	  som	  funktion	  av	  tiden	  för	  stativhuvudet	  vid	  7,5	  sekunder	  per	  steg.	  

3.4 Hårdvara 
För	  att	  minimera	  böjmoment	  på	  rotorn	  när	  den	  belastas	  axiellt	  av	  kamera	  med	  objektiv	  
tillverkades	  ett	  fäste	  i	  aluminium	  med	  avsikt	  att	  centrera	  kamerans	  tyngdpunkt	  radiellt	  
över	  axeln.	  Fästet	  modellerades	  i	  CAD-‐programvaran	  Solid	  Edge	  och	  tillverkades	  i	  
verkstad	  efter	  ritning.	  Tyngdpunkten	  uppskattades	  genom	  att	  kameran,	  med	  objektiv	  
monterat,	  för	  hand	  balanserades	  ovanpå	  motoraxeln	  tills	  den	  var	  i	  någorlunda	  jämvikt.	  I	  
stort	  sett	  alla	  kameror	  som	  säljs	  har	  inbyggd	  stativgänga	  av	  standarddimension	  UNC-‐
1/4	  tum,	  och	  så	  är	  även	  fallet	  med	  den	  kamera	  (Nikon	  D300s)	  som	  användes	  för	  
demonstratorn.	  Tre	  hål	  borrades	  i	  fästet;	  ett	  för	  att	  låsa	  kameran	  i	  sin	  gänga	  med	  skruv	  
och	  mutter,	  ett	  för	  motoraxeln	  och	  ett	  som	  gängades	  för	  att	  kunna	  låsa	  axeln	  i	  axiell	  led	  
med	  en	  stoppskruv.	  Tanken	  var	  att	  också	  bygga	  in	  motorn	  och	  kretskortet	  i	  ett	  chassi,	  
med	  en	  panel	  varifrån	  potentiometer	  och	  knappar	  kunde	  styras,	  men	  tyvärr	  räckte	  inte	  
tiden	  till	  det.	  

3.5 Resultat 
Resultatet	  blev	  tillfredsställande	  funktionsmässigt.	  Inget	  stativfäste	  hann	  byggas	  under	  
motorn,	  men	  den	  fungerar	  bra	  även	  om	  den	  bara	  står	  som	  på	  bilden	  så	  länge	  underlaget	  
inte	  är	  för	  glatt.	  Stegsekvensen	  fungerar	  bra	  men	  insvängningstiden	  är	  fortfarande	  
omkring	  en	  sekund,	  trots	  försök	  att	  eliminera	  detta	  med	  PWM-‐styrning	  av	  
excitationerna.	  	  
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4 DISKUSSION	  OCH	  SAMMANFATTNING	  

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

4.1 Diskussion 
Att	  utföra	  detta	  examensarbete	  har	  varit	  väldigt	  roligt	  och	  givande.	  	  Som	  det	  brukar	  har	  
tiden	  varit	  den	  största	  begränsningen	  i	  det	  här	  projektet.	  Tyvärr	  gick	  för	  många	  dagar	  åt	  
till	  felsökning	  av	  kretsar	  som	  inte	  fungerade,	  vilket	  blev	  på	  bekostnad	  av	  funktionalitet	  
som	  var	  hade	  varit	  rolig	  att	  kunna	  implementera.	  Till	  exempel	  hade	  det	  varit	  en	  
utmaning	  att	  försöka	  reglera	  bort	  kameraskakningarna	  som	  berodde	  på	  för	  snabb	  
acceleration	  och	  inbromsning	  vid	  förflyttning.	  Antingen	  hade	  PWM-‐styrningen	  kunnat	  
förbättras	  så	  den	  innefattade	  två	  faser	  istället	  för	  en,	  eller	  så	  hade	  friktionen	  i	  motorns	  
axel	  kunnat	  ökas.	  Det	  hade	  också	  varit	  roligt	  att	  sätta	  sig	  in	  lite	  mer	  i	  andra	  aktuatorer	  
för	  att	  på	  egen	  hand	  kunna	  undersöka	  skillnader.	  Framför	  allt	  hade	  servo-‐	  och	  
piezomotorer	  varit	  intressanta	  att	  titta	  närmare	  på.	  
Dagen	  innan	  redovisningen	  av	  demonstratorn	  skrevs	  en	  del	  av	  koden	  om	  för	  att	  
optimera	  PWM-‐styrningen	  och	  lägga	  till	  hållmomentet	  på	  20%	  duty	  cycle.	  Av	  okänd	  
anledning	  slutade	  då	  AD-‐omvandlingen	  fungera	  så	  varvtalsstyrningen	  kunde	  inte	  
demonstreras.	  Ingen	  tid	  fanns	  för	  felsökning	  då,	  men	  det	  ska	  göras	  i	  en	  vidareutveckling	  
som	  beskrivs	  i	  kapitel	  5.	  

4.2 Sammanfattning 
Eftersom	  merparten	  av	  tiden	  disponerats	  på	  den	  praktiska	  delen	  har	  det	  varit	  lätt	  att	  
kunna	  kombinera	  teoretiska	  kunskaper	  med	  praktiska	  försök.	  Alldeles	  säkert	  blir	  det	  
lättare	  att	  välja	  nästa	  gång	  en	  aktuator	  ska	  användas	  i	  ett	  projekt.	  Faller	  valet	  på	  
stegmotorn	  kommer	  implementeringen	  av	  denna	  gå	  smärtfritt	  jämfört	  med	  vad	  det	  hade	  
gjort	  för	  fem	  veckor	  sedan.	  	  
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5 REKOMMENDATIONER	  OCH	  FRAMTIDA	  ARBETE	  

I detta kapitel ges rekommendationer för en eventuell vidareutveckling av projektet. 
 

Förhoppningsvis kommer det här projektet tas vidare ett par steg till för att ro det helt i land. 
Funktionsmässigt är det reglering av acceleration och retardation av kameran som står högst 
på att göra-listan. Trots att stativet fungerar som det är skakar kameran ganska mycket efter 
en förflyttning, och det skulle kunna medföra oskarpa bilder eller ett litet hack i den svepande 
kameraförflyttningen om kameran tar en bild då den är en bit ifrån sin slutposition. 
Koden skulle också kunna förbättras. I nuläget ligger båda knapparna och väntar på att bli 
nedtryckta i den oändliga while-loopen. En snyggare lösning skulle vara att låta dem skicka 
ett externt interrupt varje gång de trycks ned. Denna implementation är mycket enkel, men 
knapparna måste kopplas om till andra pinnar på ATmega168A eftersom de pinnar de sitter 
på nu saknar denna funktion. 

Ett chassi till hela produkten skulle tillverkas och gängas i botten så det kunde monteras på ett 
befintligt kamerastativ. Potentiometer och knappar skulle dras ut till en panel, vilket redan är 
förberett eftersom de inte sitter fastlödda direkt på experimentkortet. 
Slutligen skulle kretskortet behöva flyttas från experimentkort till ett riktigt etsat eller fräst 
kort. Eftersom kopplingsschemat redan är uppritat i Eagle skulle inte heller det vara ett 
jätteprojekt. Uppsättningen i sin nuvarande skepnad syns i figur 9 nedan. Potentiometer och 
tryckknappar har förberetts för montage genom att inte lödas fast direkt på huvudkortet. På 
bilden syns tre knappar, men endast två är anslutna. Den tredje användes till en början när 
hastigheten styrdes med knappar (+ och -) istället för potentiometer.  
 

 
Figur	  9.	  Hela	  uppställningen	  med	  kretsen	  spå	  experimentkort.	  	  
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NOMENKLATUR 
Beteckningar och förkortningar som används i rapporten. 

Beteckningar 

Symbol Beskrivning 

d Dutycycle (%), Pulskvot 

p Tillslagstid (s) 

T Periodtid (s) 

 

Förkortningar 

LCD Liquid Crystal Display, Flytande kristall-skärm 

LED Light-Emitting Diode, Lysdiod 

PWM Pulse-Width Modulation, Pulsbreddsmodulering 

RGB Red-Green-Blue, Röd-Grön-Blå 
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1 INTRODUKTION 

Bakgrund, syfte, avgränsning och metod för det utförda examensarbetet. 

1.1 Bakgrund 

Denna rapport beskriver den individuella specialisering inom ett tekniskt område som 
gjorts inom ramen för kandidatexamensarbetet inom mekatronik, kurskod MF108X. 

1.2 Syfte 

Syftet med den individuella specialiseringen är att utveckla förmågan att hitta 
information om ett specifikt teknisk område och kunna tillämpa informationen på 
praktiska problem. Specialiseringen ska mynna ut i en demonstrator som visar på 
förmågan att tillämpa teoretiska kunskaper som förvärvats under arbetets gång i 
praktiken.  

1.3 Avgränsning 

Denna rapport behandlar den individuella specialiseringen display, vilken hade kravet 
att den demonstrator som togs fram inte innefattande en färdig display såsom den på 
kursens utvecklingskort. Efter undersökning av området konstaterades att det inte var 
lämpligt att arbeta med någon typ av färdig display med stora tillhörande bibliotek då 
det riskerade att bli antingen för trivialt eller alltför omfattande, varför demonstratorn 
valdes att läggas på den grundläggande tekniken bakom LED-displayer. Även färgteknik 
valdes att inte beröras under arbetet med demonstratorn. Allmän teori utöver LED-
displayer behandlas under kapitlet Teori, men tillämpas alltså inte praktiskt.   

1.4 Metod 

Metoden togs fram med utgångspunkten att i slutändan ha en fungerande demonstrator 
som tillämpade under arbetets gång förvärvad kunskap. Den övergripande 
arbetsmetodiken blev därför att arbeta grundligt och att successivt bygga på med 
funktioner hos demonstratorn; inga steg framåt togs förrän alla tidigare framtagna 
funktioner hos demonstratorn fungerade som förväntat. Detta förenklade felsökning i 
varje steg och gav även ett lugn i arbetet då det alltid fanns möjlighet att ta ett steg 
tillbaka till en fungerande demonstrator. 

Arbetsmetoden bestod av tre delar: 

1.4.1 Informationssökning 

Eftersom att förkunskaperna på området var begränsade började arbetet med 
informationssökning. Till en början togs mycket inspiration från tidigare studentarbeten 
inom området, både från tidigare års omgångar av detta kandidatarbete och från 
liknande arbeten utförda av studenter från andra svenska högskolor. Detta var 
nödvändigt för att få en uppfattning om vad som var möjligt att konstruera inom 
området, svårighetsgraden för olika typer av arbeten och vad som var tidsmässigt 
möjligt att åstadkomma. I och med denna del av informationssökningsprocessen kunde 
arbetet smalnas av till att handla om LED-displayer. 
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När området smalnats av togs grundläggande kunskap om elektroniken och hårdvaran 
in mestadels från kurslitteraturen till den grundläggande kursen i elektroteknik, Hans 
Johanssons bok Elektroteknik från 2012, samt från sammanfattande hemsidor såsom 
Wikipedia. Då förkunskaperna inom området var tämligen begränsade krävdes inte 
några mer tekniskt avancerade källor för att få nog med information, med tanke på 
tidsbegränsningen på projektet. Webbsidorna som användes ansågs tillförlitliga då alla 
pekade på samma fakta, någorlunda oberoende av varandra. 

När grundläggande kunskap om elektroniken och hårdvaran förvärvats började 
informationssökningen om mjukvara. Denna bestod till stor del av studie av tidigare 
utförda arbeten med LED-matriser och även så kallade tutorials (på svenska ungefär 
handledningar) för hur man går till väga om man vill bygga en matris av dioder. 
Anledningen till att dessa kom att bli den främsta informationskällan för mjukvaran var 
att dessa beskrev teorin bakom mjukvaran på det överlägset mest pedagogiska sättet. 

1.4.2 Elektronik och hårdvara 

Det inledande arbetet med hårdvaran gjordes på breadboard, där fler och fler 
komponenter lades till kretsen. När en helt fristående krets tagits fram löddes ett 
kretskort.   

1.4.3 Mjukvara 

Mjukvaran utvecklades till stor del på egen hand med utgångspunkt i teori om hur 
hårdvaran skulle styras och ingen färdig kod användes. När problem uppstod togs hjälp 
från diverse internetforum där personer med liknande problem fått rekommendationer 
på lösningar. 
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2   TEORETISK FÖRDJUPNING 

Sammanfattning av den teoretiska fördjupning som utförts inom ramen för den 
individuella specialiseringen.  

2.1 Display 

Displayer används på många håll i samhället och fungerar då ofta som ett hjälpmedel för 
att förbättra användarvänligheten för konstruktioner då de fungerar som ett gränsnitt 
mellan maskin och människa. Exempel på användningsområden är datorskärmar, 
klockor, reklamskyltar, miniräknare m.m. Det finns flera olika typer av displayer, 
exempelvis LCD, Liquid Crystal Display, och LED-display. 

2.2 LED 

LED står för Light Emitting Diode och är dioder som tillverkas av speciella 
halvledarmaterial som gör att en del av den effekt som utvecklas när ström passerar i 
ledriktningen omvandlas till synligt ljus (Johansson, 2012, s. 3.16) 

2.3 Adressering 

2.3.1 Multiplexing 

Multiplexing är en teknik för att driva en elektronisk display genom att tända 
delsegment av displayen snabbt efter varandra, vilket, vid tillräckligt hög frekvens, 
uppfattas av ögat som att hela displayen är konstant tänd. Genom att använda denna 
teknik behöver inte varje enskild pixel vara i direkt kontakt med den drivande 
elektroniken. (Ghassaei) 

Multiplexing används ofta hos teckenorienterade displayer (till exempel digitala 
klockor) och hos matrisorienterade displayer (till exempel datorskärmar). I det 
sistnämnda fallet blir multiplexingteknikens fördelar mycket tydliga; om varje pixel 
skulle styras enskilt genom direkt koppling hos en 1024x768 datorskärm skulle 786 433 
kopplingar behövas, men med användning av multiplexingteknik behöver endast 
kopplingar till varje rad och varje kolumn göras, vilket endast kräver 1 792 kopplingar. 
För att sedan nå en enskild pixel reglerar man den elektriska potentialen hos pixelns rad 
respektive kolumn (Nicolle).  
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Figur 1. Dioder utan enskild koppling, vilka med fördel styrs genom multiplexing  
[bild: www.instructables.com] 

 

2.3.2 Charlieplexing 

Charlieplexing är en metod som liknar multiplexing men som kräver ännu färre antal 
pinnar hos mikrokontrollern. Tekniken möjliggörs av att LEDs endast leder ström i en 
riktning. Fördelen gentemot multiplexing är som sagt att ännu färre antal pinnar behövs, 
mot betalningen att lite mer avancerad logik och mer komplexa kopplingar krävs. Det 
kan lätt bli krångligt när antalet dioder blir många.  (Rule) 

 

Figur 2. Exempel på en charlieplexkoppling. 
[bild: Wikipedia Commons] 

I Figur 2 kan ses ett exempel på charlieplexkoppling. Pin 1-3 kan sättas till hög, låg eller 
av (dvs. till ingång). Det sistnämnda innebär att ingen ström går genom pinnen. Vill man 
till exempel i kretsen ovan att LED4 att lysa sätts Pin 3 till hög, Pin 2 till låg och Pin 1 till 
av, vill även LED1 läggas till sätts Pin 1 till hög, och så vidare.  

2.4 PWM-styrning 

PWM, pulsbreddsmodulering, är en teknik som bygger på att man ändrar kvotet mellan 
hög och låg signal under en fast periodtid för en fyrkantsvåg, för att på så vis kunna 
reglera medelvärdet på spänningen från en digital I/O-pinne; ju större andel av 
periodtiden signalen sätts till hög, desto högre spänning. Denna kvot benäms dutycycle 
och beräknas med formeln.  
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Formeln anger den andel i procent av periodtiden som utgörs av tillslagstiden. 
(Johansson, 2012, s. 9.19) 

 

 

Figur 3. Pulsbreddsmodulering varierar medelvärdet på spänningen  
[bild: www.societyofrobots.com] 
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3 DEMONSTRATOR 

Beskrivning av den utvecklade demonstratorn och arbetsprocessen som demonstratorn 
utvecklats enligt. 

3.1 Problemställning 

Under den inledande informationssökningsprocessen togs några grundläggande krav 
fram för vad som förväntades av demonstratorn vid arbetets slut, utifrån vad som då 
ansågs vara av lagom svårighetsgrad med avseende på tidsramen: 

 Innefatta en diodmatris vars dioder inte är direktadresserade från 
mikrokontrollern men som ändå kan styras individuellt med flera möjliga nivåer 
av ljusstyrka 

 Vara helt fristående med möjlighet till extern strömförsörjning genom antingen 
5V-uttag eller 9V-batteri 

 Genom koppling via kursens utvecklingskort kunna programmeras om 

3.2 Mjukvara 

Kravet på mjukvaran var att genom PWM och multiplexing kunna styra ljusstyrkan på 
varje enskild diod, detta på ett sätt så att man lätt kan ändra de bilder som ska visas på 
displayen. Utvecklingsverktyget som användes var Atmel Studio 6.0. 

3.2.1 Multiplexing 

Det första steget i framtagandet av mjukvaran var att få alla dioder att tändas enskilt 
genom multiplexing. Det första som togs fram var några enkla loopar som tände varje 
diod enskilt; en yttre loop som satte rader till låg och en inre loop som satte kolumner 
till hög. Det funkade rent teoretiskt då alla dioder tändes, men de lyste då för svagt. 
Anledningen till att detta hände är att det uppstår en form av dutycycle vid multiplexing 
eftersom att dioderna tänds och släcks, och att den blev alldeles för låg när dioderna 
tändes enskilt.  Om man räknar på det som att en periodtid är den tid det tar att tända 
64 dioder och tillslagstiden är tiden då en diod är tänd fås en dutycycle på 1,6%. Koden 
modifierades till att tända alla kolumner i raden på en gång, vilket istället gav en 
dutycycle på 13%. Detta gav önskvärd ljusstyrka. Nästa steg blev att hämta information 
om vilka dioder som skulle vara tända respektive släckta från en 8x8 array med siffran 1 
eller 0 för varje diod. 

3.2.2 PWM 

När en fungerade kod för multiplexing av LED-matrisen tagits fram skulle PWM 
implementeras i den. Med utgångspunkt delvis i teori om PWM och delvis i studie av 
diodernas förmåga togs en lösning fram med fyra möjliga ljusnivåer. För att kunna 
reglera diodernas dutycycle lades en yttre loop till i koden som går runt 4 varv per 
omgång. Beroende på vilken ljusstyrka en diod ska ha tänds den olika stor andel av 
dessa varv. Bortser man från den dutycycle som redan finns i mjukvara i och med 
multiplexingen har den starkast lysande dioden som tänds varje varv en dutycycle på 
100%, medan den svagaste som bara tänds var fjärde varv har en dutycycle på 25%. 
Dessa värden gav önskvärd skillnad i ljusstyrka. 
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När PWM implementerats enligt ovan uppstod dock problem. Eftersom att det nu i den 
tidigare tillräckligt effektiva multiplexingkoden lagts till en beräkning (modulus) och en 
jämförelse för varje diod under tiden som dioderna tänds och släcks uppstod flimmer. 
Detta löstes genom att dela upp insamling av information från de nästlade arrayerna och 
styrandet av dioderna. Efter detta uppstod ett problem i form av att ”granndioder” 
tändes, ett problem som var svårt att identifiera men lätt att lösa i form av en delay på 
200 µs. 

Slutresultatet för mjukvaran kan studeras utförligare i Bilaga A: Flödesschema. 

3.3 Elektronik 

Elektroniken togs fram med utgångspunkt i den färdiga 8x8 LED-matrisen som skulle 
användas. Enligt databladet klarar dioderna i matrisen en ström på 30mA (Everlight 
Electronics Co.), och i och med att ATmega16A klarar 40mA (Atmel) konstaterades att 
strömbegränsningen ligger i matrisen och inte mikroprocessorn, varför transistorer 
valdes att inte användas. Om flera dioder i en kolumn varit tända samtidigt hade 
dioderna varit parallellkopplade och därmed delat på strömmen, men i och med 
multiplexingen var detta inte fallet. 

 

 

Figur 4. Förenklat kopplingsschema 

3.4 Hårdvara 

3.4.1 ELM-2882GWA 8x8 Dot Matrix 

Färdig 8x8 diodmatris med en anslutning per kolumn till varje diods anod i den 
kolumnen och en anslutning per rad till varje diods katod i den raden (Figur 5). 
Dioderna är inbyggda i den gråa ytan, har en diameter på 5 mm och avger grönt ljus. 
Framspänningsfallet ligger på 1,7-2,4V per diod (Everlight Electronics Co.). 
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Figur 5. Kopplingsschemat för den 8x8 LED-matris som användes  
[bild: Everlight Electronics Co.] 

3.4.2 Atmel ATmega16A 

Processorn valdes för att den använts under de förberedande övningsuppgifterna och 
det därför fanns en viss vana att arbeta med den samt för att antalet pinnar var 
tillräckligt för att kunna ansluta samtliga ingångar hos LED-matrisen. 

3.5 Resultat 

Resultatet blev en krets enligt ovan lödd på ett kort (Figur 6 & 7). Vid anslutning till 5V-
uttag, 9V-batteri eller ISP-porten visas en stillbild på LED-displayen. Trycks knappen 
ned visas en enkel typ av animation på displayen bestående av två bilder som visas gång 
på gång efter varandra. Bilderna bestäms av en nästlad array i början av C-koden 
bestående av 3 arrayer med 8x8 siffror 0-4, där 0 betyder släckt diod, 1 betyder 
starkaste ljusstyrkan och 4 betyder svagaste ljusstyrkan. Genom 6-pin ISP-port kopplad 
via det från FiM-kursen erbjudna utvecklingskortet kan mikroprocessorn 
programmeras om. 

 

Figur 6. Den färdiga demonstratorn 



 10 

 

Figur 7. Lödningsarbetet 
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4 DISKUSSION OCH SAMMANFATTNING 

Diskussion och sammanfattning av resultatet av arbetet. 

4.1 Diskussion 

Arbetet mynnade som planerat ut i en demonstrator. Demonstratorn uppfyller kraven 
som sattes upp i arbetets första skede. 

Under arbetets gång erhölls mycket kunskap om LED-displayer och hur man kan styra 
dioderna genom multiplexing samt hur man kan implementera PWM i mjukvara för att 
kunna reglera ljusnivån på dioderna. Demonstratorns LED-matris visar en klar bild utan 
flimmer med fyra identifierbara ljusnivåer, och använder sig alltså på ett fungerande 
sätt av de tekniker som fördjupning skedde inom under arbetets gång. Bilderna 
hårdkodas inte i huvudprogrammet utan hämtas från en array, vilket i författarens 
mening är tillräckligt för att kalla lösningen generell. Lösningen skulle dock kunna 
förbättras på många sätt, till exempel genom att kunna läsa in bilder och rita ut. I 
slutskedet av arbetet togs dock beslutet att inte göra detta, eftersom att det skulle 
innebära åtskilliga timmar med att lösa syntaxfel i C-koden snarare än nya kunskaper 
inom området display. 

Målet med demonstratorn var att den skulle visa på förmågan att praktiskt tillämpa så 
mycket som möjligt av de teoretiska kunskaper som förvärvats under arbetets gång. Den 
uppfyller detta någorlunda, men då beslut om elektronik och hårdvara togs ganska tidigt 
och hela kretsen löddes innan arbetet med PWM-styrning hade börjat hann en del 
kunskaper fås som det inte fanns möjlighet att visa; under informationssökningen och 
arbetet med PWM-styrningen erhölls mycket kunskap om RGB-dioder och styrning av 
dessa på köpet, och i arbetets slutskede fanns definitivt tillräckligt med kunskap om 
detta för att kunna producera färgbilder på en display om det rent hårdvarumässigt 
funnits möjlighet till detta. Anledningen till att hårdvara och elektronik beslutades om så 
tidigt var bland annat vetskapen om att det av personliga skäl inte fanns möjlighet att 
arbeta med detta i arbetets slutskede, så det som möjligen skulle kunna ha gjorts 
annorlunda är att ha vågat satsa lite högre. Det var dock svårt eftersom att det då inte 
riktigt fanns en känsla för hur mycket arbetets omfattning skulle ändrats om en LED-
matris med RGB-dioder använts istället. 

Den övergripande arbetsmetodiken att göra inkrementella förändringar och 
kontinuerlig kontrollera demonstratorns funktion följdes under hela arbetets gång. 
Detta, i kombination med en del tur i form av fungerande komponenter och instrument, 
fick resultatet att de felsökningar som fick göras aldrig tog mer än en arbetsdag.  

Arbetet fördelades jämnt under de veckor som var avsedda för arbetet, vilket, med tanke 
på människans natur att skjuta upp saker, kan ses som ännu en bedrift. 

4.2 Sammanfattning 

Syftet med den individuella specialiseringen var att förbättra förmågan att på egen hand 
hitta, ta till sig och kunna tillämpa kunskaper inom ett tekniskt område, vilket definitivt 
har uppnåtts. Förkunskaperna var ganska begränsade inom området, varför arbetet inte 
går alltför djupt på området och inte heller visar på någon ny tillämpning av den teknik 
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som specialiserats inom. Utvecklingskurvan har dock varit ständigt brant under arbetets 
gång.  
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5 REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE 

Rekommendationer för liknande projekt inom området samt reflektion kring framtida 
arbete inom området som helhet.  

5.1 Rekommendationer 

Om arbetet skulle göras igen finns några områden som rekommenderas att utveckla mer 
än vad som gjordes på denna demonstrator. 

5.1.1 RGB-dioder 

Ett naturligt nästa steg vore att byta ut den nuvarande matrisen mot en matris med 
RGB-dioder. En vanlig typ av RGB-dioder har en anod per färg och en gemensam katod 
(Figur 8), vilket skulle innebära att fyra gånger så många pinnar på mikrokontrollern 
skulle behöva användas.  

 

Figur 8. RGB-diod med tre anoder och en katod  
[bild: Wikipedia Commons] 

För att sedan kunna styra färgen på dioden ska kombinationer av röd, grön och blå tas 
fram, vilket lätt görs med hjälp av PWM i mjukvaran. (Johnson, Lizardi, Nelson, & 
Pilditch) 

5.1.2 Animation 

En vidareutveckling av mjukvaran som ligger nära till hands är att arbeta mer med 
animationer på displayen. Det som skulle behöva utvecklas i mjukvaran för detta är 
bland annat ett mer generellt sätt att lagra bilderna så att man kan variera mellan att 
bara visa en bild eller att visa många bilder i en följd, utan att behöva ändra i själva 
huvudprogrammet. 

5.1.3 Interaktion 

För att demonstratorn ska tas till en nivå där den kan liknas vid produkter som finns på 
marknaden skulle den behöva göra något mer för användaren, gärna genom interaktion 
med användaren. Ett förslag är att lägga till en knapp och programmera spelet Snake. 

5.2 Framtida arbete 

Displayer är ett område som ständig utvecklas. Förslag på framtida arbeten är att 
kombinera den avancerade displaytekniken som finns idag med rörelse, så som 
roterande displayer och dylikt. Förhoppningsvis kan det mynna ut i ännu häftigare 3D-
upplevelser än vad som finns möjlighet till idag! 
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BILAGA A: KOPPLINGSSCHEMA 
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BILAGA B: FLÖDESSCHEMA 
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