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Sammanfattning

Denna rapport beskriver, från idé till färdig prototyp, arbetsgången för att tillverka en
robot i kommersiellt syfte. Tanken med roboten är att den ska stå på scen med den svenska
artisten Robyn och interagera med henne, musiken och publiken. Interaktionen mellan
robot och omgivning sker på två sätt; framsidan är uppbyggd av LED-remsor som känner
av närhet och byter färg, baksidan reagerar till musik och blinkar i takt. Dessutom går det
att styra roboten med en handske genom att vinkla den åt fyra olika håll.
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Abstract

This report describes the workflow for building a robot for commercial purposes. The idea
for this robot is that it will stand on stage with the Swedish artist Robyn and interact with
her, with the music and with the audience. The interaction between the robot and its
environment happens in two ways; the front side of the robot is made up of LED-strips
which act as proximity sensors and change colors according to closeness, the backside
reacts to music by flashing to the beats. Moreover, it is possible to navigate the robot with a
glove by angling it in four different directions.
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NOMENKLATUR 
I detta kapitel listas de beteckningar och förkortningar som används i detta 

kandidatexamensarbete. 

Beteckningar 

Symbol Beskrivning 

U Spänning (V) 

I Ström (A)  

R Resistans (ohm) 

mAh milliAmpere timmar 

Förkortningar 

GND Ground, jord 

IMU Inertial measurment unit 

LED Light Emitting Diode, lysdiod. 

IR-ljus Infrarött ljus, Infraröd strålning 

I2C Inter Integrated Circuit 

PWM Pulse width modulation 
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1 INTRODUKTION 
Detta avsnitt förklarar bakgrund, syfte, avgränsning och metod. 

1.1 Bakgrund 

Svenska artisten Robyn är känd för sin elektroniska musik och förkärlek till robotar. 
Med detta i åtanke har avdelningen för Mekatronik på KTH inlett ett samarbete med 
Robyn för att bygga en robot tillägnad henne. Årets kandidatexamensarbete inom 
Mekatronik har temat ”Robot till Robyn” där 8 teknologgrupper utvecklar var sin robot. 

1.2 Syfte 

Syftet med detta kandidatexamensarbete var att utveckla en prototyp för en robot som 
skall kunna stå på scen med artisten Robyn och på något/några sätt interagera med 
henne, musiken samt publiken.  

1.3 Avgränsning 

Under en tidsperiod på vårterminen 2013 mellan den 27e mars och den 16e maj 
utvecklades roboten Paintbot. Med en budget på 1800 kr (exklusive material tillgängligt 
på avdelningen för Mekatronik) och fyra stycken teknologer från programmen 
Farkostteknik, Maskinteknik, Design & Produktframtagning och Industriell Ekonomi.    

1.4 Metod 

En stor del av förarbetet bestod i att söka information dels om Robyn som artist och dels 
om robotar i kommersiella sammanhang. Steg två handlade om att sätta upp 
avgränsningar och bestämma utseende samt funktioner till roboten.  Det var relevant att 
försöka använda sig av de kunskaper och arbeten som teknologerna i gruppen har 
arbetat på tidigare och utveckla dessa till en sammanhängande enhet. Det tredje steget 
bestod i att synkronisera de olika funktionerna (t.ex. ljus, ljud, sensorer och styrning) 
samt att göra systemet till ett stand-alone system1. I detta fall innebar det batterier som 
ersätter spänningsaggregatet på väggen. 

                                                        
1 Stand-alone system: Ett system som är oberoende av annan hårdvara eller mjukvara.  
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2 DEMONSTRATOR 
Detta kapitel beskriver robotens funktion och konstruktion och hur detta har genomförts i 
praktiken.  

2.1 Problemställning 

Några av sidorna på roboten som skulle tillverkas ska kunna blinka i takt med musiken. 
De andra sidorna ska ha lysdioder som ändrar färg då en hand dras över dem. Den ska 
kunna köras på två hjul som drivs av två motorer där motorerna ska kunna styras av en 
IMU. Hur ska alla dessa funktioner genomföras och samverka som en enda enhet?  

2.2 Robotens funktion 

Denna robot som har byggts har 3 huvudfunktioner vilket är LED remsor som blinkar i 
takt med musiken, sidor med lysdioder som ändrar färg då handen dras över dem samt 
att den kan styras för att köra runt. Den är byggd som en sexkant av plywood som 
huvudmaterial. De tre sidorna som blickar framåt består av en ram med kretskort som 
har en sensor som känner av om handen dras över och led remsor bredvid som då 
ändrar färg då detta sker. De tre baksidorna har en ram varvid led remsorna är fastsatta 
och kopplade till en ljusorgel som gör att de blinkar i takt med musiken. Den har två hjul 
som styras av en motor vardera samt två stycken stödhjul. Det som styr motorerna är en 
IMU som vinklas på olika sätt för att styra hur den ska köra. IMU:n är fastsatt i en 
handske så att roboten ska kunna styras genom att handen vinklas på olika sätt.  

2.3 Mekanisk konstruktion 

I den här delen av rapporten beskrivs robotens mekaniska konstruktion. Alla bärande 
delar på roboten har tillverkats i 12 mm plywood då detta är av lätt vikt men ändå 
väldigt robust mot de belastningar som roboten kan tänkas utsättas för. Plywooden är 
också lätt att bearbeta vilket underlättar tillverkning och montering av olika 
komponenter i chassit. Detta gör även att olika improviserade lösningar är möjliga i 
efterhand. Plywooden isolerar även elektroniken. 

2.3.1 Bottenplatta och Motorupphängning 
Nedan i Figur 1 ses bottenplattan uppifrån, den är sexkantig och har M3 hål för 
motorfästena i mitten och en rektangulär öppning så att ledarna till motorerna och 
LED:sen kan ledas upp till styrkretsen, respektive matning i roboten. Hålen uppe och 
nere är M4 och där har stödhjulen tillsammans med en trä distans fästs, så att drivhjulen 
och stödhjulen får samma höjd. De rektangulära hålen för hjulen, hjulhusen,  har 
designats med ett spel om 5-10 mm (gummit på däcken trycks isär då de belastas) så att 
de skall kunna rulla fritt utan att ta i hjulhusväggen. Bottenplattan är tillverkad med 
hjälp av vattenskärning. I Figur 2 och Figur 3 illustreras motorfästena.  
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Figur 1. Bottenplattan 

 
Figur 2. Främre motorfäste med samma innerdiameter som växelhuset på motorn. 

 
Figur 3. Bakre motorfäste med M2 hål. 
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Även motorfästena är vattenskurna men tillverkade i 5 mm tjock stålplåt då dessa 
tillsammans med stödhjulen skall bära hela robotens vikt och därför behöver vara tåliga 
mot belastning. Motorfästena har dimensionerats för att passa på motorn som 
använts(se kapitlet 2.6). Motorerna fixeras radiellt i det främre fästet genom att motorns 
växelhus vilar i fästet. Axiellt fixeras de med två M2 skruvar som fästs i det bakre 
motorfästet och i motorns gängade M2 hål.  
I Figur 4 ses navet som fäster drivhjulen på motoraxeln. 

 
Figur 4. Nav med genomskinliga väggar. Vänster fästs på hjulet och höger på motoraxeln. 

Dessa är tillverkade i en 3D printer och är därför gjorda av hårdplast vilket är tillräckligt 
robust för de belastningar de utsätts för. Dimensioneringen av dem har gjorts så att de 
skall passa på motoraxeln i ena ändan(höger i Figur 4) och på hjulet i andra ändan 
(vänster i Figur 4). Figur 5 nedan visar hela motorupphängningen och bottenplattan 
som det ser ut i verkligheten. 
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Figur 5. Visar bottenplattan och motorupphängningen. 

2.3.2 Framsida 
På framsidan av roboten har sex kretskort monterats, två och två på 3 stycken sidor, se 
Figur 6 nedan. 

 
Figur 6. Framsidan med kretskorten monterade. 
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Ramen som kretskorten sitter i har som tidigare nämnts tillverkats i plywood och är 
vattenskurna efter kretskortens dimensioner. Kretskorten fästs i ramen med M3 skruv 
(se Figur 6). För att de olika ram delarna som utgör framsidan skall passa på 
bottenplattan har en 30 o fasning gjorts på alla sidorna med hjälp av en bandsåg genom 
att luta arbetsbordet denna vinkel. 

2.3.3  Baksida 
På baksidan av Roboten sitter de LED remsor som skall blinka i takt till musiken, se 
Figur 7 nedan.  

 
Figur 7. Baksida med LEDs monterade. 

Baksidorna har sågats ut med bandsågen och spåren i dem är frästa dels i en 
fleroperations maskin och dels för hand då fleroperationsmaskinen var för långsam.  
Även på baksidorna har en 30 o fasning gjorts så att även dessa skall passa på 
bottenplattan. LED remsorna är fastlimmade i spåren och ledarna till dem är fastlödda i 
ett experimentkort på insidan av roboten enligt Figur 8. 
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Figur 8. Insida av baksida och bord med LEDs monterat i topplattan. 

2.3.4 Topplatta 
Topplattan på roboten ses nedan i Figur 9. Denna är med undantag från infästningarna 
av potentiometrarna, switcharna och knappen vattenskuren i samma dimensioner som 
bottenplattan.  

 
Figur 9. Topplattan sed uppifrån med diverse infästningar. 
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Hålen som sitter runt infästningen av ljusorgeln har syftet att släppa igenom ljus från 
LEDs som sitter monterade på ett bord på undersidan av topplattan och är en del av 
ljusorgelkretsen, se Figur 8. Infästningarna för switcharna, knappen och 
potentiometrarna är borrade och frästa för hand. De är monterade med knapparnas 
egna gängning respektive M4 skruv för potentiometrarna. 

2.3.5 Slutmontering 
De ovan beskrivna delarna monterades som följer. På bottenplattan monterades fem av 
sidorna med två vinkeljärn, den sjätte sidan (som är en av de blinkande) monterades 
med två gångjärn i syfte att möjliggöra för att kunna fälla ner denna sida och komma åt 
inne i roboten, se Figur 8. Varje sida har vidare ett vinkeljärn var på ovansidan för att 
fixera de fem statiska sidorna i topplattan och för den sjätte (luckan) fixera denna med 
en sprint i topplattan. Alla vinkeljärn och gångjärn sitter i sidorna monterade med 
träskruv och med försänkt M3 skruv i topp- och bottenplatta för att underlätta 
nedmontering av sidorna.  

2.4 Framsidans elektronik 

I detta kapitel presenteras all elektronik och elektroniska lösningar för framsidan på 
roboten. De tre framsidorna på roboten fungerar som en skärm som går att rita på utan 
att behöva ta på själva skärmen. Skärmen består av kretskort som innehåller sensorer 
och lysdioder. När handen dras över en sensor känner denna av det och ändrar färg på 
remsan med lysdioder som sitter bredvid själva sensorn.  

2.4.1 Sensorn 
Funktionen av sensorn har implementerats genom att använda en lysdiod som sänder ut 
IR-ljus (infraröd strålning) och bredvid den sitter en fototransistor, vilket tillsammans 
benämns som IR-sensorn hädanefter. IR-ljus innebär ljus med våglängden 700 nm upp 
till 1 mm. [4] En fototransistor kan registrera ljus och det finns olika sorters 
fototransistorer som registrerar ljus med olika sorters våglängder. IR-dioden som 
används på denna robot heter Q62703 Q838 vilket sänder ut ljus med våglängden 950 
nm (Wavelength at peak emission) [3]. Fototransistor som används heter SFH303FA och 
registrerar ljus vid 730-1100 nm och kan därmed registrera ljus från IR-dioden som 
valdes. [2]  
 
Då inget hålls framför IR-sensorn strålar IR-ljus ut från IR-dioden men inget ljus strålar 
mot fototransistorn och den registrerar inget. Då handen hålls för IR-sensorn kommer 
IR-ljuset att reflekteras mot handen och ner till fototransistorn och den känner av att det 
strålar IR-ljus mot den. Det behöver nödvändigtvis inte vara en hand utan allt som 
reflekterar ljus kommer IR-sensorn känna av.  
 
Vissa fototransistorer har en bas och vissa saknar det, då det är ljuset som gör att det 
flyter ström igenom. Vid lite eller inget ljus mot fototransistorn så släpper den inte 
igenom någon ström men då det lyser ljus mot den släpper den igenom mer ström. 
Fototransistorn kopplas in enligt Figur 10. Då det lyser mer ljus på den släpper den 
igenom mer ström och spänningen över motståndet blir högre. Signalen ut som mäts blir 
därmed spänningen över resistansen och beror på resistansen värde. [1] 
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Figur 10 visar kopplingen för att mäta en utsignal från en fototransistor. Bild tagen från [1]. 

För denna robot valdes en resistans på 18 kΩ. Då handen är långt borta mäts lite mer än 
0 V över resistansen, vilket kan betyda att den plockar upp lite ljus som finns runt 
omkring. Ju närmare handen kommer IR-sensorn desto mer spänning mäts över 
resistansen och när handen är som närmast kan nästan 5 V mätas då denna resistans 
användes. Vcc som kopplades in låg på 5V.  
 
IR-dioden kopplades in på 5V och med en resistans. IR-dioden tål högst en ström på 130 
mA. [3] Resistansen som då behövs beräknades med hjälp av ohms lag och om all 
spänningen låg över resistansen enligt ekvation (1). 
 

       
 

 
 

 

    
        (1)  

 
I verkligheten kommer det vara ett spänningsfall över dioden och lite mindre spänning 
kommer ligga över resistansen. Detta bidrar endast med att det kommer behövas ett 
mindre motstånd än det beräknade. Ett motstånd på 110 Ω valdes vilket gav en stor 
marginal för att lysdioden inte skulle brännas sönder. 
 
Figur 11 visar kopplingen för en IR-diod och en fototransistor där Vcc är 5V.  
 

 
Figur 11 visar kopplingsschema för en IR-diod och en fototransistor. 

2.4.2 LED remsorna 
Lysdioderna som används för denna applikation är remsor med RGB-dioder. Remsorna 
säljs i 5 m men vid var 3:e diod kan de kapas av om en kortare remsa önskas. LED 
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remsorna ser ut enligt Figur 12Fel! Hittar inte referenskälla. och de behöver 12V och 
har inbyggda resistorer. Varje lysdiod består i sin tur av 3 stycken små lysdioder i olika 
färg, en röd, en grön och en blå. 12V kopplas på alla lysdioders anod och sedan kopplas 
katoden på den lysdioden som önskas lysa till jord. På remsorna finns små 
kopparplättar där det kan lödas på en kabel vilket visas i Figur 12. Varje kopparplätt 
heter antingen R, G eller B vilket innebär att om den punkten på LED remsan som heter 
R kopplas till jord kommer LED remsan lysa röd och för de punkter som heter G och B 
kommer den lysa grön och blå då de kopplas till jord.  

 
Figur 12 visar LED remsorna som beställdes in på en stor rulle. Uppe i högra hörnet ses en avklippt remsa 

med 3 lysdioder och under visas en längre remsa. 

2.4.3 Kretskorten 
Kretskorten som tillverkades för framsidan kan ses i Figur 6 fastsatta på roboten. Varje 
sida delas in i 12 rutor, där varje sida består av två kretskort med 6 rutor vardera, och 
varje ruta innehåller en IR-lysdiod, en IR-fototransistor och en LED remsa som har 
kappats av så den har 3 lysdioder. En sådan liten remsa visas i högra övre hörnet i Figur 
12. Kopplingen för IR-dioden och fototransistorn som görs på kretskorten visas i Figur 
11 men görs för alla 6 dioder och fototransistorer. Då IR-sensorn i en ruta täcks över 
ändrar LED remsan i den rutan färg.  Varje kretskort innehåller 6 rutor och styrs av en 
mikrokontroller som heter Atmega16A.  En Atmega16A kan inte ge ut 12V som LED 
remsorna kräver så istället kopplas en transistor in på en pinne från Atmegan och på så 
sätt kan LED remsorna styras. Kopplingen som görs för en av remsorna som innehåller 3 
lysdioder, en i varje färg, ses nedan i Figur 13.  
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Figur 13 visar kopplingen av en transistor och en ledremsa. PINNE innebär kopplingen till en pinne på 

Atmegan som styr transistorn. 

Lysdiodens anod kopplas till 12V och katoden kopplas till kollektorn på transistorn. 
Emittern på transistorn kopplas vidare till jord och basen kopplas till en pinne på 
mikrokontrollen. Genom att skicka en hög signal på pinnen och på basen till transistorn 
kan ström släppas igenom och på så sätt kommer lysdioden att lysa. Varje LED remsa 
behöver 3 stycken transistorer som kan styra vardera färg. Detta innebär att vardera 
kort kommer ha 18 transistorer. De transistorer som användes heter BC550C.  
 
Utsignalen från fototransistorn, dvs spänningen över resistansen, kopplas in till en pinne 
på mikrokontrollen som kan A/D-omvandla vilket innebär pinnarna på PORTA. 
Spänningen A/D-omvandlas och kan på så användas för att ta reda på om sensorn är 
övertäckt eller ej. 

2.5 Baksidans elektronik 

På de tre sidor som motsvarar baksidan av roboten sitter LED remsor (samma som de 
beskriva i avsnitt 2.4.2) som blinkar i takt med musiken. Från Elfa köptes en byggsats 
LED ljusorgel, MK186. Den fungerar som så att 12V och jord kopplas in på dess ingång 
och då den känner av takten skickar den ut 12V på dess utgång vilket ses i Figur 14. 
Utgången för 12V från ljusorgeln kopplas direkt till LED remsornas anod samt utgången 
för jord kopplas till LED remsornas katod vilket gör att de blinkar i takt med musiken. På 
ovansidan av ljusorgeln finns en vridpotentiometer som gör att det går att ställa in 
känsligheten på ljusorgeln vilket även det visas i Figur 14. 
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Figur 14 visar hur ljusorgeln ser ut. På bilden till vänster ses ingång för 12V och jord samt utgång för 12V 
och jord vilket är den blåa delen.  Bilden till höger visar ovansidan på ljusorgeln med vredet som kan ställa 
in känsligheten. Bild tagen från [5] 

För alla tre sidorna på baksidan kopplades lysdiodernas katod ihop för vardera färg. Om 
jord från utgången kopplas direkt till katoden på alla tre lysdioder kommer de att lysa 
samtidigt och slutresultatet blir en blandning av rött, blått och grönt ljus. För att kunna 
välja vilken färg LED remsorna ska blinka i kopplades en potentiometer in mellan 
remsorna och jord från ljusorgeln, dvs en potentiometer för vardera färg enligt Figur 15. 
Potentiometern hade en resistans som varierade från lite mer än 0Ω till 48MΩ vilket 
gjorde att ljusen från de olika färgerna kan blandas som önskas och ge väldigt många 
olika färger beroende på kombination av andel av olika färg. 
 
 

 
Figur 15 visar kopplingen som gjorts för baksidans LED remsor ihop med en potentiometer. 

 
 



 14 

2.6 Motorstyrnings elektronik 

Roboten drivs med hjälp av två stycken borstade och nerväxlade likströmsmotorer 
(Motormodell: Faulhaber 2842S006C, Växellådemodell: Faulhaber 23/1 med 14:1 i 
utväxling). Motorerna är kopplade till en dubbel motordrivkrets (Polulu DRV8833) som 
i sin tur PWM-styrs av en mikrokontroller (ATMega16A). En IMU är inkopplad till 
mikrokontrollern och beroende på positioneringen av IMU:n bestämdes riktning och 
hastigheten för motorerna av mikrokontrollern. 
 
Nedan i Figur 16 visas ett schema för förhållandet mellan komponenterna som användes 
till motorstyrningen. 

2.6.1 Motorer 
Två stycken borstade likströmsmotorer av modell Faulhaber 2842S006C användes för 
att driva roboten, se Figur 17. Främsta anledningen till att borstade likströmsmotorer 
valdes var för att de är mycket lätta att använda och för att de var lämpliga för kraven på 
motorfunktionerna på roboten (endast fram- och bakåtdrift, ingen positionsstyrning 
eller hastighetsreglering). Motorerna var nedväxlade med hjälp av en växellåda med 
utväxlingen 14:1 för att kunna ge tillräckligt med moment för att kunna driva roboten. 

Figur 16. Komponentschema för motorstyrning. 
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Figur 17 visar motorn som användes till roboten. 

Uträkningar gjordes för att räkna ut hur kraftiga motorer som skulle krävas, bland annat 
genom att estimera tyngd på robot, storlek på hjul, osv. Dock är det svårt att noggrant 
beräkna de optimala motorspecifikationerna i förväg utan att ha testat motorerna i en 
faktisk tillämpning. Detta beror delvis på att det finns många parametrar som inte går 
att fastställa i förhand. Ovanstående motorer har rekommenderad driftspänning på 5V, 
men då dessa värden är givna för kontinuerlig drift och ej för kortvarig drift. Valdes de 
med hänsyn till att de vid eventuellt behov skulle kunna matas med högre spänning än 
den rekommenderade (5V) under korta stunder. [8] [9] 
 

2.6.2 Motordrivkrets 
Drivkretsen som användes för att styra de båda motorerna var av modell TI DRV8833 
(ihopsatt av Polulu). Den bestod av en dubbel H-brygga där varje H-brygga kunde 
leverera kontinuerliga strömmar på 1.2 A (2 A peak-ström) till två likströmsmotorer 
med spänningar mellan 2.7 till 10.8 V. Nedan i Figur 18 visas motordrivkretsen.  
 

 
Figur 18. Kopplingsschema för motordrivkretsen. [8] 

Drivkretsen var mycket enkel att använda och de spänningar den kunde drivas med 
lämpade sig väl för roboten. Två pinnar på kortet kopplades till varje motor som drevs 
med ström från en separat strömkälla (inte samma strömkälla som till mikrokontrollen) 
för att undvika eventuella störningar på mikrokontrollern och för att ha möjlighet att 
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reglera spänningen till motorerna vid eventuellt behov. Den dubbla H-bryggan 
kopplades till 4 pinnar på ATMega16A, varav två av pinnarna var kopplade till pinnar 
som kunde PWM-regleras (AIN1/BIN1). Med hjälp av PWM från dessa pinnar reglerades 
sedan spänningen till motorerna vilket i sin tur bestämde deras hastigheter. 
 
Drivkretsen var även kapabel till att köras i ett sleep-läge (drar mindre ström) och hade 
inbyggt skydd mot överström och övertemperatur i kretsen (vilket var möjligt att läsa av 
på en utgående pinne). Kretsen kunde även tillämpa strömbegränsning för motorerna. 
Då motorstyrningen till roboten endast behövde utnyttja PWM-signaler och då det inte 
fanns särskilda krav på effektiviteten i strömförsörjningen ansågs de ovanstående 
funktionerna vara överflödiga i vår tillämpning. 
 
Det är värt att nämna att drivkretsen kunde tillämpa PWM-styrning med antingen ”slow 
current decay” eller ”fast current decay”. Dessa två lägen bestämmer hur strömmen i 
motorerna kommer bete sig under de stunder under PWM-styrningen då strömmen är 
bortkopplad. I och med att motorn är en induktiv last kommer det fortfarande finnas 
ström i motorn kort efter att strömmatningen är bortkopplad. På grund av 
mjukvarumässiga skäl körs motorerna i roboten stundtals i olika lägen, men detta 
visade sig inte ha någon större påverkan för motorernas användning. 

2.6.3 IMU och I2C -kommunikation 
IMU:n användes främst i motorstyrningen för att bestämma riktning och hastighet av 
motorerna. När IMU:n var vänd framåt lästes värdena av, vilket sedan skickades till 
ATMega16A för att bestämma hur fort motorerna ska köras framåt. Ju mer IMU:n var 
lutad framåt, ju snabbare körde roboten framåt. På liknande sätt styrdes även roboten åt 
vänster, höger och bakåt. För en mer detaljerad genomgång av hur den använda IMU:n 
(Polulu minIMU-9) fungerar, se Bilaga B om IMU.  
 
Avläsningen av IMU:n skedde genom I2C-kommunikation. Eftersom IMU:n skulle styra 
roboten behövdes relativt långa sladdar mellan IMU:n (som satt på handsken) och 
motorkretskortet (inuti roboten). Detta visade sig ge upphov till en del oönskade 
effekter i I2C-kommunikationen. I2C är rekommenderad att användas med ledningar 
som har en maxkapacitans på 400pF, vilket i praktiken oftast innebär ledningar på max 
någon meter. I2C -kommunikation mellan IMU och mikrokontrollern stördes ut till en 
början när de använda sladdarna var hoptvinnade, men detta reddes ut senare genom 
att tvinna ut dem vilket gjorde att kommunikationen ändå blev relativt stabil. För en mer 
detaljerad genomgång av I2C -kommunikation, se Bilaga A. 

2.6.4 Mikrokontroller 
Även en mikrokontroller av typ ATMega16A användes för motorstyrningen. 
Mikrokontrollern läste in data från IMU:n och även en analog knapp för att avgöra när 
och hur motorerna skulle styras. Mikrokontrollern skickade ut PWM-signaler till 
motordrivkretsen (se ovan). 

2.6.5 Strömförsörjning 
För att kunna driva roboten användes batterier med 12 V och 3.5 Ah för att kunna 
leverera tillräckligt med ström till motorerna. Drivkretsen tål, som antytts ovan, endast 
spänningar upp till 10.8 V. Därför behövdes en spänningsregulator för att dra ner 
spänningen till inom det rekommenderade området. En spänningsregulator av typ 
LM1084 (se avsnitt 2.7.2) användes för att driva motorerna på 5V.  
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2.7 Spänningskälla 

LED remsorna kräver 12V för att fungera, mikrokontrollern ATMega16A tål dock ej mer 
än 5V. För att se till att bägge komponenter får rätt spänning fanns det två alternativ. Det 
första var att ha två batterier, ett på 12V och ett på 5V. Nackdelen med detta är att det 
kan bli tungt för roboten och dyrt att köpa in. Den andra lösningen var att använda 
endast ett 12V batteri och en spänningsregulator som reglerar ner spänningen till 5V.  
Detta skulle då dra ner på kostnader samt vikt och utrymme inuti roboten. Det som 
valdes för denna robot var ett 12V batteri och en spänningsregulator. Kopplingen som 
gjordes från batteriet till framsidans och baksidans elektronik visas i Figur 19. 
 

 
Figur 19 visar kopplingen som gjordes för framsidan och baksidans elektronik till batteriet via en 
spänningsregulator. 

 
 

2.7.1 Batteri 
En 12V laddningsbar blyackumulator har valts som spänningskälla till robotens 
framsida och baksida med följande tekniska information enligt Tabell 1. 
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Tabell 1. Teknisk specifikation till blyackumulatorn. 

Enhet Värde 

Volt 12V 
Kapacitet 5,0 Ah 

Mått 90x70x107 mm 
Vikt 1,4 kg 

 
Tio stycken seriekopplade Panasonic Ni-MH batterier används som spänningskälla till 
motorerna och styrningen som även dessa kopplades till en spänningsregulator för att 
regleras ner till 5V. Dessa har en kapacitet på 3500 mAh och är laddningsbara. 

2.7.2 Spänningsregulator 
Eftersom LED remsorna arbetar med en spänning på 12V och mikrokontrollerna med en 
spänning på 5V användes en spänningsregulator för att en enda spänningskälla (ett 12V 
batteri) ska kunna användas. Spänningsregulatorn som användes heter LM1084 [6]. 
Enligt kopplingsschemat i Figur 20 krävs det två stycket kondensatorer på 10 μF. 
Inspänningen (VIN) är på 12V.  
 

 
Figur 20. Kopplingsschema för spänningsregulatorn LM1084 enligt databladet [6].  

 

Spänningsregulatorn kan klara upp till 5A. [6] Mätningar gjordes på kretskorten för att 
avgöra hur mycket ström de drar. Med dessa mätvärden samt värden från batteriet 
gjordes beräkningar för att avgöra livslängden för ett fulladdat batteri.  
 
En resistor på 0,95 Ω kopplades i serie med batteriet och kretskortet. Spänningsfallet 
mättes över resistorn och strömmen beräknades med hjälp av Ohms lag (1). Resultaten 
syns i Tabell 2. 

Tabell 2 visar uppmätta värden över ett kretskort 

Spänning Spänningsfall över resistorn Ström 

5V 217 mV 228 mA 
12V 106 mV 112 mA 
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Livslängden för batteriet beräknas med formeln i ekvation (2) 
 

   

    
   (2)  

 
där n är antalet kretskort, mA är milliAmpere och h antalet timmar. Då batteriets 
livslängd är på 5000 mAh och med 6 stycken kretskort inkopplade fås en livslängd på 
7,44 timmar.  
 
Strömmen mättes också över både fram- och baksidan på samma sätt som ovan fast 
denna gång användes en resistans på 1,8 Ω i serie med batteriet och 
spänningsregulatorn. Spänningsfallet över resistorn uppmättes som mest till 3,3 Volt. 
Genom att använda Ohms lag igen fås en ström på 1,8 A totalt. Då batteriets livslängd 
beräknas denna gång, (n = 1) fås en livslängd på 2,8 h. 
 
Eftersom spänningsregulatorn används för att dra ner spänningen från 12V till 5V bildas 
det mycket värme runt regulatorn. Denna överflödiga värme måste föras vidare på något 
sätt för att undvika att regulatorn eller närliggande komponenter överhettas. I detta fall 
användes en större kylfläns för att leda bort värme, men det skulle även gå att använda 
andra medel såsom kylpasta för att uppnå samma funktion. I Figur 21 visas kretskortet 
för spänningsregulatorn med tillhörande kylfläns.  
 
Även en spänningsregulator av modell LM1084 användes för att leverera ström till 
motorstyrningen. LM1084 var lämplig för motorstyrningen eftersom den kan leverera 
en relativt hög ström med en relativt låg spänning (5V/5A) vilket passade de utvalda 
motorerna väl.  
 
 

 
Figur 21. Spänningsregulator med tillhörande kylfläns. 
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2.8 Mjukvara 

2.8.1 Framsidans sensorer, programmets uppbyggnad 
Fototransistorerna är inkopplade på PORTA på mikrokontrollen Atmega16A, där AD-
omvandlingen finns. På varje kretskort finns 6 stycken rutor och därmed 6 
fototransistorer som är inkopplade på varsin pinne på mikrokontrollen. Dessa läses 
kontinuerligt av för att detektera om rutan är övertäckt eller inte av en hand (eller något 
annat som reflekterar IR-ljus). Först då roboten startas upp och framsidorna sätts på 
tänds alla framsidors LED remsor i färg 1. Då rutan täcks över ändras LED remsans färg 
till färg 2 och hålls i denna färg så länge den är övertäckt. När handen dras bort hålls färg 
2 kvar och en timer startas. Då timern har räknat upp till en viss tid ändras färgen till 
färg 3 och sedan efter ytterligare en viss tid ändras den tillbaka till färg 1. Ett 
flödesschema på detta visas i Figur 22. 
 

 
Figur 22 visar flödesschemat för programmet som styr framsidans sensorer och LED remsor. 
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2.8.2 Motorstyrningen 
I Figur 23 visas flödesschemat för motorstyrningen. 

Värdena från IMU:n läses av kontinuerligt via I2C-bussen (för detaljerad information, se 
Bilaga A). Om värdena är inom något av de specificerade områdena ändras PWM-
signalerna till motorerna beroende på positionen på IMU:n.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 23. Flödesschema för motorstyrning. 
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De ”områden” som IMU:n kunde befinna sig inom illustreras i Figur 24. 
 

 
 

Figur 24 visar hur IMU styr motorn. 

Då IMU:n är lutad i de olika riktningarna kör även motorerna i olika lägen. Motorn kan 
alltså endast styras åt vänster, höger, framåt eller bakåt och det går inte att till exempel 
styra framåt och höger samtidigt. Motorerna körs fortare ju mer lutning IMU:n har i en 
viss riktning. 

2.8.3 Modes 
För att kunna styra alla sex kretskort på framsidan har en I2C-buss använts. I2C-bussen 
som byggts upp består av en master och 6 stycken slavar, dvs de mikrokontrollers som 
sitter på kretskorten på framsidan. Data kan då skickas från mastern till alla slavar, hur 
detta fungerar förklaras i detalj i Bilaga A. En knapp som sitter på topplattan är kopplad 
till kretskortet som mastern sitter på. Då knappen trycks ner så ändras två stycken 
variabler och dessa två variabler skickas på I2C bussen till alla slavar i form av två bytes. 
Den första variabeln styr vilket ”mode” (läge) kretskorten ska vara i. Varje gång knappen 
trycks ner så ändras denna variabel ett steg nedåt och då ändras mode ett steg nedåt. 
Det finns 3 olika lägen och då denna variabel når under läge 1 går den till läge 3. Inne på 
kretskortet i roboten har även en knapp installerats men med den ändras mode ett steg 
uppåt hela tiden, dvs motsatt knappen på topplattan.  Lägena som finns visas i Tabell 3 
visar de olika lägena som finns för kretskorten för framsidan. Som beskrivit i avsnitt 
2.8.1 ändras de mellan 3 olika färger. Färgerna som går att göra är röd, blå och grön. 
Sedan kan lila göras genom en blandning av röd och blå, cyan som en blandning av grön 
och blå, gul som en blandning av röd och grön och sist en blandning av alla tre färger 
som blir vit. 
 
 

Höger 
Motor A framåt, 
Motor B bakåt. 

Framåt 
Motor A & B framåt. 

Bakåt 
Motor A & B bakåt. 

Vänster 
Motor A bakåt, 
Motor B framåt. 
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Tabell 3 visar de olika lägena som finns för kretskorten för framsidan. 

Läge Färg 1 (grundfärg) Färg 2 Färg 3 
1 Blå Röd Lila 
2 Lila Blå Cyan  
3 Röd Grön Gul 

 
Den andra variabeln som skickas är en variabel som hela tiden är densamma då den 
skickas från mastern. Då det ändras till ett nytt mode så gör den variabeln att färg 1 
tänds, dvs. grundfärgen. Detta motsvarar tänd färg i flödesschemat i Figur 22. Efter att 
färg 1 tänds ändras denna variabel till något annat så att inte grundfärgen ska fortsätta 
tändas hela tiden.   

2.9 Resultat  

Allt det ovan beskrivna resulterar i en fungerande robot med synkroniserade 
funktioner. Utseendet spelade en stor roll för att få de olika delarna sammanfogade i en 
enhetlig robot. En sexkantig robot gjorde det möjligt att ha flera sidor för en och samma 
funktion vilket var önskvärt då det ska gå att rita på en stor yta samt att många LED 
remsor ska kunna blinka i takt med musiken. Valet av plywood som stomme gav en 
stabil konstruktion samt ett behagligt utseende då det målades svart. En lucka 
tillverkades för att kunna komma in i roboten då den ska monteras samt att kunna 
komma åt all elektronik i den vilket gjorde arbetet med montering enklare. Dock är 
roboten liten och det blev trångt att komma åt allt. En större robot hade även inneburit 
större yta att ”rita” på vilket hade varit bra, men budgeten satte hinder för detta. 
 
Kretskorten till framsidan fungerar som planerat och uppfyller målet med att roboten 
ska kunna samverka med omgivningen. Dock reagerar fototransistorerna vid något 
varierande avstånd trots att det är samma fototransistorer som är programmerade på 
samma sätt. Baksidan med de blinkade LED remsorna ihop med ljusorgeln blinkar i takt 
och gör att roboten kan interagera med musiken.  
 
Knappen på ovansidan som styrde de olika lägena för framsidan fungerade undermåligt. 
Dock sitter en knapp i roboten med samma funktion som fungerar felfritt. Detta kan 
bero på att de långa sladdarna som dras till knappen på topplattan utsätter systemet för 
störningar från all annan elektronik i roboten.  
 
Motorstyrningen av roboten fungerade mer eller mindre som det var tänkt. Dock 
belastades motorerna mer än först beräknat när den faktiska roboten hade byggts ihop 
och kördes. Eftersom accelerometern i IMU:n endast mäter gravitationen och inte 
använder sig av gyrot kan fel värden ges om IMU:n flyttas för snabbt vid körning. Detta 
har dock inte visat sig vara något större problem, då roboten då som mest har en hackig 
gång när IMU:n flyttas för snabbt.   
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3 DISKUSSION  

3.1 Diskussion 

Att bygga roboten i trä kan diskuteras då robotar oftast är konstruerade i metall. Men då 
detta gav en organisk och någorlunda mjukare känsla och ändå var robust, hållbart och 
av lättare vikt än metall kan slutsatsen dras att det är ett bra val. Valet av motorer kunde 
möjligtvis ha begrundats ytterligare då starkare motorer hade gett möjlighet för att 
styra roboten med högre hastighet och med tyngre last. Men då roboten inte hade några 
särskilda krav på varken hastighet eller extrem tyngd drogs slutsatsen att de valda 
motorerna var lämpliga för ändamålet. 
 
För taktigenkänningen kunde en mer avancerad lösning ha använts t.ex. någon typ av 
digital ljudigenkänning men då ingen i gruppen hade kompetens inom ämnet valdes 
istället den enklare lösningen med analog till analog signal.  
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4 REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE 
I detta kapitel beskrivs rekommendationer och framtida arbeten för nuvarande projekt.  

4.1 Framtida arbete och rekommendationer 

Nedan beskrivs förslag till utveckling och framtida arbeten när det gäller denna robot.  
Ett förslag är att använda fototransistorer eller en annan typ av sensor med längre 
avkänningsräckvidd på framsidans kretskort. Längre räckvidd har dock både sina 
fördelar och nackdelar; fördelen är att roboten känner av på längre avstånd och det går 
därmed att skapa häftigare effekter samtidigt kan det vara en nackdel då den blir 
känsligare för störningar och roboten kan uppfattas agera slumpmässigt. 
 
LED remsorna som lyser då handen dras över för kretskorten på framsidan skulle kunna 
göras så att de kan ”dimmas”. I dagsläget kopplas de in antingen på maxstyrka med 12V 
eller på 0V. Då skulle de olika ”modes” som användes kunde ändras så lyset mattas av 
efter att handen dragits förbi. Om det gick att styra dem med olika styrka på spänningen 
skulle även fler färger kunna fås fram, t.ex. rosa med stark röd men svagare blå.   
 
En förbättring för styrningen vore om den kunde skötas trådlöst, till exempel med en 
Bluetooth modul som ersätter sladdarna som nu är kopplade till IMU:n. Dessutom kan 
man ändra mjukvaran som styr IMU:n så att man får en jämnare körning genom att 
programmera den så att den känner av flera vinklar.  T.ex. att det ska gå att åka rakt 
fram och till höger samtidigt vilket för tillfället roboten inte gör. 
 
Storleksmässigt är roboten i nuläget för liten för att synas på scen. Ett förslag är att 
bygga ut den. Förslagsvis till så pass stora proportioner att Robyn kan på scen ”rita” på 
den med hela kroppen. I samband med denna utbyggnad kan det vara läge att tillverka 
fler kretskort med fler sensorer och även mjukvarumässigt lägga till fler ”modes” och 
animeringar. En annan fördel med en större robot skulle kunna vara att monteringen 
blir enklare och det är enklare att komma in i den.  
 
Motorstyrningen bör förbättras genom att man byter till en H-brygga som klarar högre 
spänning och strömmar. Med en sådan skulle man kunna mata motorerna med mer 
ström från ett större batteri och därmed få ut mer moment ur motorerna och därmed få 
en jämnare, mer pigg gång. Detta skulle fungera trots att rekommenderad spänning för 
motorerna endast är 5V. Detta då motorerna under kortare perioder klarar högre 
spänning. Då förkortas dock livslängden avsevärt. 
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5 INTRODUKTION 

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

examensarbetet. 

5.1 Bakgrund 

För att i framtida tillämpningar kunna använda sig av seriekommunikation har en 
projektuppgift givits; att fördjupa sig inom just detta område. I denna uppgift ingår dels 
en grundläggande fördjupning inom hela området och en djupdykning i och 
implementation av ett valfritt seriekommunikationsprotokoll. 

5.2 Syfte 

Huvudsyftet med denna rapport är att först ge en teoretisk bakgrund om hur 
seriekommunikation fungerar och belysa de delar som är relevanta för den framtagna 
mjukvaran och demonstratorn denna demonstreras på. Den teoretiska delen är ett 
utdrag ur den enorma mängd kunskap som redan finns tillgänglig om 
seriekommunikation. Vidare skall rapporten förklara funktion och uppbyggnad hos den 
mjukvara och elektronik som utvecklats. Rapporten ger även förslag på möjliga 
förbättringar i mjukvaran för att göra det implementerade 
seriekommunikationsprotokollet mer avanserat och robust. 
 

5.3 Avgränsning 

Rapporten avgränsar sig i ett brett avseende till seriekommunikation och på ett djupare 
plan till seriekommunikationsprotokollet I2C. Vidare avgränsas mjukvaran till modulen 
TWI som finns på ATMEL megaAVR MCU: er. 

5.4 Metod 

För att angripa problemet med att ge en teoretisk bakgrund till seriekommunikation har 
en litteraturstudie utförts där kunskaper relevanta för problemställningen i 
projektuppgiften inhämtats. För att utveckla mjukvaran har programmet ATMEL studios 
och ATMEL Corporation (2009) använts. För elektroniken hos de utvecklade 
kommunikationsenheterna har rekommendationer i ATMEL Corporation (2009) följts. 
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6   TEORETISK FÖRDJUPNING 

Detta kapitel presenterar den teoretiska referensramen som utgör utgångspunkten för den 
utförda prototyputvecklingen. 

6.1 Grunderna i Seriekommunikation 

Det finns två huvudsakliga typer av datakommunikation, parallell kommunikation och 
serie kommunikation enligt William Sandqvist (2013). Skillnaden är att vid parallell 
kommunikation så överförs en byte bit för bit på 8 st data ledningar. Medans vid seriell 
kommunikation överförs data byte för byte på en datalina. Seriekommunikation är 
därför långsammare men kräver ett mindre antal ledare och färre I/O portar enligt 
William Sandqvist (2013).  Skillnaden åskådliggörs nedan i Figur 1. 

 

Figur 1. Skillnaden mellan serie och parallell kommunikation. 

Ett grundläggande problem vid både parallell och serie kommunikation är att avgöra var 
en byte börjar och slutar. Detta löses på olika sätt i olika kommunikationsprotokoll med 
t.ex. olika handskaknings signaler eller att man genererar en klocka parallellt med data 
linan och utnyttjar denna för att avgöra hur mycket data som skickats eller mottagits. 
Detta förklaras mer detaljerat längre fram. 

Om kommunikationen endast kan ske i en riktning kallas den för simplex. Om den kan 
ske i båda riktningar men inte samtidigt kallas den för halv duplex. Kan den ske i båda 
riktningar samtidigt kallas den för full duplex. 

 

 

6.2 Asynkron och synkron seriekommunikation 

Enligt William Sandqvist (2013) finns det två huvudsakliga sätt att kommunicera seriellt 
där problemet med att avgöra var en byte börjar och slutar löses på helt olika sätt. Dessa 
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är asynkron och synkron seriekommunikation. Vid båda typerna måste de 
kommunicerande enheterna operera med samma hastighet som inom 
seriekommunikationen kallas för baudrate [bit/s]. 

6.2.1 Asynkron seriekommunikation 
 
Vid asynkron seriekommunikation använder man extra bitar som man skickar 
tillsammans med varje överförd byte. Det krävs minst en start och stop bit som 
indikerar var byten startar och slutar, men man kan även ha en så kallad paritets bit som 
används för felindikering.   En typisk asynkron databits överföring åskådliggörs nedan i 
Figur 2 som är hämtad från William Sandqvist (2013). 

 

Figur 2. Asynkron dataöverförning av en byte med paritetsbit William Sandqvist (2013).  

Dataöverförningen går enligt William Sandqvist (2013) till så att man från utgångsläget 
håller datalinan hög, vilket kallas för tomgång. Datalinan hålls sedan låg under en bits tid 
(T = 1/baudrate) detta kallas för start biten och indikerar början på en byte. Efter denna 
kommer data byten som 8 st lika långa höga (1:or) eller låga (0:or) signaler.  

Paritetsbiten som är den 9: onde biten i Figur 2 är inget krav för att kommunikationen 
skall fungera men kan vara bra att använda vid felkontroll. Ett sätt att använda denna bit 
är att man räknar antalet 1:or i den överförda byten. Om antalet är jämt har man jämn 
paritet och om det är udda har man udda paritet. Sändare och mottagare enas sedan om 
att t.ex. hög paritetsbit betyder jämn paritet. Sändaren räknar sedan antalet 1:or och 
skickar hög eller låg paritetsbit. Mottagaren läser av denna och jämför med antalet 1:or 
han mottagit. Om mottagaren får samma paritet som anges i datapacketet är datan 
intakt och behöver inte sändas om. Minst halv duplex är en förutsättning för att detta 
ska fungera och om t.ex. två bitar har ändrats går felet i datan obemärkt förbi. 

Efter paritetsbiten avslutas dataöverföringen med att datalinjen hålls hög en T innan 
man återgår till tomgång. Mottagning av data sker genom att man efter att ha mottagit 
startbitens negativa flank läser av databitarnas värde (hög eller låg) i deras mittpunkt.  

En nackdel med asynkron seriekommunikation är att extra bitarna som används sänker 
överföringshastigheten. Detta då för varje överförd byte krävs minst två extra bitar 
(start och stop) vilket gör att den faktiska datamängden som går att skicka på given 
baudrate blir mindre. 

Ett exempel på ett asynkront seriekommunikationsprotokoll är UART som har två data 
ledare som enligt William Sandqvist (2013) brukar kallas TXD (transmitt) och RXD 
(recive). Detta gör att UART klarar av full duplex kommunikation. 
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6.2.2 Synkron seriekommunikation 
 

Vid synkron seriekommunikation krävs inga extrabitar utan istället läggs en extra ledare 
till förutom dataledaren. På denna extra ledare genereras en klocka av huvudenheten 
(Master) som används för att synkronisera när data på data ledaren skall ändras och när 
den skall läsas av. Nedan i Figur 3 som är hämtad från ATMEL Corporation (2009) visas 
hur detta fungerar för seriekommunikationsprotokollet SPI, som är ett synkront 
protokoll. Bilden visar att klockledaren som här kallas SCK kan ha två polariteter och 
datan ändras respektive samplas på stigande eller fallande flank hos klockan beroende 
på vilken polaritet som väljs. 

 

Figur 3. Synkron seriekommunikation i protokollet SPI med olika polariteter på klockledaren ATMEL 
Corporation (2009). 

Då inga extrabitar krävs vid synkron seriekommunikation inses att denna måste vara 
snabbare än asynkron då man, i alla fall teoretiskt sätt, kan överföra en bit ren data för 
varje klockcykel och därmed kan sända data på den baudrate som de kommunicerande 
enheterna max klarar av. I praktiken använder man dock i de flesta synkrona protokoll 
någon typ av synkroniserings sekvens för att indikera var olika typer av data packet 
börjar och slutar. 

Alla synkrona protokoll bygger på någon typ av master, slave kommunikation. Vilket 
innebär att man har en huvudenhet (Master) som styr kommunikationen och genererar 
klockan. Slavenheterna tar emot klockan och lyder mastern och utför den 
kommunikation som mastern beordrar (sända eller ta emot data). Det är även möjligt 
att ha flera masters på samma databuss med det synkrona protokollet I2C vilket 
bekräftas av ATMEL Corporation (2009) och förklaras närmare längre fram. 

6.3 Seriekommunikationsprotokollet SPI 

SPI är ett synkront seriekommunikationsprotokoll med full duplex förmåga enligt 
Motorola, Inc  (2003). Klockpinnen för interfacet kallas enligt standarden SCK och kan 
som tidigare nämnts ha olika polariteter. Klocksignalen genereras enligt tidigare av 
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mastern. Full duplex uppnås genom att man har två data pinnar/ledare MISO (Master 
input slave output) och MOSI (Master output slave input) där mastern tar emot 
respektive lägger ut data från/på bussen (och tvärtom för slaven). För varje slav man vill 
koppla till mastern måste man ha en SS ledare, som står för slave select, kopplad till 
respektive slav. SS fungerar så att denna hålls låg då mastern vill kommunicera med en 
viss slav enligt Figur 3. Detta medför att krockar på databussen endast är möjliga om 
mastern försöker kommunicera med flera av slavarna samtidigt. En SPI buss med två 
slavar och riktningarna på pinnarna utsatta visas nedan i Figur 4. 

 
Figur 4. SPI buss med två slavar. 

 
Fördelarna med SPI är att det är ett snabbt och simpelt protokoll som är relativt lätt att 
implementera på olika typer av mikrokontrollers som stödjer protokollet. Nackdelen är 
att om många slavar skall finnas på bussen så krävs många ledare och därmed många 
I/O pinnar hos mastern. 

6.4 Seriekommunikations protokollet I
2
C 

I2C är ett synkront seriekommunikationsprotokoll utvecklat att Phillips och används 
ofta då många enheter skall finnas på samma data buss. Eftersom detta ofta är önskvärt 
stödjer många enheter I2C men kallar det ofta för något annat för att slippa betala 
royalties till Phillips. Ett exempel på detta är ATMELs megaAVR MCUs som kallar sitt I2C 
interface för TWI, enligt ATMEL Corporation (2009). Där framgår att detta är helt 
kompatibelt med I2C och fungerar därför som det. Det nedan påstådda stöds av ATMEL 
Corporation (2009). 
 
I2C protokollet använder endast två pinnar/ledare, SDA vilket är dataledaren och SCL 
som är klockledaren. Dessa behöver två pull-up motstånd kopplade till 
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matningsspänningen. Detta gör att endast halv duplex är möjlig. I2C använder även 
adressering till slavenheterna på bussen vilket gör det möjligt att med endast två ledare 
kommunicera med 127 enheter på samma buss, om 7-bitars adressering (vilket är 
vanligt) används (detta används bl.a. i TWI). Protokollet använder precis som UART 
start och stop sekvenser för ett meddelande men genom att SDA går låg respektive hög 
då SCL är hög (all annan förändring av SDA sker då SCL är låg). Tillsammans med 
adresspacketet skickas en read/write bit som 8: onde bit vilken talar om för slaven om 
den skall ta emot data (write) eller om den skall skicka data till mastern.  Efter att 
adresspacketet motagits av slaven skickar den ett ACK (genom att dra SDA linan låg) om 
adressen matchade slavens. Annars fortsätter den att lyssna efter sin adress på bussen. 
Om ingen av slavarna dragit SDA låg efter att mastern skickat adressen, tolkar mastern 
detta som ett NACK vilket betyder att den adresserade slaven inte finns på bussen. Efter 
att slaven skickat ett ACK sänder den eller mottar så många bytes data som mastern vill 
ha eller vill skicka. Eller så många den klarar av att ta emot. Detta regleras genom att 
master eller slav skickar en ACK eller NACK bit efter varje överförd byte data. Där ACK 
betyder att den som mottar data kan ta emot mer data och NACK att den inte kan det. 
Data överföringen avslutas med att en stop sekvens skickas av mastern. En typisk 
dataöverförings sekvens ses nedan i Figur 5 hämtad från ATMEL Corporation (2009). 

 
 

Figur 5. Typisk dataöverförings sekvens för I2C, ATMEL Corporation (2009). 
 

Många enheter som stödjer I2C kräver att man skickar en speciell synkroniserings 
sekvens som ses i Figur 6. 
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Figur 6. Synkroniserings sekvens för att läsa från många typer av enheter som stödjer I2C, ATMEL 

Corporation (2009). 
 

Här ser vi att mastern först skickar adress och write till slaven och talar om var 
någonstans på slaven som t.ex. läsningen skall ske. Efter detta skickas ett upprepat 
startvillkor (repeated start condition) vilket betyder att mastern inte släpper kontrollen 
över bussen och nu kan skicka samma adress men nu med ett read och kan därmed läsa 
från önskad plats på slaven.  
 
En annan användbar funktionalitet som I2C protokollet stödjer är ”Multimaster” d.v.s. att 
man kan ha flera masterenheter på samma buss som kan initiera kommunikation på 
bussen. I en sådan konfiguration kan masterenheterna vara både slavar och master, 
d.v.s. att de kan adresseras av andra masterenheter, eller vara endast master. En sådan 
här konfiguration kräver även någon typ av felhantering mot att flera masters startar 
kommunikation på bussen samtidigt eller att dataöverföring redan sker på bussen. 

6.5 TWI modulen på ATMEL megaAVR MCU: er 

TWI är en väldigt kraftfull men enkel modul att använda. Den använder 7-bitars 
adressering och kan kommunicera i upp till 400 kbit/s. Vidare stödjer TWI Multimaster 
och även felhantering av krockar på bussen. Enkelheten i modulen beror dels på att 
hårdvaran sköter all signal generering och detektering (t.ex. start och stop sekvens), 
dels på att kommunikationen styrs med ett fåtal register. Modulen innehåller även en 
typ av lågpassfilter som motverkar störningar på bussen. I Figur 7 som hämtats från 
ATMEL Corporation (2009), visas hur modulen är uppbyggd. 
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Figur 7. TWI modulen på megaAVR, ATMEL Corporation (2009).. 

 
I Figur 7 kan visas även de register som används för att styra I2C kommunikationen. I 
adressregistret (TWAR) skrivs adressen som enheten skall svara på i slav läge. I bit rate 
registret (TWBR) tillsammans med bit 0 och 1 i statusregistret (TWSR) sätts en 
prescaler hos master-enheten/enheterna som begränsar frekvensen på klockledaren 
SCL enligt ekvation (1) hämtad från ATMEL Corporation (2009), där TWBR är registrets 
värde och TWPS är värdet av prescaler bitarna i TWSR. 
 

              
                   

    (    )     
 (3)  
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Data hämtas och sänds via dataregistret (TWDR), härifrån skickar också mastern 
adresspacketen med read/write biten. Själva styrningen av modulen från mjukvaran 
görs med statusregistret och kontrollregistret (TWCR). Detta går i praktiken till så att ett 
specifikt värde skrivs till kontroll registret beroende på vilken operation man vill att 
hårdvaran skall utföra och sedan läser av status registret och kontrollerar att 
operationen har utförts och att förväntat svar fåtts. T.ex. i mastermode så skrivs ”skicka 
start sekvens” till TWCR och TWSR kontrolleras efter detta och bör då innehålla 
statuskoden ”start sekvens skickat”. Efter detta bör slavadressen och read/write skickas 
genom att återigen skriva ett annat värde till TWCR och TWSR bör nu kontrolleras så att 
det innehåller statuskoden ”slavadress skickad, ACK mottaget” o.s.v. tills hela 
dataöverföringen är fullbordad. Alla värden för alla operationer och statuskoder att 
skriva till TWCR och läsa ur TWSR som krävs för I2C kommunikation framgår detaljerat i 
ATMEL Corporation (2009). 
 
Varje gång hårdvaran är klar med en operation sätts en flagga i TWCR som vid behov 
kan konfigureras till att generera ett interrupt. Dock kan endast en interruptrutin 
användas för alla operationer.
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7 DEMONSTRATOR 

Detta kapitel beskriver funktionen hos både den utvecklade mjukvaran och demonstratorn 
samt motivering till varför de konstruerats som de gjorts.  

 

7.1 Problemställning 

Problemställningen blir att implementera I2C protokollet med megaAVR: s TWI modul 
som utgångspunkt. Vidare skall en fysisk I2C buss konstrueras bestående av en 
masterenhet och två slavenheter för att illustera att flera enheter med endast två ledare 
kan kommunisera med varandra. 
 

7.2 Mjukvara 

Två olika program har skrivits för att möjliggöra I2C kommunikation med hjälp av TWI 
modulen, ett för master enheter och ett för slavenheter. Båda programmen är skrivna i 
programmeringsspråket C. I båda programmen har interruptrutinen för TWI modulen, 
interruptflaggan i TWCR och statuskoderna som kan utläsas från TWSR använts för att 
tillsammans bygga upp en tillståndsmaskin där varje tillstånd är en del av 
datasändningen t.ex. att skicka start sekvens är ett tillstånd. Varje tillstånd i maskinen 
definieras av en statuskod som är möjlig att utläsa från TWSR och i varje tillstånd finns 
en väldefinierad väg till nästa tillstånd. Vad detta betyder i praktiken är att i varje 
tillstånd skrivs ett nytt värde till TWCR, vilket gör att man går ur interruptrutinen (och 
därmed det nuvarande tillståndet) och när hårdvaran utfört den beordrade operationen, 
kommer man tillbaka in i interruptrutinen och nu in i nästa tillstånd, då TWSR nu har 
ändrats.  
 
Både att sända och ta emot data ligger i samma tillståndsmaskin i båda programmen. 
För att komma in i tillståndsmaskinens första tillstånd måste mastern sända en start 
sekvens och slaven motta sin egen adress. Master programmet har skrivits så att två 
funktioner kan kallas på. En för sändning av data (masterSendData()) och en för 
mottagning av data (masterReciveData()). Ett funktionsanrop hos båda funktionerna 
görs genom att det anges med vilken slav mastern vill kommunicera med och hur många 
data bytes som skall skickas/tas emot. Båda funktionerna konfigurerar mastern att ta 
emot/sända så många bytes som angetts och skickar därefter en start sekvens för att 
starta datasändningen och komma in i tillståndsmaskinen. Nedan i Figur 8 åskådliggörs 
hur data överföringen går till i master programmet i ett förenklat flödesschema. 
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Figur 8. Flödesschema för programmet som används av masterenheter på bussen. 

 
 
Eftersom slavar bara svarar på order från mastern behövs endast tillståndmaskinen och 
en initieringsfunktion i slavprogrammet som sätter vilken adress slaven skall svara på i 
TWAR. Slavprogrammet är alltså helt interruptdrivet och masterprogrammet är förutom 
valet om mängd data som skall sändas/tas emot också helt interrupt drivet. Nedan i 
Figur 9 ses ett förenklat flödesschema för slavprogrammet över hur mottagning och 
sändning av data går till. Notera att i både Figur 8 och 9 har all praktisk funktionalitet 
för demonstratorn, så som knapptryckningar, utskrifter på display och datalagning 
utelämnats.  
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Figur 9. Flödesschema för programmet som används av slavenheter på bussen. 

 

I båda programmen används arrayer som datalagnrings buffertar. I slavprogrammet 
används en som slaven både skriver till och skickar data ifrån.  I masterprogrammet 
används en för lagring av mottagen data och en för att lagra data som skall sändas. I den 
sistnämnda måste alltså den data som skall sändas hårdkodas in. I båda programmen 
ändras enkelt storleken på arrayerna med en parameter i deklarationen. 
 
Ren praktisk mjukvara för att på demonstratorn visa att I2C kommunikation är möjlig är 
på mastern polling av tre I/O pinnar som är anslutna till knappar. Med en 
tillståndsvariabel i pollingen görs att endast knapparna kan tryckas in en i taget för att 
undvika ogiltiga överföringssekvenser. Knapp 1 hämtar data från slaven med adressen 8 
(decimalt) som är hårdkodad in i slavens data buffert. Knapp 2 skickar datan från 
masterns mottagarbuffer till slaven med adressen 4 (decimalt) som är FiM-kortet som 
via SPI (med drivare som skrivits av Daniel Malmquist och Fredrik Isaksson), hela tiden 
skriver ut innehållet i des data buffert på skärmen. Knapp 3 skickar data som hårdkodas 
in i sänd bufferten hos mastern till slaven med adressen 8. Dioder tänds också för varje 
knapptryckning för att indikera att en ny datasändning inletts. 

7.3 Elektronik 

Tre elektroniska kretsar används för att illustera kommunikationen mellan flera enheter 
på I2C bussen. En masterenhet och två slavar med adresser enligt kapitel 3.2. 
Kopplingsschema för de egenkonstruerade enheterna (masterenheten och slavenheten 
med adress 8) återfinns i Bilaga A. Alla tre enheterna använder ATMEL ATMEGA16 
MCU:er då dessa stödjer TWI. På masterenheten och slaven med adressen 8 har en 
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kondensator på 0,1 uF använts för att mata MCU:n med en jämnare spänning och ett 
pull-up motstånd på 10 kohm kopplats till RESET pinnen på MCU:n för att förhindra att 
oönskad reset sker. Slaven med adressen 8 har även en switch kopplad till GND för att 
kunna reseta denna enhet om datan som är lagrad på den skrivits över av mastern. 
Lysdioderna som är kopplade till mastern skyddas av en motståndsbrygga på 470 ohm 
då detta är tillräckligt, enligt test. Pull-up motstånden till SCL och SDA ledarna är på 1,6 
kohm och är beräknade enligt ekvation (2) som är hämtad ur ATMEL Corporation 
(2009). 
 

                 
        

   
 (4)  

  

  

Där VCC är 5V. För motivering av komponenter och kopplingsschema för slaven med 
adressen 4 hänvisas till utvecklarna av FiM-kortet vilket är kursledningen i mekatronik 
kandidatexamensjobbet 2013.  

7.4 Resultat 

Det ovan beskrivna resulterar i en I2C buss med en master enhet och två slavenheter 
där ett valfritt antal data bytes kan skickas mellan enheterna. Mer specifikt så skickas ett 
meddelande från slaven med adressen 8 (slav 8) till mastern som skickar detta till 
slaven med adress 4 (slav 4) som skriver ut det på skärmen. Efter detta skriver mastern 
ett meddelande på slav 8, hämtar tillbaka detta och skickar den till slav 4 som återigen 
skriver ut det på skärmen. Detta visas nedan i Figur 10. 
 

 
Figur 10. Bild över hur demonstratorn fungerar. 
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8 DISKUSSION OCH SAMMANFATTNING 

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

8.1 Diskussion 

TWI modulen hos megaAVR MCU:s är en kraftfull och enkel modul att arbeta med och 
underlättar därför arbetet med att implementera en I2C buss betydande. Att använda 
nästan helt interrupt driven programvara med tillståndsmaskiner gör dels att 
programmet belastar processorn minimalt och att implementering av mer avancerad 
programvara underlättas, då endast fler tillstånd behöver adderas till 
tillståndsmaskinen. Att lagra data i arrayer kunde möjligen ha byts ut mot lagring av 
data på ett seriellt EEPROM minne då ATMEGA16 har ett sådant. 

8.2 Sammanfattning 

Detta examensarbete syftar till att ge en övergripande bild av området 
seriekommunikation inom mekatroniken och på en mer detaljerad nivå beskriva 
uppbyggnaden och implementationen av seriekommunikationsprotokollet I2C. Detta 
görs i form av en teoretisk fördjupning och en beskrivning av hur den utvecklade 
mjukvaran fungerar och hur den används av de fysiska enheterna som demonstratorn 
består av. Resultatet blir alltså en I2C buss bestående av tre enheter, implementerad 
med ATMEL megaAVR: s TWI modul.  
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 XIX 

9 REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE 

I detta kapitel ges rekommendationer för mera detaljerade lösningar och framtida arbete 
för att göra I2C protokollet mer avancerat och robust. 

9.1 Rekommendationer 

För att göra både master och slav programmen robustare, borde stabilare felhantering i 
tillståndsmaskinerna implementeras. Alltså om inget definierat tillstånd uppnås under 
en kommunikation riskerar programmen att fastna i interrupt rutinen. Därför bör en 
felhanteringsrutin implementeras för att undvika just detta. Förslagsvis genom att 
införa något slags nolltillstånd att gå till i sådana situationer. 

 

9.2 Framtida arbete 

9.2.1 Läsa och skriva till enheter som stödjer I 
Att kunna prata med enheter som stödjer I2C är väldigt bra i många tillämpningar och 
löses enkelt genom små förändringar i masterprogrammet görs så att 
överföringssekvensen beskriven i Figur 6 i kaptitel 2.4 fås. I praktiken görs detta 
lämpligast med extra tillstånd i tillståndsmaskinen. 
 

9.2.2 Multimasterbuss 
Om fler än enhet skall kunna styra kommunikationen på bussen kan multimaster 
implementeras. Eftersom TWI stödjer felhantering av krockar på databussen om flera 
masters försöker initiera kommunikation samtidigt kan detta implementeras genom att 
lägga till några ytterligare tillstånd i masterprogrammets tillståndsmaskin. Om man 
vidare vill att masterenheter även skall kunna agera slav på bussen måste master och 
slavprogrammets tillståndsmaskiner göras om till en och noggrann styrning av vad 
enheten skall agera (master eller slav) i vilket tillstånd måste även implementeras. 
 

9.2.3 Checksumma 
Om många enheter skall användas på samma I2C buss och mycket störningar 
förekommer längs denna kan någon typ av kontroll av att rätt data levereras på bussen 
implementeras. En sådan lösning är en checksumma där en checksummafunktion 
implementeras på alla enheter, som t.ex. hashar ett block (en vis mängd bytes) data till 
ett värde som ryms i en byte så att detta kan hämtas från slavarna av mastern efter att 
en viss mängd data bytes överförts. Mastern jämför då detta värde med sitt eget och om 
det inte stämmer kan datan skickas om, annars kan överföringen fortsätta. 
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BILAGA A: KOPPLINGSSCHEMAN 

Nedan finnes samtliga kopplingsscheman för de egenutvecklade enheter som använts i 
demonstratorn. 
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Kopplingsschema för masterenheten på bussen. 
 

 
Kopplingsschema för slavenhet på bussen med adress 8 decimalt. 
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SAMMANFATTNING 
IMU, Inertial measurment unit, är en sensor som består av en 3-axlig accelerometer och 
en 3-axlig gyrometer. Ibland kan även en magnetometer inkluderas för att få bättre 
precision på uppskattning av tillståndet hos systemet. En accelerometer mäter 
acceleration med gravitationen inkluderad, en gyrometer mäter vinkelhastighet och en 
magnetometer mäter magnetiskt fält. Accelerationen kan integreras upp två gånger för 
att få ut en sträcka hur accelerometern rört sig och vinkelhastighet kan integreras upp 
för att få ut en vinkel om begynnelsevillkoren är kända. En accelerometer kan även 
användas för att mäta gravitationen för att på sätt ta reda på hur sensorns 
koordinatsystem är vinklat i förhållande till det fasta koordinatsystemet. Det finns olika 
sätt att representera en attityd, t.ex. med Eulervinklar, DCM och kvarternioner. Det 
enklaste sättet är med Eulervinklar men då kan det uppkomma singulariteter vilket 
DCM och kvarternioner löser men blir istället lite mer komplicerade. En IMU mäter hela 
tiden skillnaden i föregående position och lägger på ändringen i position. Om det finns 
något fel i mätningen läggs det hela tiden på från position till position och till slut 
kommer IMUn har drivit iväg och då kan ett Kalmanfilter användas för att lösa detta 
problem.  
 
För att mäta antalet bicepscurl och sidogående axelpress kan en accelerometer 
användas som sätts på en hantel. Denna prototyp tillverkades för att illustrera hur en 
IMU kan användas, framförallt en accelerometer. Accelerometern används då för att 
mäta gravitationen i sensorns axlar för att ta reda på hur hanteln/sensorn förhåller sig 
till det fast koordinatsystemet. Med hjälp av en display skrivs antal repetitionen som 
utförts ut.  
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ABSTRACT 
IMU, inertial measurement unit, is a sensor with a 3-axis accelerometer and a 3-axis 
gyrometer. A magnetometer can sometimes be included to get a better measurement. A 
accelerometer measure the acceleration with the gravitation included, a gyrometer 
measure the angular rate and the magnetometer measure the magnetic field. The 
acceleration can be integrated twice to get the distance the accelerometer have been 
moving and the angular rate can be integrated to get the angle if for both the initial 
conditions are known. A accelerometer could also be used to measure the gravitation 
and figure out how the sensors axis are angled compared to the initial frame. There is 
different ways of representing a attitude, for example, Euler angles, DCM and 
quaternions. The easiest way is with Euler angles but then singularities could occur but 
with DCM and quaternions singularities would disappear but they are a bit more 
complicated. A IMU always measure the difference in position to the previous position 
and add that to the previous position. If there is something wrong in the measurement it 
will always add to every new position and after a while the sensor will drift. To solve 
this a Kalmanfilter could be used.  

 

An accelerometer could be used to measure the number of bicepscurl and sideways 
shoulder press that is executed. This prototype described in this report was made to 
illustrate how an IMU could be used. The accelerometer was used to measure the 
gravitation in the axis of the sensor to obtain the attitude of the sensor relative to the 
inertial axis. A display was used to write how many repetitions that were executed.  
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NOMENKLATUR 
I detta kapitel listas de beteckningar och förkortningar som används genom hela rapporten. 

Beteckningar 

Symbol  Beskrivning 

F  Kraft 

m  Massa 

a  Acceleration 

k  Fjäderkonstant 

b  Dämpning 

           Eulervinklar 

 ̇  ̇      ̇  Eulervinklarhastighet 

ωx, ωy och ωz  Vinkelhastighet i sensorns axlar 

  ( ),   ( )   ( ) Rotationsmatriser 

g  Gravitationen 

Förkortningar 

Förkortning  Beskrivning 

IMU  Inertial measurement unit 

MARG  Magnetic, Angular rate och Gravity 

AHRS  Attitude and Heading Reference Systems 

DCM  Direct Cosine Matrix 

SDA  Serial data line 

SCL  Serial clock line 
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10 INTRODUKTION 

Detta kapitel introducerar bakgrunden, syftet, avgränsningen och metoden för det utförda 

arbetet.  

10.1 Bakgrund 

I dagens samhälle används en hög med olika sensorer för att få tillgång till information. 
En av dessa sensorer kan vara en IMU, Inertial Measurment Unit, som innehåller en 
accelerometer och gyrometer. Dessa är vanliga i farkoster så som flygplan och bilar, och 
kan ofta användas ihop med en GPS. En IMU används främst för att beräkna en attityd, 
vilket innebär hur sensorn har vinklat sig i förhållande till det fasta koordinatsystemet.  

10.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att fördjupa sig i IMU, Inertial Measurment Unit, för att förstå 
dess funktion och användningsområde. En prototyp tillverkas för att kunna lära sig att 
implementera de teoretiska kunskaperna och lära sig hur det fungerar.  

10.3 Avgränsning 

Förutom en accelerometer och en gyrometer kan också en magnetometer användas, i 
detta arbete fokuseras det mer på accelerometer och gyrometer. Då prototypen tas fram 
används endast en accelerometer. För att representera en attityd med hjälp av 
vinkelhastigheter som fås ut från gyrometern kan Eulervinklar, DCM och kvarternioner 
användas. Denna rapport fokuserar på hur Eulervinklar fungerar och utelämnar 
kvartenioner och DCM. Vid hantering av data från en accelerometer och gyrometer kan 
ett filter användas för att kompensera i olika sorters mätfel, dock gås ej in på djupet hur 
dessa olika filter fungerar.  

10.4 Metod 

En grundlig fördjupning gjordes i redan tillgänglig information och forskning inom IMU 
för att få kunskap om teorin om IMU. Därefter prövades kunskapen genom att 
implementera den på en prototyp. Genom tillverkning av en prototyp och få 
implementera kunskapen så infann sig mer förståelse för hur det egentligen fungerar. 
Samtidigt gavs en mer förståelse för vad som mer skulle kunna göras med en IMU samt 
framtida projekt. I den teoretiska fördjupningen tas även I2C upp ty det används för 
demonstratorn.  
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11   TEORETISK FÖRDJUPNING 

Idag finns redan mycket tillgänglig kunskap och forskning inom området IMU. Detta 
kapitel innehåller en teoretisk fördjupning i vad IMU är och hur det fungerar. Utifrån 
denna teoretiska fördjupning har sedan en demostrator tagits fram för att visa hur det 
fungerar.  

11.1 IMU 

IMU står för Inertial Measurement Unit och består en accelerometer och en gyrometer 
och för att få en tredimensionell mätning används tre-axliga accelerometrar och 
gyrometrar. För att få ytterligare precision på mätningen kan de även innehålla tre-
axliga magnetometrar och kallas då för MARG (Magnetic, Angular rate och Gravity) eller 
AHRS (Attitude and Heading Reference Systems). [9] En gyrometer mäter 
vinkelhastigheten, en accelerometer mäter accelerationen och en magnetometer mäter 
magnetiska fält.  

11.1.1 Accelerometer 
En accelerometer mäter en kraft som sedan översätts till en acceleration med hjälp av 
Newtons andra lag. [12] Newtons andra lag säger att då en kraft verkar på en kropp med 
massan m utsätts den för en acceleration proportionell mot kraften enligt 

     (5)  

där F är kraften, m är massan och a är accelerationen. Enklaste formen att representera 
en accelerometer är att modellera den med en fjäder fastsatt i ett hölje via en fjäder 
enligt Figur 1, översta bilden. Koordinaten x2 följer accelerometern och koordinaten x1 
är i det fast koordinatsystem. [13,14] En seismisk accelerometer modelleras även med 
en dämpare vilket ger en andra ordningens mekaniska system enligt Figur 1, understa 
bilden. De fungerar på samma sätt fast då en dämpare läggs tillkommer termen som 
visas i ekvation (3). 

 

Figur 25 visar en modell av en accelerometer. Överst visas med en fjäder och underst med en fjäder och en 
dämpare. I bilden ses även sambanden mellan de två koordinatsystemen som används, ett i sensorns 

kroppsfixa koordinatsystem, x2, och ett i det fasta koordinatsystemet, x1. 
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Enligt Hooke´s lag fås kraften i fjädern till 

        (6)  

där k [N/m] är fjäderkonstanten och x2 fjäderns förlängning. Kraften från dämparen på 
massan blir 

       ̇ (7)  

där b [N/(m/s)] är dämpningen. Enligt Newtons lag gäller 

                      ∑        (8)  

och då fås 

   ̈( )      ( )     ̇( )     (9)  

där C står för masscentrum av massan, då fjäderns förlängning motsvarar masscentrums 
rörelse och gravitationskraften verkar i positiv riktning för x1. Koordinaten   ( ) kan 
skrivas som 

  ( )    ( )    ( ) (10)  

där x1(C) är koordinaten för masscentrum i x1 koordinatsystem, x2(C) är koordinaten för 
masscentrum i x2 koordinatsystem och x1(0) är koordinaten i x1 koordinatsystem som 
motsvarar x2 nollpunkt vilket visas i Figur 1. x1(0) beskriver hur accelerometern rör sig i 
förhållanden till det fasta koordinatsystemet vilket motsvarar accelerationen av 
sensorn. Detta medför att 

   ̈( )     ̈( )      ( )     ̇( )     (11)  

Om accelerometern är placerad stationärt vilket innebär att x1 och x2 ej rör sig i 
förhållande till varandra fås   ̈( )   . Om den står still rör sig inte massan i 
accelerometerns koordinatsystem heller vilket leder till  

       (12)  

För att beräkna en acceleration mäts massans relativa rörelse x2 vilket innebär att 
endast gravitationen mäts då den står still. [14,15] Då systemet är i jämvikt fås att 
  ̇( )    och   ̈( )    vilket ger 

  ̈( )  
  

 
  ( )    (13)  

En mätning av x2 ger accelerationen,   ̈( ), som systemet utsätts för. [10,15]  
 
I grunden används denna modell med fjäder för en accelerometer av MEMS-typ. Men det 
finns andra sätt att mäta kraften som en massa utsätts för, t.ex. istället för en fjäder kan 
ett magnetiskt fält påverka massa för att hålla den på plats och styrkan på magnetiska 
fältet är proportionell mot accelerationen massa utsätts för. [11] 

11.1.2 Gyrometer 
En gyrometer mäter vinkelhastighet och om begynnelsevillkoren är kända kan det 
integreras upp med avseende på tiden för att få ut en vinkel. [9,11]. Grundprincipen för 
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en gyrometer är en kropp som roterar i hög hastighet och då den roterar kring en annan 
axel än sin egen rotationsaxel uppkommer en coriolisacceleration vilket är det som mäts 
för att få ut en vinkelhastighet. Dock kan andra sätt utnyttjas, som för en IMU av MEMS-
typ så vibrerar kroppen istället för att rotera. [11] 

11.2 Olika referensramar 

Vid mätningar fås mätdata i olika koordinatsystem och för att kunna användas måste det 
transformeras till en lämplig ram.. Ett kroppsfixt koordinatsystem (b) har sitt origo i 
mitten av sensorn, i detta fallet IMU:n. I en inertial ram ska Newtons rörelselagar gälla 
vilket innebär att ramen inte får befinna sig i en roterande eller accelererande rörelse, 
den rör sig ej i förhållande till universum. Navigationsramen (n) är definierat att vara ett 
NED-system (North, East, Down). Den är fixt i marken där x-axeln är riktad i nordlig 
riktning, y-axeln är riktad i östlig riktning och z-axeln pekar nedåt. Det anses vara en 
inertial ram vid användning i ett litet område.[10,11,12] 

11.3 Representation av mätdata 

Det finns olika sätt att använda sig av mätdata som fås från en accelerometer, gyrometer 
och magnetometer. Ett sätt är att representera hur något vridits sig utifrån den 
ursprungliga positionen eller så kan man representera hur långt den rört sig från sin 
ursprungliga position. Med endast en accelerometer och en gyrometer kan attityden 
relativt jordens gravitationsfält mätas men om en magnetometer inkluderas kan 
attityden relativt jordens magnetfält även mätas vilket då kan ge ytterligare precision. 
Detta utgår ifrån att accelerometern mäter gravitationen och magnetometern mäter 
jordens magnetiska fält för att kunna användas som referens. [9]Med endast en 
accelerometer kan den translationella rörelsen mätas eller så kan en accelerometer 
användas för att mäta gravitationen. [15] Det innebär att den mäter hur mycket 
gravitation det är i det kroppsfixa koordinatsystemets axlar för att ta reda på vinkeln 
utifrån det fasta koordinatsystemet. 

11.3.1 Translation 
Accelerationen som mäts med accelerometern kan integreras upp två gånger och om 
begynnelsevärdena är kända kan sträckan fås ut som den förflyttat sig. [10] Dock mäter 
en accelerometer den acceleration från rörelsen den utsätts för samt gravitationen. För 
att få ut den translationella rörelsen måste någon kompensering göras för att ta bort 
gravitationen från mätningen. [11] 

11.3.2 Attityd 
En attityd kan representeras på olika sätt där de vanligaste är Eulervinklar, Direction 
Cosine Matrix (DCM) och kvarternioner (Euler parameters). Det lättaste att tolka är 
Eulervinklar men den kan medföra singulariteter medan DCM och kvarternioner är mer 
komplicerade men medför inga singulariteter. [10,11,12] 

11.3.2.1 Eulervinklar 
Mätdata från en IMU mäts i det kroppsfixa koordinatsystemet och för att transformera 
mätdata till ett annat koordinatsystem, navigationsramen (referensramen), används 
rotationsmatriser. För att få en tredimensionell rotation används 3 rotationsmatriser, en 
för vardera axel som rotationen sker kring. Genom att multiplicera dessa tre matriser fås 
den totala rotationen. [11,12] 
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En transformation från en ram till en annan ram som definieras av Eulervinklar innebär 
att attityden representeras av 3 rotationer kring olika axlar. Detta innebär 

1. Rotation   kring referens z-axeln 
2. Rotation   kring den nya y axeln 
3. Rotation   kring den nya x-axeln 

där  ,   och   kallas Eulervinklarna. [13] 

 

 

Figur 26 visar rotation för Eulervinklar. Först roteras vinkeln Ψ kring z axeln, sedan vinkeln θ kring den 
nya y-axeln, y2, och sedan en rotation ϕ kring nya x-axeln, x3. 

En matris representerar varje rotation. Rotationen Ψ kring z-axeln ges av  

  ( )  (
    ( )    (  
     ( )    ( )  

   

) (14)  

Rotationen θ kring y-axeln ges av  

  ( )  (
   ( )      ( )
   

    ( )      ( )
) (15)  

Rotationen ϕ kring x-axeln ges av 

  ( )  (

   
    ( )    ( )
      ( )     ( )

) (16)  

Dessa tre kan multipliceras för att få den totala rotationen. En transformation från 
referensramen (n) till kroppsfixa ramen(b) ges då av 

  
    ( )  ( )  ( ) (17)  

där indexet n står för att det är från referensramen, navigationsramen, och indexet b 
står för att det transformeras till den kroppsfixa ramen. Transformationen från (b) till 
(n) ges av inversen av   

  och eftersom   
  är ortogonal ges det av transponatet.  

  
    

     ( )
   ( )

   ( )
  (18)  

Gyrometern mäter vinkelhastigheten i dess ram, dvs kroppsfixa ramen (b). Dessa 
vinkelhastigheter ges av ωx, ωy och ωz och beräknas enligt följande 
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[

  
  
  
]  [

 ̇
 
 

]    ( ) [
 
 ̇
 
]    ( )  ( ) [

 
 
 ̇
] (19)  

Med hjälp av ekvation (13,14,15) blir det 

[

  
  
  
]  [

     ( )  
    ( )    ( )    ( )

     ( )     ( )    ( )
] [
 ̇

 ̇
 

] (20)  

Vinkelhastigheten för Eulervinklarna kan lösas ut enligt 

 ̇  (     ( )       ( ))    ( )     (21)  

 

 ̇       ( )       ( ) (22)  

 

 ̇  (     ( )       ( ))    ( ) (23)  

Nackdelen med Eulervinklar som nämnts tidigare är att det kan uppstå singulariteter. 
Det beror på att då        blir  ̇ och  ̇ obestämbara. [13] Vinkelhastigheten i det 
kroppsfixa koordinatsystemet mäts först. Sedan beräknas Eulervinklarnas hastigheter 
med hjälp av ekvationerna ovan. Sedan integreras de hastigheterna upp då 
begynnelsevillkoren är förgående vinkel och den nya Eulervinkeln kan tas fram. [11] 

11.4 Mätfel 

Systemet lägger hela tiden på ändringen i positionen på den föregående positionen för 
att ta reda på dess nuvarande position. Om det blir något fel i mätningen läggs det hela 
tiden på från punkt till punkt. Positionen den tror att den är i och den riktiga positionen 
kommer därför skilja sig från varandra. Detta leder till så kallad drift från sin sanna 
position. Ett sätt att lösa problemet med drift är att ta fram någon sorts ”observerare” 
(filter) till systemet, te.x. linearized Kalman filter, partially linearized extended Kalman 
filter, unscented Kalman Filter. [10] Ett fel i mätningen kan t.ex. vara en bias eller ett 
skalfel. En bias betyder att accelerometern mäter en acceleration med fel eller då 
sensorn ligger still mäter ändå gyrometern en vinkelhastighet. Sensorn ger ett mätvärde 
som är proportionellt med den verkliga mätstorheten och ett skalfel innebär att det är 
fel på omvandlingen mellan mätvärde och verklig mätstorhet. [11] 

11.5 I
2
C 

I2C eller Inter-IC är en synkron seriell multimasterbuss. Den använder endast två 
dubbelriktade busslinjer, serial data line, SDA, och seriel clock line, SCL. Dessa två ledare 
bär information mellan de olika enheterna som är kopplade till bussen. Varje enhet som 
är kopplad till bussen har en specifik adress. Varje enhet kan betraktas som master eller 
slav och varje enhet kan operera som mottagare eller sändare. Betydelsen av detta ses i 
tabell NUMMER. Att det är en multimasterbuss innebär att mer än en enhet som kan 
kontrollera bussen kan kopplas till den. 

Tabell 4 visar vad innebörden av master, slav, mottagare och sändare innebär. 

Enhetsbeskrivning Beskrivning 
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Master Enheten som initierar en sändning, genererar en 

klocksignal och avslutar en sändning. 

Slav Enheten som är adresserad av mastern betraktas 

som slav. 

Mottagare (receiver) Enhet som tar emot data från bussen 

Sändare (transmitter) Enhet som sänder data till bussen 

 
Detta innebär att varje nod/enhet kan arbeta i 4 olika lägen 

 Master, sändare. Mastern sänder data till en slavnod 
 Master, mottagare. Master mottar data från en slavnod. 
 Slav, sändare.  Slav sänder data till mastern. 
 Slav, mottagare. Slav mottar data från mastern. 

 
Ledarna SCL och SDA måste vara kopplade till pull-up resistorer. Figur 3 visar ett 
exempeldiagram med 1 master, 3 slavar och pull-up resitorer kopplade till en I2C buss. 

 

Figur 27 visar ett schema på en I2C koppling med 3 slavar och en master. på varje ledare finns en pull-up 
resistor som är kopplad till matningen Vdd. 

All överföring startar med ett START(ST) och avslutas med ett STOP(SP). Masterns 
sänder ett start med efterföljande 7-bitars adress till en slavnod. Den nästföljande biten 
(den 8:e biten, minst signifikanta biten) efter denna adress indikerar om mastern vill 
skriva data eller läsa data från slaven där 0 betyder skriva och 1 betyder läsa. Om slaven 
vars adress var indikerad från mastern finns på bussen svarar den med ett SAK 
(aknowledgment). Beroende på vad läs- eller skrivbiten sattes till fortsätter mastern i 
mottagar- eller sändläge och slaven fortsätter i motsvarade läge. [16,17] 

 

Enhet 

Master 

Enhet 

Slav 

Enhet 

Slav 

Enhet 

Slav 

SCL 

SDA 

  

V
dd

 

R
p
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12 DEMONSTRATOR 

Detta kapitel går igenom utvecklandet av en demonstrator där en IMU har använts. 
Kapitlet går igenom arbetsprocessen, elektroniken och mjukvaran som används samt 
resultatet.  

12.1 Problemställning 

Kan man med en IMU (accelerometer) bestämma orienteringen av en hantel som 
används vid träning? Tanken är att en bicepscurl och en sidogående axelpress ska 
utföras och med hjälp av en IMU ska positionen av hanteln mätas och därmed ska 
antalet bicepscurl/axelpress som utförts kunna beräknas.  

12.2 Elektronik 

I projektet används ett kretskort som heter MinIMU-9 från Pololu som innehåller ett 3-
axligt gyroskop, 3-axligt accelerometer och en 3-axlig magnetometer. Fortsättningsvis 
benämns MinIMU-9 som sensorn. Via I2C/TWI fås det tillgång till den integrerade 
kretsen och varje enhet, dvs accelerometern, gyrometern och magnetometern, kan bli 
adresserad individuellt via SDA och SCL. För att använda MinIMU-9 måste minst 4 
kopplingar göra vilket är VIN, GND, SCL och SDA. MinIMU-9 ser ut enligt Figur 4. [1] 

 

Figur 28 visar hur MinIMU-9 ser ut samt var SDA, SCl, VIN och GND finns. Bild tagen från [1] 

I projektet används en mikrokontroller som heter Atmega16A från Atmel samt en 
display från Displaytech Ltd. Det är en dot matrix LCD display som heter 64128N. [3,18]  
FiM-boarden som används för denna demonstrator är gjord av Daniel Malmquist  
och är gjord för att användas i kursen Fördjupningsarbete i 
Mekatronik/Kandidatexamensjobb. Ett kopplingsschema på en egen demonstrator har 
gjorts med inspiration från FiM-boarden fast detta kretskort är ej tillverkat utan FiM-
boarden har används.  
 
SCL på sensorn kopplas in på SCL på Atmega16A vilket är på PC0 och SDA på sensorn 
kopplas in på SDA på Atmega16A vilket är på PC0 samt att VIN kopplas på 5 V och GND 
kopplas till jord. I kopplingsschemat för det egna kretskortet finns en kontakt som är 
kopplad till GND, 5V, Atmegans PC0 och PC1 vilket sensorn kan kopplas in på. Antingen 
väljs att koppla in det via sladdar så endast sensorn kan sättas på hanteln eller så sätts 
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sensorn på kretskortet ihop med displayen och mikrokontrollen. För denna 
demonstrator kopplades sladdar in till FiM-boarden så att hanteln skulle kunna röras 
utan att displayen följer med. Enligt Figur 10 är sensorn fastsatt på hanteln och kopplad 
till FiM-boarden via sladdar. VIN kan kopplas till 2.6-5-5 Volt ty de är kopplade via 
spänningsregulator. SDA och SCL ska vara kopplade till samma matning som VIN och de 
är kopplade till 5V vilket innebär att VIN kopplas in på 5V. 

12.3 Mjukvara 

Atmega16A kommer agera som master och accelerometern, gyrometern och 
magnetometern agerar som slavar. Atmega16A kan vara både master och slav men 
accelerometern, gyrometern och magnetometer kan endast vara slavar. [1,3] Med hjälp 
av SA0_A och SA0_G på MiniIMU-9 kan slavadresserna för accelerometern och 
gyrometerns styras. SA0_A är kopplad till jord och SA0_G till 1.8 V by default. Då fås 
slavadressen till accelerometern enligt 
Accelerometern: 0b0011000 = 0x18 [1] 
 
I koden används ett bibliotek som tagits fram av Peter Fleury. Det finns att tillgå på 
hemsidan enligt [4] där förklaringarna till de olika kommandona finns att tillgå. 
Adressen till accelerometern är 7-bitar och när de definieras i koden som 
implementeras så läggs en nolla till på den 8:e minst signifikanta biten då den ska kunna 
ändras till en 0 eller 1 beroende på om man vill skriva eller läsa slaven. 
I koden definieras alltså accelerometern med adressen enligt 
Accelerometern: 0b00110000 = 0x30 
 
När en master skriver till en slav kan det se ut på följande vis enligt Figur 5. ST står för 
start, SAK står för aknowledgement och SP står för stop. Efter en start skickas slavens 
adress plus skriva vilket SAD+W betyder. När mastern får ett svar från slaven skickas 
sedan en adress till ett register. SUB innehåller de 7 minst signifikanta bitarna som 
motsvarar registrets adress och den 8 mest signifikanta biten gör auto-increment 
tillgängligt om den sätts till 1. I databladet [8] kan det läsas mer om auto-increment. 
Efter att adressen till registrets skrivits skickas 8 bitars DATA. 
 
Master ST SAD+W  SUB  DATA  SP 

Slav   SAK  SAK  SAK  

Figur 29 visar ett schema när en master skriver till en slav som är accelerometern. 

 
När en master läser av en slav kan det se ut på följande sätt enligt Figur 6. SR står för 
repeated start och SAD+R betyder slavens adress plus läsa av. Det börjar alltså med att 
skicka en start, sen en slavadress och att den ska skriva. Sen skriver den slavens 
registeradress och sen ett repeated start plus läsa för att den ska läsa av slavens register. 
[7,8] 
 
 
Master  ST, 

SAD+W 

 SUB  SR, 

SAD+R 

  NMAK SP 

Slav  SAK  SAK  SAK DATA   

Figur 30 visar ett schema när en master läser till en slav som är accelerometern. 
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Detta implementeras i koden då man både vill skriva till olika register för att sätta igång 
accelerometern samt att läsa av accelerometer för att få ut dess acceleration.  

12.3.1 Två komplement, så representeras data.  
Accelerometern sparar mätdata i 2 stycken register för vardera av sensorns axlar där 
vardera register är 8 bitar. Det innebär att mätdata sparas som ett 16 bitars tal. Dessa 
representeras med två komplement för att få med både negativa och positiva tal. [7,8] 
 
För att representera negativa tal med det binära talsystemet används 
tvåkomplementsform. Den mest signifikanta biten bestämmer om det är negativt eller 
positivt tal på så sätt att om det är en etta är talet negativt och med en 0 är det positivt. 
[5] Ett tal med N bitar kan representera heltal från  (    ) till  (      ). [6] 
 
Accelerometern visar sitt värde med ett 16 bitars tal. Detta innebär att det kan 
representera ett tal från -32768 till 32767. Accelerometern har olika inställning där det 
går att välja om den ska mäta    ,     eller     och där g står för 
gravitationsaccelerationen. För detta ändamål valdes     vilket innebär att 2g 
motsvarar talet 32767 och -2g motsvarar -32768. På den positiva sidan motsvara ett 
steg 2g/32767 vilket ger att g motsvaras av 16383,5. På den negativa sidan motsvarar 1 
steg 2g/32768  vilket ger att g motsvaras av 16384. Ett binärt tal kan bara motsvara hela 
tal vilket innebär att g sätts till att vara 16384 och –g motsvarar -16384. [8] Tabell 2 
visar hur accelerometerns mätvärden representeras.  
 
Tabell 5 visar hur 2 komplement fungerar samt vilken acceleration det motsvarar. 

Binärt tal 16 bitar Värde utan tecken 2 komplement 
värde 

Acceleration 

0000000000000000 0 0 0 
0000000000000001 1 1 2g/32767  
0000000000000010 2 2 2 2g/32767  
0100000000000000 16384 16384 g 
0111111111111110 32766 32766 32766 2g/32767 
0111111111111111 32767 32767 2g 
1000000000000000 32768 -32768 -2g 
1000000000000001 32769 -32767 -32767 2g/32768 
1011111111111110 49150 -16384 -g 
1111111111111110 65534 -2 -2 2g/32768  
1111111111111111 65535 -1 -2g/32768 

 

12.3.2 Hur mäts positionen för hanteln 
För denna demonstrator valdes att mäta hur den rört sig med hjälp av accelerometern. 
En accelerator mäter accelerationen och det innebär accelerationen för rörelse samt 
gravitationsaccelerationen. Figur 7 visar hur koordinatsystemet läggs in i hanteln och 
det följer med hanteln då den utför en rörelse vilket innebär att det är samma 
koordinatsystem som sensorn har. I utgångsläget har den all gravitation i y-axeln. 
 
Då en bicepscurl utförs rörs hanteln från utgångsläget och upp till läget som visas till 
vänster i Figur 8 vilket innebär en rotation kring z-axeln med -120 grader. Vid denna 

vinkel kommer gravitationen i y-axeln ha skiftats till –     (   )   , där g står för 
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gravitationsaccelerationen. Detta motsvarar ett 16-bitastal på 8192, då g har 16-
bitarstalet 16384.  
 
För en sidogående axelpress startas i samma utgångsläge som en bicepscurl med all 
gravitation i y-axeln. Men den rör sig istället ut i sidled vilket visas till höger i Figur 8 
tills att den får all gravitation i z-axeln, vilket motsvaras av en vridning kring x-axeln 
med -90 grader.  
 

 

Figur 31 visar grundpositionen med hanteln. I denna position ligger det endast gravitation i y-axeln. 

 

 

Figur 32 visar översta läget med hanteln. Vänster bild visar för en bicepscurl då hanteln vridits ca 120 
grader kring z-axeln. Höger bild visar sidogående axelpress då hanteln vridits 90 grader kring x-axeln. 

Programmet som skrivits för bicepscurl använder att hanteln ska röra sig från att 
accelerationen i y ska vara större än 16-bitars talet 16300 vilket är strax under 16-bitars 
talet för gravitationen och mindre än 16-bitarstalet 8192 vilket motsvarar vridningen 
med -120 grader kring z-axeln. Det byggs även på att man först måste haft hanteln i läget 
större än accelerationen g för att sedan röra den upp där accelerationen är     (   )    
och sedan ner till läget större än g. Den räknar efter en sådan rörelse att man gjort en 
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bicepscurl och skriver ut det på displayen. Programmet som skrivits för sidogående 
axelpress använder att hanteln ska röra sig från att accelerationen i y ska vara större än 
16-bitars talet 16300 till att accelerationen i z-led ska vara större än 16-bitars talet 
16300. Precis som för en bicepscurl måste den första ha varit i nedersta läget, sedan upp 
i översta läget och sen ner till nedersta läget för att det ska räknas upp att en sidogående 
axelpress ha gjorts och skrivas ut på displayen. Programmets tankegång visas i 
flödesschemat i Figur 9. 
 

 

Figur 33 visar ett flödesschema över hur programmet fungerar som är skrivet för sensorn. 

12.4 Resultat 

Figur 10 visar den färdiga demonstratorn med MinIMU-9 fastsatt på en hantel och FiM-
kretskortet bredvid. Då hanteln rör sig i de specifika rörelserna som en bicepscurl och 
sidogående axelpress innebär visar displayen på FiM-kretskortet antalet repetitioner 
utförda samt säger till var hantel ska röra sig.  

 

Figur 34 visar IMU satt på en hantel samt displayen som visar antal repetitioner. 
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Vid utgångsläget som visas överst i Figur 7 visas skärmen att hanteln ska röras uppåt 
eller åt sidan enligt bilden längst upp till höger i Figur 11. Då den når översta läget för 
både en bicepscurl samt en sidogående axelpress säger den till att röra hanteln nedåt 
vilket visas i längst upp till höger i Figur 11. Då den når nedersta läget säger displayen 
att röra hanteln åt sidan eller upp samt räknar upp en repetition på den rörelsen som 
utfördes. Underst till vänster i Figur 11 visas då 1 bicepscurl utförs samt underst till 
höger i Figur 11 visas då 1 sidogående axelpress utförts.  

 

 

Figur 35 visar displayen för demonstratorn. Vid utgångsläget visas bilden längst upp till vänster. För läge 
2 för både bicepscurl och sidogående axelpress visas displayen enligt bilden till höger längst upp.. de två 

bilderna längst ner visar displayen beroende på om en bicepscurl eller sidogående axelpress utförts. 

Denna demonstrator visar att genom att använda accelerometern och mäta 
gravitationen i vardera av sensorns koordinataxlar går det att bestämma antalet 
repetitioner av bicepscurl/axelpress med en hantel.  



 15 

13 DISKUSSION OCH SAMMANFATTNING 

I detta kapitel diskuteras och sammanfattas resultatet. 

13.1 Diskussion och sammanfattning 

Med hjälp av en accelerometer går det att mäta antalet bicepscurl och sidogående 
axelpress som blivit utförda av en person. Accelerometern mäter då gravitationen som 
ligger i vardera axel på sensorn för att skaffa sig en uppfattning var den är.  
 
Det negativa med denna demonstrator är att man skulle kunna fuska och bara vrida på 
hanteln utan att röra den i de specifika rörelser som krävs för att göra en bicepscurl 
samt sidogående axelpress. Det skulle kunna jämföras med att oftast kan en stegräknare 
skakas så räknar den steg fast stegen ej utförs.  
 
Själva koden är skriven så att för en bicepscurl ska den röra sig från all gravitation i y-
axeln till          och sedan tillbaka till all gravitation i y-axeln. Det finns inget i 
koden som inte säger att man kan röra den upp till översta läget och sedan fortsätta 
vrida den till att den kommer ner till läget där all gravitation är i y-axeln igen. Detta 
innebär att den personen som utför rörelsen måste vara väl införstådd i hur själv 
rörelsen ska utföras.  
 
Genom att den ibland kan mäta att en bicepscurl/sidogående axelpress utförs fast de 
inte gör det t.ex. genom att bara vrida den eller röra den upp till översta läget och 
fortsätta i en cirkel ner till understa läget så går det att fuska och det visar att 
demonstratorn inte är helt och hållet pålitlig.  
 
Då sensorn utsätt för snabba rörelser kommer den förutom gravitationen även mäta en 
acceleration på grund av rörelsen. Då kommer den mäta fel ty för denna demonstrator 
är endast gravitationen intressant. Det som hade kunnat förbättra den hade varit om 
gyrometerns och magnetometerns mätningar tagits med samt att accelerationen på 
grund av rörelser hade filtrerats bort.  
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14 REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE 

Detta kapitel beskriver rekommendationer för utveckling av nuvarande projekt. 

14.1 Rekommendationer och framtida arbete 

Ett potentiellt framtida arbete vore att använda gyrometern för att bestämma attityden 
av hanteln samt även magnetometern. Detta arbete har riktat in sig på att använda 
accelerometern men ett framtida arbete vore att använda både gyrometern, 
accelerometern och magnetometern. 
 
Det vore även bra om någon sorts observerare används, t.ex. ett Kalmanfilter som 
nämnts inom den teoretiska fördjupningen. För denna prototyp mäts gravitationen med 
accelerometern men då den rörs snabbt kommer även acceleration på grund av rörelse 
räknas med. Om den ska användas på det sättet som den gör för denna prototyp vore det 
bra med ett filter som filtrerar bort acceleration på grund av rörelse och endast tar med 
gravitationen.  
 
Genom att implementera något som gör mätningen både säkrare och bättre skulle en 
räknare av antal repetitionen kunna göras där man inte kan fuska utan den mäter mer 
exakt för själva rörelsen som görs.  
 
En annan ide skulle vara att ha en sensor som mäter hur den rört sig i position och ine 
bara vinkeln. Då löses problemet med att hanteln går att vinkla och den räknar upp antal 
repetitioner.  
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SAMMANFATTNING 
Detta examensarbete behandlar konstruktionen utav en ljussensor som detekterar 
färger i en viss kombination, behandlar informationen och ger utdata om vad denna 
information har för betydelse.  Området ”ljussensorer”, som med andra optiska 
instrument och hjälpmedel är väldigt intressanta i dagens samhälle då utvecklingen går 
mot mer människa-datorinteraktion. Intressant är också tillämpningarna som kan 
utvecklas i och med att det finns så många olika apparater som använder sig av 
ljussensorer som redan finns till handa. 
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ABSTRACT 
This thesis deals with the design of a light sensor that detects colors in a certain 
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seeing that there are many devices that operate using light sensors.  
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15 INTRODUKTION 

Idén för en färgkodsscanner föddes ur ett intresse för sensorer i allmänhet och 

ljusigenkänning i synnerhet. Med tanke på att streckkoder och QR-koder har haft ett 

genomslag på sistone har det varit av intresse att ta utvecklingen till nästa steg och 

undersöka möjligheterna när det gäller färgigenkänning och hur det kan utvecklas ur ett 

tekniskt perspektiv men också lite grann ur ett kommersiellt perspektiv. 

15.1 Bakgrund 

Streckkoder och streckodsscanners [1] är nuförtiden en integrerad del av samhället och 
används i de flesta kommersiella sammanhang där man behöver hålla reda på många 
artiklar och produkter. Efter att ha inspirerats av de scanners som finns ute i marknaden 
har tanken fötts på att utveckla och jobba vidare på den ursprungliga grundidén av hur 
en scanner fungerar. Så hur fungerar en scanner? 
 
Idén föddes under den senare delen av 40-talet av Bernard Silver och N. Joseph 
Woodland. De var i sin tur inspirerade av Morse koden som då användes för att skicka 
små meddelanden över längre sträckor. Den initiala avläsaren som tillverkades bestod 
av en vanlig lampa och en fotomultiplikator som är en föregångare till fotocellen [2].  
Hur fotocellen fungerar gås närmare igenom i kapitlet Teoretisk Fördjupning. 
 

 
 

Figur 36. En fotomultiplikator (höger) samt en mer modern fotocell (vänster).  
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Den moderna scanner fungerar så att en lysdiod eller laser riktas mot en streckkod. 
Detta ljus kommer att träffa vita/svarta områden. Ljuset absorberas av de svarta 
områden medans det ljus som träffar de vita områden reflekteras tillbaka in i scannern. 
Däri sitter en fotocell som analyserar mängden ljus som tillbakareflekteras. Den 
informationen omvandlas i nästa steg till en digital signal via en mikroprocessor som 
sedan bearbetas till en binär kod där ettorna kan ses som en direkt representation av de 
vita fälten och noll representera de svarta fälten.  

 
Figur 2. En typisk streckkod. 

Att kunna läsa av färgkoder istället för streck eller den nyare tekniken QR-kod är vad 
detta arbete har fokuserat på. Vad är fördelarna och nackdelarna med en färgkod? Hur 
kan man ta idén vidare?   

15.2 Syfte 

Syftet med projektet är att få en fördjupad förståelse för ljussensorer, dess 
användningsområden samt tillämpningar i egna projekt och i samhället i stort.  Syftet 
med denna rapport är också att beskriva i detalj idén och funktionen för denna prototyp 
samt förklara problematiken och svårigheterna som har uppstått och infunnit sig under 
detta arbete.  

15.3 Avgränsning 

Fokus har legat mycket på att implementera grundidén med att kunna läsa av minst två 
färger i sekvens och jämföra dessa värden med ett internt ”bibliotek”. 

Färgkodsscannern ska: 

 Känna igen färgerna röd, grön och blå 
 Känna igen två färger i sekvens  
 Jämför denna ”tvåfärgade kod” med ett internt bibliotek eller databas 
 Skriva ut resultatet från denna jämförelse på en lcd-skärm 

En utveckling av dessa grundfunktioner skulle kunna vara att färgkodssensorn ska: 

 Känna igen ett större spektra av färger 
 Känna igen fler än två färger i sekvens (större koder, flera möjligheter) 
 Spara data i minnet på en processor vilket möjliggör ett stand-alone system där 

man kan jämföra ett flertal ”scannade” värden vid ett senare tillfälle 
 Trådlöst kommunikationssystem, till exempel att resultatet skickas till 

mottagaren via sms 
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15.4 Metod 

Utgångspunkten har varit mjukvaran, det vill säga att programkoden har varit i fokus 
och att demonstratorn har gjorts så simpel som möjligt. Den tas upp närmare under 
rubriken Mjukvara nedan. Vidare har det gällt att implementera en kommunikation med 
hårdvaran så att ljussensorn som användes korrekt kan avläsas.  

Värden som sensorn läser av för olika färger skiljer sig i olika omgivningar. Därför har 
många iterationer och avläsningar behövts göras för att få en så stabil färgskanning som 
möjligt.
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16   TEORETISK FÖRDJUPNING 

Det finns flera olika sätt att analysera ljus och färgkombinationer. Många möjligheter har 
funnits att välja bland och flera har prövats innan fototransistor valdes som sensor. Nedan 
beskrivs de möjligheterna som har undersökts. 

 Det finns många redan tillgängliga ljus- samt färgsensorer. De allra enklaste kan 
tillverkas med hjälp av en vanlig lysdiod. För att förstå hur det går till gäller det att veta 
hur en lysdiod är uppbyggd och hur den fungerar. LED står för Light-Emitting Diode 
vilket innebär att den ger ifrån sig ljus.  Det är en av de enklaste typerna av halvledare 
[3] vilket betyder att den inte leder ström lika bra som en ledare men att den inte heller 
isolerar helt.  

 

 
Figur 3. Anoden (+) och katoden (-) på en LED. 

Vid ström i framåtriktningen, det vill säga när anoden är kopplad till en 
spänningstillförsel och katoden till jord så utstrålar en diod monokromatiskt ljus. 
Vänder man dock på dioden så att katoden istället är kopplad till en spänning och 
anoden till jord så beter sig dioden annorlunda och spänningsfallet över dioden ändras 
beroende på den omgivande ljusintensiteten. Detta är då den allra enklaste ljussensorn 
som går att göra.  
 

Andra komponenter att analysera ljusintensitet är då med hjälp av fotoresistorer, 
fototransistorer samt färgsensorer med filter.  

En fotoresistor är en komponent vars resistans minskar i samband med att den känner 
av mer ljus till skillnad från fototransistorn och färgsensorn som släpper igenom mer 
ström i takt med att den känner av en högre ljusintensitet.  
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Fototransistorer fungerar så att ju mer ljus de känner av desto mer spänning släpper de 
igenom.  Den som användes i detta projekt heter SFH303 [5] och har tre pinnar; CBE 
(collector-base-emittor).  

Färgsensorer med filter är komponenter som har tre stycken separata fotodioder för 
röd, grön och blå med pinnar som läses av samt en gemensam katod.  
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17 DEMONSTRATOR 
Detta kapitel beskriver processen för att få en fungerande färgkodsscanner och optimera 
den till en färdig prototyp. Prototypen fungerar så att man drar över färgkoden över 
fototransistorn så att den hinner läsa av den. Direkt därpå får man tillbaka ett 
meddelande på skärmen av vad koden var (t.ex. BR för blå, röd) och ett meddelande som är 
hårdkodat till just den färgkombinationen.  

17.1 Problemställning 

Demonstratorn är uppbyggd av flera delar; elektronik, en mikroprocessor (ATMega16a) 
och en LCD-skärm.  

Figur 4. LCD-skärm. Skriver ut namnet ”Amanda” efter att ha läst koden ”BB” (blå,blå). 

Utmaningen har varit att binda ihop ett flertal ”delar” och få dessa att samverka.  

17.2 Mjukvara 

Koden har skrivits i C i programmet Atmel Studio [4]. Programmet har kodats direkt till 
mikroprocessorn Atmega16A och består till huvuddelen av kommunikation med en 
skärm, fotodioder, och AD-omvandling. Flödesschemat återfinns i Bilaga A och beskriver 
processen i större detalj. I programmet kan två olika färger avläsas (röd och blå) samt 
fyra olika kodkombinationer, {BB,BR,RB,RR}. Varje färgkombination ger tillbaka en viss 
text som syns i tabell 1 nedan. 
Innan koden kan användas måste dock avläsningsvärdena från transistorn manuellt 
testas och dokumenteras i koden. Ljusförhållandena på olika platser kan vara ett 
störningsmoment för dessa värden. Då får i så fall en ny dokumentering göras och 
värdena för varje färg justeras vid behov. 
 

Tabell 1 Värde till varje färgkod 

Färgkod Värde 

BB Amanda 
BR Brenda 
RB Leen 
RR Candy 
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I koden finns tre funktioner som loopas i sekvens efter varandra. I bilaga A finns ett 
flödesschema som beskriver processen. 

17.3 Elektronik 

Koden sparas inuti mikroprocessorn, som matas med +5 V. En breadboard har använts 
för att koppla elektroniken. Komponenterna som har används och experimenterats med 
under arbetet syns i tabell 2 nedan. Notera att inte alla komponenter används i den 
slutliga prototypen.  

Tabell 2. Elektronikkomponenter 

Led- dioder Röd, grön, blå 
Spänningsregulatorer 10V samt 5 V 

CMOS komponent Multiplexer 
Fototransistorer Tre stycken 

Färgsensor Matningsspänning på 10 V 
Diverse resistanser Storlek 330 Ω och uppåt 

 
Den slutgiltiga prototypen är kopplad enligt schemat i figur 5. 

 
Figur 5. Kopplingsschma för prototypen gjort i Eagle [7] 

  
Två dioder, en röd och en blå lysdiod samt en fototransistor (SFH303). Dessutom 
används tre stycken resistorer. 
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17.4 Hårdvara 

Hårdvaran består utav ett färgat papper med två olika färger (se figur 6). Detta är då 
koden. 
Färgerna på koden är helröd, helgrön och helblå enligt CMYK färgmodellen. CMYK  är en 
subtraktiv färgmodell som används i tryck. Detta passade utmärkt då dessa färgkoder 
skrevs ut via en skrivare.  
 

 
 

Figur 6. Olika färgkoder som går att skriva ut. 

 

17.5 Resultat 

Resultaten visar att det går att göra en färgsensor på detta sätt som fungerar. Systemet 
är avsiktligen långsamt så att ändra färg när det gäller pappret med färgkoden. 
Avläsningsvärdena varierar efter ljusförhållandena runt fototransistorn. Skiljer sig 
ljusförhållandena mycket från den ursprungliga platsen där färgerna ”testades” kan 
avgränsningarna för de olika färgerna behöva justeras. 
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18 DISKUSSION OCH SAMMANFATTNING 

Härunder diskuteras arbetet i sin helhet ur ett personligt perspektiv. 

18.1 Diskussion 

På grund av en kombination av sammanträffanden, olyckliga misstag, tidsbrist samt 
brist på erfarenhet inom elektronik har det varit oerhört svårt för mig att implementera 
mina idéer på ett tillfredställande sätt. Murphys lag har ständigt gjort sig påmind under 
denna resa och min ovana vid elektronik har gjort att många komponenter har kopplats 
felaktigt vilket har lett till en rad icke-fungerande prototyper.  Slutligen gjordes en 
fungerande basfunktion, det vill säga att det går att läsa av två olika färger i en 
tvåkomponentskod som nu kan byggas på och utvecklas vidare. 

18.2 Sammanfattning 

Förhoppningsvis ger texten en förståelse för den ursprungliga idén och hur det har gått 
till att utveckla till något påtagligt. 
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19 REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE 

Mera detaljerade lösningar för framtida arbete. 

19.1 Rekommendationer 

För framtida utvecklingar av detta arbete kan det vara av intresse att jobba på ett stand-
alone system, det vill säga att färgsensorn inte ska vara beroende av en stationär 
spänningskälla. Dessutom kan man göra sensorn mindre, mer lätthanterlig (t.ex. med 
hjälp av ett bra användargränssnitt) och mer utseendemässigt tilltalande. 

19.2 Framtida arbete 

Det går att utveckla denna färgsensor mycket längre än vad som hunnits med här.  T.ex. 
att man läser av flera färger samt längre kombinationer. Det interna biblioteket kan då 
också utökas och implementeras på ett smartare sätt.  

Fördelarna med en färgsensor är att några fototransistorer, ljusdioder, en liten skärm 
och en processor är inga dyra komponenter vilket gör att man snabbt ska kunna 
tillverka och marknadsföra en färgsensor för hemmabruk. Nackdelarna är då att de inte 
är särskilt tillförlitliga.  

 

Jämförelser kan göras med QR-koden2 och en vidareutveckling kan vara att man jobbar 
med mjukvara som kan analysera bildinformation med fokus på färgkombinationer.  

 

 

                                                        
2  En QR-kod (Quick Response) är en tvådimensionell streckkod som utvecklades av det japanska företaget 
Denso 1994. För mer information se rubriken Referenser. [6] 
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SAMMANFATTNING	  
	  

Borstade	  DC-‐motorer	  tillämpas	  i	  många	  olika	  områden	  och	  tillhör	  de	  allra	  mest	  använda	  
motorerna.	   Detta	   arbete	   syftar	   till	   att	   undersöka	   hur	   den	   borstade	   DC-‐motorn	   kan	  
varvtalsregleras,	  vilka	  metoder	  som	  finns	  för	  detta	  och	  vilka	  utmaningar	  som	  finns	  med	  
varje	   metod.	   En	   borstad	   DC-‐motor	   kontrollerades	   med	   hjälp	   av	   PWM-‐signaler	   från	  
mikroprocessorer	  varav	  hastigheten	  sedan	   lästes	  av	  med	  hjälp	  av	  en	  egenkonstruerad	  
encoder.	   Encodern	   tillverkades	   med	   hjälp	   av	   IR-‐dioder	   samt	   fototransistorer	   och	  
användes	   för	   att	   undersöka	   reglermetoder	   såsom	   PID-‐reglering	   och	   output	   feedback-‐
reglering	  
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ABSTRACT	  
The	   brushed	  DC-‐motor	   is	   used	   in	   a	  wide	   range	   of	   applications	   and	   counts	   among	   the	  
most	   commonly	   used	  motors.	   This	   report	   aims	   at	   showcasing	   the	   various	  methods	   of	  
velocity	  control	  of	  a	  brushed	  DC-‐motor	  and	  the	  benefits	  and	  challenges	  of	  each	  method.	  
The	  velocity	  of	  a	  brushed	  DC-‐motor	  was	  regulated	  by	  using	  so	  called	  PWM-‐signals	  from	  
a	  microprocessor	  and,	  subsequently,	  read	  and	  sampled	  via	  an	  encoder.	  The	  encoder	  was	  
constructed	   using	   a	   simple	   IR-‐diode	   and	   an	   opto-‐interrupter	   and	   was	   used	   for	  
investigating	   various	  methods	   of	   velocity	   control,	   such	   as	   the	   PID-‐control	   and	   output	  
feedback-‐control	  
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	   1	  

1 INTRODUKTION	  

1.1 Bakgrund 
En	  aktuator	  är	  något	  som	  förvandlar	  lagrad	  energi	  –	  oftast	  i	  form	  av	  elektrisk,	  hydraulisk	  
eller	  pneumatisk	  energi	  –	   till	  någon	   form	  av	   rörelse.	  Den	  absolut	  vanligaste	  aktuatorn	  
som	  man	   brukar	   referera	   till	   är	   den	   elektriska	  motorn	   som	   även	   den	   delas	   upp	   i	   ett	  
flertal	   subgrupper.	   Detta	   arbete	   kommer	   främst	   kommer	   behandla	   den	   så	   kallade	  
borstade	  DC-‐motorn	  och	  de	  alternativ	  som	  finns	  för	  att	  styra	  denna.	  

1.2 Syfte 
Syftet	  med	  denna	  rapport	  är	  dels	  att	  utforska	  de	  olika	  typer	  av	  elektriska	  motorer	  som	  
finns	   på	  marknaden	   idag,	   vilka	   deras	   för-‐	   och	   nackdelar	   är,	   och	   dels	   att	   utforska	   hur	  
styrningen	  av	  en	  så	  kallad	  borstad	  DC-‐motor	  sker	  i	  praktiken,	  och	  då	  främst	  med	  fokus	  
på	   dess	   varvtalsreglering.	   Som	   en	   naturlig	   del	   av	   detta	   har	   det	   även	   vart	   till	   syfte	   att	  
närmare	  utforska	  de	  kringliggande	  komponenter	  –	  bland	  annat	  h-‐bryggor,	  läsgafflar	  och	  
mikrokontrollers	  –	  som	  krävs	  för	  att	  styra	  ovanstående	  motor.	  	  

1.3 Avgränsning 
På	   grund	   av	   tidsramen	   för	   detta	   projekt	   har	   vissa	   avgränsningar	   gällande	   utförandet	  
behövt	  göras.	  Till	   en	  början	  med	  var	  demonstratorn	   (se	  nedanstående	  kapitel)	  ämnad	  
att	  driva	  en	  kontinuerlig,	  varierande	  last	  och	  med	  hjälp	  av	  återkoppling	  hålla	  varvtalet	  
(hastigheten)	   konstant	   eller	   inom	   en	   mycket	   snäv	   felmarginal.	   En	   vidarebyggnad	   på	  
detta	   koncept	   var	   att	   låta	   den	   borstade	   DC-‐motorn	   skjuta	   iväg	   mindre	   föremål	   av	  
varierande	   vikt	   och,	   genom	  att	   varvtalsreglera	  motorn	   innan	   föremålet	   skjutits	   iväg,	   i	  
förväg	  bestämma	  sträckan	  föremålet	  skulle	  färdas.	  

Dessa	   koncept	   valdes	   dock	   att	   bortprioriteras	   i	   slutändan	   till	   förmån	   för	   en	   ökad	  
tillämpning	  och	  förståelse	  för	  de	  komponenter	  som	  är	  absolut	  nödvändiga	  för	  att	  styra	  
en	  borstad	  DC-‐motor.	  	  

1.4 Metod 
Alla	   komponenter	   som	  kretsar	   kring	   varvtalsstyrning	   av	   en	  DC-‐motor	   har	   undersökts	  
enskilt	   och	   vissa	   har	   blivit	   granskade	  mer	   grundligt	   än	   andra.	   Komponenterna	   valdes	  
efter	   tillgång	   i	  verkstaden	  och	  har	  dock	   inte	  på	  något	  sätt	  optimerats	   för	  att	  användas	  
med	  varandra.	  	  





	   3	  

2 	  	  TEORETISK	  FÖRDJUPNING	  
	  

2.1 Typer av elektriska motorer 
	  

Det	  finns	  en	  rad	  olika	  sorters	  elektriska	  motorer	  för	  alla	  möjliga	  sorters	  tillämpningar,	  
men	  i	  grova	  drag	  brukar	  de	  delas	  in	  i	  två	  kategorier:	  likströms-‐	  och	  växelströmsmotorer	  
(DC	  respektive	  AC-‐motorer).	  	  

DC-‐motorn	  var	  den	  motor	  som	  tillkom	  först	  –	  redan	  i	  början	  på	  1830-‐talet	  –	  och	  är	  den	  
motor	   vars	   princip	   är	   lättast	   att	   förstå.	   AC-‐motorn	   tillkom	   inte	   förrän	   50	   år	   senare	   i	  
slutet	   på	   1800-‐talet	   och	   är	   baserad	   på	   det	   någorlunda	   mer	   komplexa	   fenomenet	  
induktion.	  AC	  är	  den	  mest	  använda	  motorn	  inom	  industrin	  och	  DC	  den	  mest	  använda	  för	  
position	  och	  rörelsestyrning.	  Båda	  har	  dock	  självklart	  sina	  egna	  för-‐	  och	  nackdelar.	  För	  
att	  ge	  en	  överblick	  presenteras	  här	  nedan	  några	  av	  de	  vanligaste	  typerna	  av	  motorer	  och	  
deras	  särskilda	  egenskaper.	  	  

	  

Borstad	  DC-‐motor	  

Den	  lättaste	  motorn	  att	  förstå	  sig	  på.	  Se	  mer	  ingående	  förklaring	  nedan.	  	  

	  

Borstlös	  DC-‐motor 	  
Den	   borstlösa	   DC-‐motorn	   (se	   Figur.	   1)	   styrs	  
till	   skillnad	   från	   den	   borstade	   av	   en	   extern	  
elektrisk	   switch	   som	  är	   synkad	  med	   rotorns	  
position.	   Den	   externa	   switchen	   exciterar	  
statorns	  magneter	  i	  olika	  omgångar,	  vilket	  får	  
rotorn	   att	   hela	   tiden	   vilja	   jaga	   sin	   egna	  
optimala	  position.	  En	  borstlös	  DC-‐motor	  kan	  
styra	   både	   position	   och	   varvtal	   mycket	  
precist	   jämfört	   med	   borstad	   DC-‐motor.	   (En	  
stegmotor	  är	  ett	  slags	  borstlös	  DC-‐motor.)	  
	  

AC-‐motor	  

AC-‐motorer	   uppfanns	   relativt	   sent	   och	   kom	   inte	   till	   förrän	   på	   60-‐
talet.	   	  Dessa	  kan	  grovt	  delas	   in	   i	   två	   subgrupper:	   induktion	   (asynkrona)	  och	  synkrona	  
motorer,	  där	  den	  förra	  är	  den	  överlägset	  vanligaste	  motorn	  inom	  industrin.	  (EDN,	  2013)	  
	  

	  

	  

Figur.1.	  Borstlös	  DC-‐motor.	  
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2.2 Borstade DC-motorer 
	  
Den	   borstade	   DC-‐motorn	   är	   den	   enklaste	   varianten	   av	   alla	   motorer	   och	   de	   första	  
prototyperna	   tillkom	   redan	   på	   1830-‐talet.	   En	   borstad	   DC-‐motor	   kan	   bestå	   av	   ett	   par	  
magneter,	   en	   elektrisk	   ledare	   och	   en	   kommutator	   som	   ledaren	   snurrar	   runt.	   (Se	  
Figur.2.)	   När	   ström	   tillförs	   till	   den	   elektriska	   ledaren	   som	   ligger	   inbäddat	   i	   ett	  
magnetfält	  uppstår	  det	  enligt	  fysikens	  lagar	  (Fleming’s	  left-‐hand	  rule)	  en	  kraft	  i	  ledaren	  
som	  är	   vinkelrät	  mot	   både	   strömmen	  och	  magnetfältets	   riktningar.	  Detta	   leder	   till	   att	  
den	   elektriska	   ledaren,	   som	   i	   detta	   fall	   är	   densamma	   som	   rotorn,	   erfar	   en	   kraft	   som	  
bilden	  visar.	  Detta	  sker	  ända	  tills	  kommutatorns	  plattor	  glider	  ifrån	  borstarna	  (gula	  på	  
bilden)	   varpå	   strömmen	   under	   ett	  
ögonblick	   inte	   har	   någon	   rörelse.	  
Därpå	   glider	   kommutatorplattorna	  
åter	   igen	   inpå	   borstarna,	   men	   som	   i	  
detta	  läge	  nu	  börjar	  fylla	  på	  ström	  ”åt	  
andra	   hållet”.	   Låt	   oss	   säga,	   att	   om	  
strömmen	   i	   ena	   ögonblicket	   gick	   in	   i	  
ena	   änden	   av	   den	   elektriska	   ledaren,	  
så	   går	   strömmen	   nu	   ur	   samma	   ände	  
av	   den	   elektriska	   ledaren	   efter	   att	  
kommutatorplattorna	   åter	   nått	  
kontakt	  med	  borstarna.	  

Detta	   leder	   till	   att	   den	   elektriska	  
ledaren	   fortsätter	   rotera	   i	   samma	  
rotationsriktning	   och	   på	   så	   vis	  
fortsätter	  motorns	  rotor	  att	  snurra.	  	  

	  

	  

	  

 

2.3 H Bryggor 
När	  det	  gäller	  DC-‐motorer	  är	  
H-‐bryggor	  oftast	  det	  som	  är	  
länken	  mellan	  de	  digitala	  
signalerna	  och	  de	  mekaniska	  
bitarna.	  H-‐bryggor	  är	  
uppbyggda	  efter	  fyra	  olika	  
transistorer	  som	  kan	  slås	  på	  
och	  av	  efter	  digitala	  signaler.	  
Beroende	  på	  vilka	  som	  

Figur.2.	  Borstad	  DC-‐motor.	  
(Study	  Villa,	  2013)	  

Figur.3.	  Enkel	  H-‐Brygga.	  	  
(Wikipedia,	  2013)	  



	   5	  

transistorer	  som	  är	  påslagna,	  kan	  sedan	  strömmen	  till	  motorn	  sedan	  flöda	  åt	  olika	  håll,	  
vilket	  gör	  H-‐bryggor	  mycket	  användbara	  bland	  annat	  när	  man	  ska	  varvtalsreglera	  DC-‐
motorer.	  

2.4 PWM Signal 
PWM	  står	  för	  Pulse	  Width	  Modulation	  och	  är	  ytterligare	  ett	  sätt	  att	  överföra	  digital	  
information	  till	  analoga	  signaler.	  PWM	  bygger	  på	  idén	  att	  om	  en	  likström	  slås	  på	  och	  av	  
tillräckligt	  snabbt	  (ofta	  >10kHz	  för	  motorer)	  hinner	  inte	  motorn	  reagera	  på	  den	  snabba	  
ändringen	  och	  uppfattar	  då	  PWM-‐signalen	  mer	  eller	  mindre	  som	  en	  signal	  med	  lägre	  
spänningsvärde.	  I	  AVR	  ATMega16	  finns	  två	  inbyggda	  PWM-‐modes	  som	  man	  kan	  välja:	  
Fast	  PWM	  och	  Phase	  correct	  PWM.	  I	  och	  med	  att	  DC-‐motorn	  styrs	  via	  en	  H-‐brygga	  i	  det	  
här	  fallet	  hade	  det	  inte	  spelat	  större	  roll	  vilken	  av	  de	  två	  metoderna	  som	  används.	  Dock	  i	  
allmänna	  fall	  är	  phase	  correct	  mer	  lämpligt	  än	  Fast	  PWM	  för	  att	  styra	  motorer	  och	  
användes	  därför	  även	  här.	  Olika	  DC-‐motorer	  fungerar	  mer	  eller	  mindre	  bra	  med	  olika	  
PWM-‐frekvenser.	  För	  motorn	  som	  användes	  för	  detta	  projekt	  (Faulhaber	  2842S)	  var	  
dock	  en	  högre	  frekvens	  lämplig	  och	  PWM-‐signalen	  sattes	  därmed	  till	  15kHz.	  

2.5 Hastighetsavläsare 
Det	  finns	  en	  hel	  del	  sätt	  att	  återkoppla	  en	  DC-‐motor	  på	  och	  som	  man	  kan	  mäta	  
hastigheten	  med.	  Några	  exempel	  är	  halleffektssensorer,	  reflexsensorer	  och	  
optointerrupters.	  Halleffektssensorer	  läser	  av	  ändringar	  i	  det	  magnetiska	  flödet	  medan	  
reflexsensorer	  och	  optointerrupters	  mäter	  reflektioner	  av	  ljus.	  I	  detta	  fallet	  valdes	  
optointerrupter	  (läsgaffel),	  vilket	  senare	  inte	  visade	  sig	  vara	  det	  optimala	  valet.	  (IR-‐ljus	  
gick	  igenom	  3D-‐printad	  plast.)	  
	  

2.6 Modellering och reglering (output feedback) 
För	  att	  optimera	  tiden	  det	  tar	  för	  att	  reglera	  hastigheten	  så	  fort	  som	  möjligt	  gjordes	  en	  
enkel	  modell	  av	  en	  DC-‐motor	  i	  Simulink.	  Denna	  modell	  användes	  sedan	  för	  att	  
experimentera	  fram	  värden	  som	  matchade	  de	  behövda	  för	  PID-‐kontrollern.	  Regleringen	  
gjordes	  efter	  en	  output	  feedback	  modell	  istället	  för	  en	  vanlig	  PID-‐feedback	  loop.	  
	  

Figur	  4.	  Återkoppling	  med	  output	  feedback.	  De	  två	  överföringsfunktionerna	  (transfer	  
functions)	  är	  inte	  samma.	  
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Figur	  5.	  Inuti	  motor-‐modellen	  i	  föregående	  diagram.	  Induktansen	  i	  DC-‐motorn	  har	  negligerats.	  
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3 DEMONSTRATOR	  
	  

3.1 Problemställning 
Målet	  med	  demonstratorn	  var	  först	  och	  främst	  att	  lyckas	  bygga	  ett	  stand-‐alone-‐system	  
som	  kunde	  varvtalsreglera	  en	  borstad	  DC-‐motor.	  Varvtalet	  skulle	  ställas	  in	  via	  en	  
vridpotentiometer	  och	  regleringen	  skulle	  ske	  utan	  någon	  längre	  fördröjning	  (alltså,	  
snabb	  reglerkontroller	  och	  stegsvar).	  Hastigheten	  skulle	  läsas	  av	  med	  hjälp	  av	  en	  
läsgaffel	  (opto	  interrupter)	  och	  motorn	  skulle	  kontrolleras	  med	  hjälp	  av	  en	  PWM-‐signal	  
från	  AVR:s	  ATMega16.	  
	  
	  

3.2 Mjukvara 
Utvecklandet	  av	  demonstratorn	  har	  till	  den	  största	  delen	  skett	  med	  hjälp	  av	  Atmel’s	  AVR	  
Studio	  6.0.	  För	  regleringen	  och	  bestämmandet	  av	  parametrarna	  för	  reglerkontrollern	  
har	  Matlab	  och	  det	  tillhörande	  programmet	  Simulink	  använts.	  	  
	  
Det	  svåra	  med	  projektet	  har	  inte	  varit	  att	  utveckla	  det	  i	  mjukvaran,	  utan	  en	  stor	  del	  av	  
tiden	  har	  gått	  åt	  till	  att	  få	  hårdvaran	  att	  fungera.	  De	  komponenter	  som	  dock	  har	  
utvecklats	  med	  hjälp	  av	  mjukvaran	  följer	  nedan.	  	  
	  
PWM-‐signal.	  	  
För	  att	  kunna	  styra	  DC-‐motorn	  på	  ett	  effektivt	  sätt	  har	  detta	  skett	  med	  hjälp	  av	  en	  PWM-‐
signal.	  Då	  PWM-‐frekvensen	  för	  DC-‐motorer	  allmänt	  brukar	  ligga	  någonstans	  mellan	  10	  –	  
15	  KHz	  sattes	  PWM-‐frekvensen	  i	  det	  här	  fallet	  till	  strax	  över	  15	  KHz	  (8	  MHz,	  no	  
prescaler-‐mode).	  Väljs	  frekvensen	  för	  hög	  börjar	  motorns	  induktans	  påverka	  mer	  och	  
mer,	  vilket	  leder	  till	  att	  motorn	  tappar	  onödigt	  mycket	  effekt	  och	  värme.	  Väljs	  
frekvensen	  till	  får	  lågt	  kan	  göra	  motorbeteendet	  hackigt.	  	  (AVRFreaks,	  2013)	  
	  
Timers	  
Likt	  PWM	  användes	  timers	  för	  att	  hålla	  koll	  på	  klockan	  och	  utföra	  vissa	  kommandon	  
efter	  att	  visst	  antal	  klockslag.	  I	  detta	  fallet	  utfördes	  hastighetsberäkningen	  med	  hjälp	  av	  
data	  tagna	  från	  ATMega’s	  interna	  timers.	  
	  
External	  interrupts	  
För	  att	  kunna	  känna	  av	  de	  analoga	  signalerna	  från	  läsgaffeln	  användes	  en	  external	  
interrupt	  som	  reagerade	  på	  varje	  fallande	  flank	  på	  läsgaffeln.	  Den	  externa	  interrupten	  
triggades	  då	  igång	  så	  fort	  läsgaffeln	  kände	  av	  en	  skillnad.	  	  
	  
Simulink-‐modell	  
Se	  tidigare	  kapitel	  för	  Simulink-‐diagram.	  
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3.3 Elektronik 
Under	  utförandet	  av	  projektet	  krävdes	  en	  hel	  del	  komponenter.	  De	  som	  användes	  mest	  
var	  följande:	  	  
	  
H-‐brygga	  
Den	  viktigaste	  komponenten	  utöver	  mikrokontrollern	  som	  användes	  för	  detta	  projekt	  
var	  H-‐bryggan	  (drivkrets).	  H-‐bryggan	  möjliggör	  det	  att	  styra	  DC-‐motorn	  med	  en	  
spänning	  som	  överstiger	  den	  som	  går	  till	  mikroprocessorn.	  Den	  styrs	  med	  hjälp	  av	  en	  
direkt	  pin	  till	  mikrokontrollern	  och	  styrdes	  i	  detta	  fall	  med	  hjälp	  av	  PWM-‐signaler.	  H-‐
bryggan	  som	  hade	  valts	  ut	  till	  detta	  projekt	  var	  Allegro	  A3953	  och	  den	  hade	  valts	  ut	  på	  
för	  dess	  passande	  spänningståligheter	  och	  relativt	  enkla	  uppbyggnad.	  
	  
Läsgaffel	  
I	  detta	  fall	  användes	  en	  Osram	  SFH9301.	  Denna	  läsgaffel	  uppgavs	  ha	  tillräckligt	  snabba	  
egenskaper	  för	  att	  kunna	  användas	  som	  motorvarvtalsavläsare.	  	  
	  
Vridpotentiometer	  
En	  enkel	  vridpotentiometer	  
på	  10kOhm	  användes	  för	  
att	  ställa	  in	  hur	  snabb	  DC-‐
motorn	  skulle	  köras.	  
	  
Mikroprocessor	  
Mikroprocessorn	  som	  
användes	  var	  som	  bekant	  
ATMega16.	  Denna	  passade	  
bra	  för	  uppgiften	  och	  det	  
fanns	  ingen	  anledning	  till	  
att	  leta	  efter	  en	  annan	  
mikrokontroller.	  
	  
Se	  bilagor	  för	  att	  se	  
kretsschemat.	  

3.4 Hårdvara 
Till	  en	  början	  var	  det	  tänkt	  
att	  motorn	  skulle	  driva	  en	  
varierande	  last.	  Detta	  skulle	  
implementeras	  genom	  att	  
fästa	  fast	  kugghjul	  på	  motorn	  som	  sedan	  kunde	  driva	  vidare	  last.	  På	  grund	  av	  tidsramen	  
för	  projektet	  och	  beslutet	  att	  fokusera	  mer	  på	  övriga	  delar	  implementeras	  dock	  denna	  
plan	  för	  hårdvaran	  aldrig.	  Dock	  skulle	  det	  kunna	  vara	  ett	  framtida	  utvecklingsområde.	  
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3.5 Resultat 
Resultatet	  för	  den,	  via	  vridpotentiometern,	  PWM-‐styrda	  DC-‐motorn	  blev	  mycket	  lyckad	  
och	  motorn	  följde	  det	  inställda	  värdet	  på	  vridpotentiometern	  relativt	  noggrant.	  Däremot	  
var	  det	  svårare	  att	  få	  återkopplingen	  med	  läsgaffeln	  att	  fungera	  utan	  problem.	  Detta	  var	  
dels	  beroende	  på	  att	  värdena	  från	  läsgaffeln	  varierade	  mycket	  även	  när	  alla	  faktorer	  
hölls	  lika,	  vilket	  tyder	  på	  att	  djupare	  undersökning	  måste	  göras	  för	  att	  förstå	  vart	  felet	  
ligger.	  Med	  en	  återkoppling	  som	  inte	  läser	  av	  värdena	  rätt	  blir	  det	  därefter	  mycket	  svårt	  
att	  lyckas	  implementera	  en	  god	  PID-‐reglering.	  
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4 DISKUSSION	  OCH	  SAMMANFATTNING	  

4.1 Diskussion 
Det	   kan	   tänkas	   att	   det	   inte	   krävs	   mycket	   arbete	   för	   ett	   projekt	   av	   den	   här	  
storleksgraden.	  En	   lärdom	  från	  detta	  projekt	  är	  dock	  att	  mycket,	  mycket	  mer	  saker	  än	  
vad	  man	  kan	  tänka	  sig	  från	  början	  kan	  gå	  fel.	  
	  

Till	   att	   börja	   med	   är	   det	   viktigt	   att	   tänka	   på	   att	   när	   det	   gäller	   mekatronik	   finns	   det	  
knappt	   något	   ”halvrätt”	   eller	   ”halvfel”.	   Antingen	   är	   det	   så	   att	   antingen	   fungerar	  
prototypen	   som	   den	   ska	   göra	   eller	   så	   gör	   den	   inte	   det	   –	   och	   alltför	   ofta	   händer	   det	  
senare.	  Det	  som	  gör	  det	  hela	  svårt	  är	  just	  felsökningen.	  Det	  finns	  oftast	  inga	  tecken	  eller	  
tips	  på	  vart	  felet	  kan	  ha	  uppstått	  i	  ett	  så	  pass	  komplext	  system	  som	  dessa	  kan	  vara.	  Vid	  
ett	  flertal	  tillfällen	  har	  enda	  ledtråden	  varit	  att	  felsöka	  manuellt	  med	  Scope-‐metern	  för	  
att	  se	  om	  det	  fanns	  några	  glapp	  bland	  kontakter	  som	  tidigare	  fungerat.	  Alternativt	  läsa	  
på	  om	  ett	   flertal	  närliggande	  ämnen	  och	  hoppas	  på	  att	  man	  kan	  hitta	  något	  som	  berör	  
det	  ämnet	  man	  letar	  efter	  en	  lösning	  för.	  	  

	  
Sett	  till	  det	  tidigare	  nämnda	  målet	  att	  få	  djupare	  kunskap	  inom	  ämnet	  har	  detta	  projekt	  
varit	  mycket	  lyckat.	  I	  början	  av	  arbetet	  var	  det	  relativt	  krävande	  bara	  att	  försöka	  välja	  en	  
DC-‐motor.	  Det	  finns	  en	  hel	  uppsjö	  av	  motorer,	  alla	  med	  sina	  för-‐	  och	  nackdelar,	  och	  att	  
välja	  en	  specifik	  DC-‐motor	  som	  passar	  ens	  behov	  bäst	  är	  svårare	  än	  det	  låter.	  I	  detta	  fall	  
ansågs	   inte	   energiförbrukningen	   vara	   en	   faktor	   att	   räkna	   med,	   men	   i	   andra	   fall	   där	  
energiförbrukningen	  spelar	  stor	  roll	  blir	  valet	  av	  motor	  ännu	  svårare,	  trots	  att	  det	  bara	  
står	  mellan	  olika	  DC-‐motorer.	  Valet	  att	  till	  slut	  använda	  en	  Faulhaber	  2842S	  var	  till	  stor	  
del	  ändå	  endast	  slump.	  	  
	  

H-‐bryggor	  var	  om	  möjligt	  ännu	  svårare	  att	  välja.	  Innan	  det	  beslutades	  att	  Allegro	  A3953	  
skulle	  användes	  testades	  bland	  annat	  L6204,	  L6203,	  och	  en	  rad	  andra	  komponenter	  som	  
visade	  sig	  vara	  ur	  funktion.	  

	  
Regleringen	  med	  output	  feedback	  och	  state-‐space	  implementation	  gick	  inte	  lika	  lätt	  att	  
implementera	  som	  tänkt,	  till	  stor	  del	  på	  grund	  av	  att	  återkopplingen	  där	  hastigheten	  läs	  
av	  inte	  fungerade	  som	  tänkt.	  	  

4.2 Sammanfattning 
För	   att	   sammanfatta	  har	  det	   varit	   ett	   arbete	   kantat	   av	   stora	  upp	  och	  nedsvängningar.	  
Kanske	  är	  det	  även	  därför	  kursen	  har	  varit	  så	  pass	  lärorik,	  eftersom	  man	  blir	  tvungen	  att	  
ta	  sig	  genom	  alla	  svårigheter	  utan	  någon	  större	  hjälp.	  	  
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5 REKOMMENDATIONER	  OCH	  FRAMTIDA	  ARBETE	  

5.1 Rekommendationer 
Lärdomar	  till	  kommande	  experiment	  är	  bland	  annat	  att	  begränsa	  omfånget	  och	  ta	  små	  
steg	   i	   taget.	   Framförallt	   att	   få	   läsgaffeln	   att	   fungera	  mycket	   väl	   innan	   nästa	   steg	   som	  
simulering	  med	  Simulink	  påbörjas.	  Sedan	  även	  att	  varje	  sak	  som	  förväntas	  ta	  en	  viss	  tid	  
alltid	   tar	   dubbla	   tiden.	   Viktigt	   också	   att	   försöka	   gå	   vidare	   vid	   småfel	   och	   inte	   fastna	  
alltför	  mycket.	  	  

5.2 Framtida arbete 
Det	  som	  vore	  intressant	  för	  framtida	  arbete	  skulle	  bland	  annat	  vara	  att	  implementera	  en	  
varierande	  last	  på	  motorn	  och	  försöka	  få	  motorn	  att	  ändå	  hålla	  konstant	  hastighet.	  Det	  
skulle	  simuleras	  genom	  att	  man	  sätter	  fingret	  emot	  motorn	  som	  i	  så	  fall,	  om	  regleringen	  
fungerar	  som	  tänkt,	  ökar	  spänningen	  för	  att	  motverka	  momentet	  som	  trycks	  mot	  
motorns	  skaft.	  Med	  en	  tillräckligt	  välbyggd	  skiva	  med	  hål	  för	  läsgaffeln	  i	  går	  det	  även	  att	  
utöka	  varvtalsregleringen	  till	  positionsreglering.	  I	  det	  fallet	  blir	  DC-‐motorn	  i	  princip	  som	  
en	  fungerande	  servomotor.	  
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BILAGA	  A:	  KOPPLINGSSCHEMA	  
	  

	  

	  

	  
	  
	  


