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Sammanfattning

Detta kandidatexamensarbete inom mekatronik behandlar många delar som kräver stort
engagemang. Arbetet behandlar skapandet utav en scenrobot med interagerande och humanoida 
funktioner. Ett komplext arbete som nyttjar kunskaper inom flera mekatroniska discipliner. 
Skapandet av den humanoida scenroboten skulle göra det möjligt för Robyn att interagera med 
roboten och för roboten att interagera med publiken. Detta har uppfyllts genom att roboten blir 
levande vid rörelse, ögon och mun tänds tillsammans med ett bultande LED-hjärta. För att 
interagera med publiken kan roboten förmedla meddelanden genom en LED-matris. Roboten kan 
även röra sig vilket ger den ännu ett medium att interagera med sin omgivning på. Detta kan ses 
tillsammans med det klassiska humanoida robotansiktet och hjärtat som robotens fundamentala 
delar och är därigenom det viktigaste.
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Abstract

This Bachelor thesis in Mechatronics consists of many different parts which require great
commitment. The following project report addresses the creation of an on-stage robot with
humanoid functions and an ability to interact with its environment. The creation of the humanoid 
on-stage robot would make it possible for the artist Robyn to interact with the robot as well as 
her audience being able to interact with it. This is possible through a LED-display that 
communicates with the audience using written messages and a start-up sequence which involves 
Robyn. The start-up sequence consists of three stages, the first one being that Robyn touches the 
robot which initiates a string of LEDs that pulsates from Robyn’s arm towards the robot. When 
her string of LEDs reach the robot it wakes up and starts blinking. With the ability to move about 
the robot acquires yet another medium with which to interact with the audience. This, along with 
the classic humanoid robot face and the heart, can be viewed as the robots fundamental parts and 
therefore the most important ones.
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NOMENKLATUR 
 

 

Beteckningar 

Symbol Beskrivning 

Ω   Ohm, representerar styrkan(resistansen) i resistorer 

V   Volt 

 

Förkortningar 

 

LED   Light Emitting Diode 

RGB   Röd Grön Blå, namngiven efter färgerna ljusdioden kan lysa med 

NPN   Negativ, Positiv, Negativ 

bps   Bitar per sekund 

GND   Ground, jord. 

DC   Likström 

Ah   Amperetimmar 

PWM   Pulsbreddsmodulering 

PID   Propertionell integrerande deriverande regulator 
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1 INTRODUKTION 

1.1 Bakgrund 

I dagens moderna samhälle kommer vi i kontakt med teknik och högteknologiska lösningar 

vart vi än är och vad vi än gör. Allt yngre personer kommer i daglig kontakt med teknik på en 

nivå som inte existerade för tio år sedan. Ett växande intresse för teknik medför nyfikenhet 

och en hunger efter mer kunskap. I ett samarbete mellan reklambyrån Pangea och KTH skall 

intresset för teknik och elektronik spridas till en allt större, bredare publik. 

Som en del av samarbetet har åtta grupper designat och konstruerat varsin robot där Robyn 

själv är målgruppen. Denna robot har som uppgift att interagera med antingen Robyn eller 

med Robyns publik. Genom att interagera Robyns personlighet, stil som sångerska och sätt att 

förmedla känslor kan ett nytt medie för förmedling av känslor skapas samtidigt som 

ytterligare en länk mellan Robyn och publiken skapas.  

1.2 Syfte 

Projektet syftar till att leverera en robot som ska kunna interagera med Robyn och/eller 

hennes publik under uppträdanden. Roboten ska tillföra ytterligare en intressant faktor under 

konserter. Ytterligare ett syfte med detta projekt är att marknadsföra KTH och framförallt 

Mektronikprogrammet.  

 

1.3 Avgränsning 

I detta projekt har stort fokus lagts på utseendet av roboten. Detta för att robotens syfte är att 

vara med på scen under konserter. Då en konsert är en lika stor upplevelse både för synen som 

för hörslen så är det viktigt att roboten upplevs som effektfull.  

 

1.3.1 Ekonomi 

Något som konstant präglat arbetet är den fasta budget som jobbats mot. Budgeten ligger på 

1500 SEK för komponenter samt 300 SEK för material. Detta är en ganska snäv budget 

förutsatt att alla komponenter som används köps nya. I det här projektet har dock en 

betydande andel begagnade komponenter använts. På grund av detta har budgeten inte gett 

några stora begränsningar även om inga onödiga köp genomförts. Viktigt är också att nämna 

att ett visst reservkapital har satts undan för att klara oförutsedda utgifter. På så sett har 

motgångar i form av enstaka trasiga komponenter och liknande inte varit något som avgjort 

om roboten fungerar eller ej.  För en mer ingående kalkyl se bifogad bilaga A Budgetupplägg. 

 

1.3.2 Tidsram 

Projektet lades upp med en tidsram på drygt 6 arbetsveckor. Detta innebar begränsningar i 

både planering, beställning av material och genomförande.  
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1.4 Metod 

Projektet har inletts genom att arbetsgruppens först identifierat behovet av moduler för att 

skapa en så effektfull slutprodukt som möjligt. Därefter har arbetsgruppen delat in sig efter 

moduler. Arbetet har genomförts enligt en agil projektmodell och resulterat i en förståelse för 

robotens ingående moduler hos samtliga gruppmedlemmar. Två veckomöten har inneburit att 

hela arbetsgruppen varit uppdaterad gällande robotens utveckling och hur detta fortskridit.  

 

Mjukvara som använts kontinuerligt under projektets gång: 

 Visuell design samt ritningar har skapats med hjälp av Solid Edge ST4.  

 Kretskortens design har gjorts i Eagle Layout Editor 5.6.0 och 6.0.0. 

 Koden har skrivits i C med utvecklingsplattformen Atmel Studio 6.0.
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2 DEMONSTRATOR 

2.1 Problemställning 

I detta projekt har utseendet valts att likna de klassiska robotarna från 1960-talet. Detta 

tolkades som ett fyrkantigt huvud med tydliga ögon, mun och ett par antenner samt en 

fyrkantig kropp inklädd i metall med tydliga armar och hjul.  

2.1.1 Chassi 

Vägledande krav som togs hänsyn till under konstruktionen av robotens chassi var låg vikt, 

lågt pris, robust konstruktion samt möjligheten att enkelt kunna bearbeta materialet som 

användes. En annan viktig faktor som inverkat på materialvalet var kravet på en tilltalande 

design. 

 

Vid konstruktionen av chassit togs hänsyn till att roboten skulle få en såväl tilltalande som 

funktionell design. Med funktionell design avses här framförallt möjlighet till infästning av 

lysdioder, motorer och andra rörliga delar. Chassit konstruerades utifrån ett antal 

fördefinierade planer. Dessa planer innefattar: 

 Motordrivning av hjul samt styrning av dessa. 

 Ett huvud som delvis kan röra sig. 

 Armar som kan hålla i en display ovanför huvudet. 

 Motordrivning av armarna 

 Ett upplyst hjärta för att höja den mänskliga känslan i roboten. 

 Ett antal olika lysdioder som används för  en ökad visuell effekt. 

 Ett utseende som påminner om en människas. 

 

2.1.2 Huvud 

Enligt arbetsgruppens tolkning av projektuppgiften så bestämdes det att huvudet ska vara 

inklätt i metall och ha ett klassiskt robotutseende. Munnen och ögonen ska lysa upp och 

eftersom hela roboten ska komma till liv vid beröring så bestämdes det att ögonen och 

antennerna ska blinka till när roboten vaknar till liv. Efter roboten vaknat till liv ska ögon och 

antenner lysa, munnen ska aktiveras och lysdioder ska vandra fram och tillbaka mellan 

munnens kanter. Roboten ska även kunna vrida på huvudet åt både höger och vänster. När 

roboten startas eller rör på sig ska huvudet peka framåt. Huvudet ska vara ett enskilt system 

som endast ska behöva spänningsmatning och ta emot kommandon för att väckas samt för att 

röra på sig.  

 

2.1.3 Armmodul 

Då en estetisk likväl teknisk lösning efterfrågats togs beslutet att låta användaren interagera 

med roboten genom en startsekvens. För att i samband med nämnd interaktion även påverka 

potentiella observatörer krävdes en lösning där första intrycket av startsekvensen förstärks, då 

startsekvensen är en vital del av robotens funktioner.  

 

2.1.4 Display 

För att roboten skulle kunna interagera med publiken beslutades att den skulle ha 

lysdiodsdisplay. Displayen, som skulle fästas i armarna skulle vara tillräkligt mångsidig för 
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att kunna visa både text och bild. Roboten skulle hålla den över huvudet, varför den inte fick 

vara för tung. Upplösningen skulle vara tillräkligt hög för att visad text skulle vara synlig från 

ett antal meter bort. Detta ställde även krav på ljusstyrkan vilket togs under hänsyn vid 

inköpet av moduler. 

 

2.1.5 Motorstyrning 

Motorstyrningen behövde kunna kontrollera två DC-motorer som valts för robotens 

framdrivning. Styrningen skall kunna variera i hastighet och riktning simultant på båda 

motorerna utan att detta kräver komplicerade kopplingar. Motorstyrningen skall även vara 

relativt tålig mot stötar och oömt hanterande. Motorstyrningen skall kunna kontrolleras av 

både bluetooth och handkontroller. 

 

2.1.6 Servostyrda armar 

Servomotorerna skall kunna lyfta en displays fullständiga vikt från en position nära marken 

till ovanför robotens huvud. Servomotorerna skall även kunna hålla displayen i position 90 

grader mot marken som serveringsbricka. Servomotorerna får absolut inte tappa eller på något 

vis förstöra matrisen. Ifall displayen kopplas loss skall armarna kunna användas för att 

genomföra den klassiska robotdansen.  

 

 

2.2 Mjukvara 

Mjukvaran för projektet opererar främst med hjälp av externa avbrott.  

2.2.1 Huvud 

Programmet för att driva huvudet är uppdelat i två olika huvudfunktioner med sina respektive 

delfunktioner. En av dessa två huvudfunktioner är till för att kontrollera lysdioderna i huvudet 

och den andra är till för att kontrollera rörelsen av huvudet. Detta är gjort för att kunna skicka 

separata ett kommando som gör att roboten rör på huvudet och ett som gör att den vaknar till 

liv. Huvudfunktionen för att väcka huvudet till liv är uppdelat i ett antal delfunktioner där en 

av dessa blinkar ögonen och en som tänder och släcker respektive lysdiod till munnen. I figur 

1 och figur 2 kan läsaren överblicka ett flödesschema över hur mjukvaran i huvudet fungerar i 

detalj.  
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Figur 1. Flödesschema över huvudprogrammet till vänster och väckningsprogrammet till höger. 

 
Figur 2. Flödesschema över programmet för att vrida på huvudet.  

 

2.2.2 Framsida och hjärta 

Programmet konfigurerar alla inställningar och väntar sedan på en knapptryckning. När 

knapptryckningen är mottagen så blinkar programmet lamporna ovanifrån, sedan blinkar det 

cirkeln medurs och till sist så tänds cirkeln upp en lampa i taget tills hela cirkeln är tänd. När 

cirkeln är tänd så tonas hjärtat upp långsamt och sedan tonas det ner långsamt igen innan det 
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börjar blinka för att simulera hjärtslag. Detta sköts genom att lysdioderna i hjärtat är kopplat 

till en PWM-signal som möjliggör att hjärtslagen kan se ut som verkliga pumpningar istället 

för bara slå på och av lysdioderna. I figur 3 kan läsaren betrakta koden närmare i form av ett 

flödesschema.  

 

 
Figur 3. Flödesschema för programmet för fronten och hjärtat. 

  

2.2.3 Armmodul 

Huvudsakligen består mjukvaran av två funktioner. Dessa tänder och släcker de LED som är 

placerade i slangarna i förbestämd ordning. Funktionerna drivs av var sin kodslinga som 

itereras en gång per LED. För att ge LED-slingan en mer verklighetstrogen känsla tänds 

första, andra och tredje lampan under de tre första cyklerna innan dessa förflyttas vidare i 

LED-slingan. Då lamporna når slutet av LED-slingan släcks de en i taget med syfte att ge 

illusionen att ljuset rinner ut ur slangen. Efter en elva sekunder lång fördröjning, 

synktroniserat med robotens startsekvens, tänds varje LED i ordning – denna gång röda. 

Slutligen går programmet in i en oändlig loop där varje LED släcks i tur och ordning och 

resterande är tända. Detta bidrar till en illusion av ett flöde. Port A samt port C används till 
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LED-slingan med RGB-dioder och port D används till LED-slingan med röda ljusdioder. 

Detta underlättar med placeringen av pinnar på kretskortet och medför en  mer simpel 

montering. Med begränsad batteritid är det viktigt att minska energianvändningen så mycket 

som möjligt. För att uppfylla detta krav och betydligt öka livslängden på det batteri som 

kopplas till kretskortet nyttjas funktionen ”sleep mode”. Mikroprocessorn har sedan 

möjligheten att startas med en ”external interrupt” på pinne PB2 (INT0). På grund den pinne 

på mikrokontrollern som motsvarar INT0 placeras inga anslutningar till LED:s på port B. För 

tydligare beskrivning av mjukvaran se figur 4.  

 

 
Figur 4.  Flödesschema över programmet till armmodulen. 

 

2.2.4 Display 

Displayen uppdateras radvis med en hjälp av en tidtagning. Då tidtagaren triggar uppdateras 

displayen mot en intern representation av vad som ska visas. De två multiplexrar som styr 

kolumnerna regleras med en fyra bitars kod var och raderna styrs direkt från 

mikrokontrollenrn.  

 

Uppdaterings frekvensen kan med 

     
     

                      
      (1) 
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bestämmas till  762 Hz då parametrar angedda i tabell 1 används. 

  
Tabell 1. Värden för frekvensbestämning 

     
Prescaler 64 

F_CPU 4000000 

Target 40 

 

 

Den interna representationen av displayens innehåll består av en vektor med 29 stycken 32 

bitar långa variabler. De första 20 av de 32 bitarna i varje vektorelement representerar 

separata bildpunkter på displayen. Detta skapar en frihet i vad som ska visas på displayen då 

samtliga kombinationer av tända och släckta bildpunkter är möjliga. En sådan frihet kan 

orsaka problem om användaren inte är försiktig med vilka positioner som definieras. För att 

förhindra minneslekage utförs en kontroll innan varje bitändring av den interna 

representationen. Ändringar släpps inte igenom om de innefattar positioner utanför den yta 

som visas på displayen. 

 

För att underlätta designen av vad som visas kan visuella strukturer kallade objekt definieras i 

förväg. Dessa objekt kan sedan återanvändas och flyttas runt på skärmen. Ett objekt består 

utav tre medlemsvariabler och lagras som datatypen struct. De tre medlemsvariablerna avgör 

objektets höjd, bredd och utseende. Utseendet lagras som en 64 bitar long variabel, där varje 

variabel motsvarar en punkt hos objektet. Detta gör att objekt med en area större än 64 

punkter måste konstrueras av flera mindre objekt.  

 

Då ett objekt ska positioneras i displayens digitala representation bestäms varje punkts 

position med 

                                                   (2) 

 

Därefter utförs den interna positionskontrollen. Detta gör att objekt kan placeras delvis 

utanför det tillåtna området. Om så görs, kan delar av objekt skrivas ut på skärmen.  

Figur 5 illustrerar ett flödeschema över objektplaceringsmetoden. 
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Figur 5. Flödeschema över objektplasering 

 

Samtliga  visuella objekt har sina lokala origo i nedre vänstra hörnet. Då deras position 

behandlas utifrån sina origo så finns möjligheten till godtycklig placering på displayen. Det 

har antagits att användaren kommer vilja använda objektsystemet för att visa 

textmeddelanden på displayen. För att underlätta detta finns funktioner som får objekt att rulla 

över displayen från höger till vänster, eller uppifrån och ned. Dessa funktioners 

förändringsfrekvens bestäms utav tidtagning. 

 

2.2.5 Kommunikation 

För att kommunicera med robotens moduler används UART med en baudrate på 9600 bps, en 

stoppbit, ingen paritetsbit och utan någon flödeskontroll.Ovanpå UART-protokollet finns ett 
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protokoll som innefattar en adressbit och en statebit följt av eventuell data. Meddelanden 

avslutas med en meddelande-slutbit följt av en sändning-slutbit. Figur 6 illustrerar den 

använda protokollstacken samt det översta protokollets uppbyggnad. 

 

 
Figur 6. Illustration över protokollstack. 

De funktioner som är implementerade till de olika modulerna kan ses i tabell 2 och 3. 

 
Tabell 2. Tabell över de olika tillstånden i motorstyrningen 

Tillstånd Händelse 

1 Åk fram 

2 Åk bak 

3 Stå still 

4 Rotera moturs 

5 Rotera medurs 

6 Sväng vänster 

7 Sväng höger 

8 Åk bakor och sväng vänster 

9 Åk bakot och sväng höger 

 

 
Tabell 3. Tabell över de olika tillstånden i displayen 

 
Tillstånd Händelse 

1 Skriv rullande text 

2  Skriv fallande text 

3 Flytta markör 

 

 

2.2.6 Motor 

 

Robotens framdrift bestäms av två olika PWM-signaler som styr två H-bryggor som i sin tur 

bestämmer hur roboten ska röra sig. För att säkerställa att bluetooth enkelt skulle integreras 

med kretsen skrevs koden innehållandes tillstånd för att enklare integrera kommande 

mjukvara.  

 

 

2.2.7 Servoarmar 

Servoarmarna drivs med hjälp av PWM-signaler. Dessa styrs med hjälp av en tidtagare som 

skickar olika värden beroende på vilken vinkel armarna ska vridas till.  
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2.3 Elektronik 

I detta projekt har ATMEGA16a genomgående använts som mikrokontroller. Detta val 

gjordes dels för att arbetsgruppen redan var väl bekanta med denna mikrokontroller men även 

för att denna mikrokontroller har många utportar vilket behövdes i detta projekt.  

2.3.1 Huvud 

Elektroniken i huvudet består av en lysdiodspanel till munnen, två lysdiodspaneler till 

ögonen, en servomotor och ett kretskort. En lysdiodspanel utgör munnen och består av 8 

stycken lysdiodspar som är kopplade till ett motstånd och vidare till en 10-polskontakt. 

Lysdiodspanelen till ögonparet består av 13 lysdioder som är kopplade till ett motstånd och 

vidare till en tvåpolskontakt. Under projektet byggdes även ett mindre kretskort med tre 

stycken 10-polskontakter och två knappar. Dessa knappar var kopplade till två olika pinnar på 

10-polskontakterna. Detta gjordes för att kunna testa att väcka roboten och att röra på 

huvudet.  

 

2.3.2 Armmodul 

Valet av mikrokontroller styrdes huvudsakligen av mängden portar som krävdes för att 

genomföra lösningen samt vilka mikrokontrollers som fanns tillgängliga. För att fördela 

strömmen jämnt mellan samtliga lysdioder seriekopplades varje ljusdiod med en resistor på 

110 samt      . Skillnaden i styrkan på resistorerna är en följd av brist på motstånd med en 

styrka på      . Ljusslingan med RGB-dioderna är parallellkoppplade med samma 

spänningsmatning (VCC/+5V) och ljusslingan med de röda ljusdioderna är parallellt jordade. 

Genom en spänningsregulator av modell TS7805 kan upp till 24V omvandlas till de 5V som 

ATmega16 drivs med. Ansluten till spänningsregulatorn är två pinnar avsetta för batteri. 

Ytterligare en anslutning med 6 pinnar möjliggör programmering av ATmega16 när den är 

placerad i kretskortets sockel. 

 

2.3.3 Display 

Displayen är uppbyggd av 16 stycken LED-punktmatrisdisplayer (Kingbright, 2001) 

bestående av sju gånger fem lysdioder styck. Dessa är seriekopplade kolumn och radvis till en 

matris med storleken 20 gånger 28 lysdioder.  Samtliga LED-punkmatrisdisplayer är fästa i 

ett enkelsidigt kretskort, som via flatkablar är kopplat till ett separat drivkort. Detta drivkort 

förser displaykortets kolumner med ström samt jordar displaykortets rader. Både 

strömförsörjning och jordning sker genom NPN-transistorer för att kunna leverera tillräckligt 

med ström. Med den styrande mikroprocessorn kan samtliga bildpunkter styras individuellt 

med hjälp av två stycken 16-kanalers multiplexrar för att styra kolumnströmförsörjningen. 

Valet att styra och uppdatera displayen kolumnvis, och inte radvis, är baserad på antalet 

pinnar hos logikenheten som krävs för drift med befintliga komponenter. Då 

LED-punkmatrisdisplayerna drivs med 2.5V och logiken i roboten drivs med 5V innehåller 

drivkortet även en späningsdelare. 

 

2.3.4 Kommunikation 

Kommunikationen mellan robot och extern dator sker via Bluetooth. Som mottagare används 

en RN-42 Bluetooth modul monterad på en Bluetooth Mate Silver. Dessa är tillverkade av 

Sparkfun. Bluetoothen är kopplad mot en databuss som samtliga kommunikationsmottagare 

lyssnar på. 
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2.3.5 Motorstyrning 

Två DC-motorer användes för framdrivning av roboten. Detta med hjälp av PWM-signaler 

som kontrollerade två pinnar på drivkretsen. Att styra dessa två pinnar med PWM-signaler 

istället för att styra pinnarna IN1-IN4 resulterar i att färre klockor används på 

mikrokontrollen, se figur 7 nedan. 

 

 
Figur 7. Blockschema över L6204. 

 

För att styra kretsen i övrigt krävs det att riktningen på strömmen ut ur H-bryggan regleras via 

IN1-IN4. IN1 och IN2 kontrollerar H-brygga ett samtidigt som IN3 och IN4 kontrollerar H-

brygga två. Sammanlagt krävs sex pinnar från mikrokontrollen.  

 

Motorstyrningen är baserad på drivkrets L6204, vilket är en dubbel H-brygga använd till att 

driva DC-motorer och stegmotorer. Denna drivkrets valdes då två motorer skulle drivas 

simultant och kunde så göras med hjälp av endast en komponent. Kravställningen för 

motorstyrningen var att kunna driva två motorer av typen 24V PITTMAN LO-COG under 

längre tid utan risk för avbrott. Dessa två motorer valdes då den sammanlagda vikten av 

roboten troligtvis skulle komma att överstiga det mindre motorer kunnat förflytta.  För att 

undvika störningar från motorerna till övriga kretsar har motorkablaget avskärmats med 

skärmfläta som därefter kopplats till jord för att bilda en skyddande hinna.  

 

För att säkerställa mjuk gång och undvika elektromagnetiska störningar en installerades två 

parallela kondensatorer till motorerna. Dessa avspänningskondensatorer på 100 nF respektive 

270 μF används till denna funktion.Vid eventuella risker och fel skulle drivkretsen själv 

stänga av sig så att den inte skadades. Drivkretsen klarade av att leverera den behövda 

spänningen och slog av sig själv ifall den blev överhettad. För att kunna använda L6204 

krävdes bootstrap kapacitanser som installerades enligt figur 8.  
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.  
Figur 8 Bootstrap koppling 

 

För att strömförsörjas kopplades drivkretsen till 12V batterier för att sedan styra riktning och 

hastighet utav motorerna. Den valda mikrokontrollen försörjdes med 5V separat från de 12V 

som tillfördes motordrivkretsen. Anledningen till att enbart 12V användes för att driva 

motorerna var därför att ifall 24V kopplats in via att seriekoppla två 12V batterier uppgick 

den gemensamma strömmen kontinuerligt till mer än vad L6204 klarade av att hantera och det 

termiska skyddet löstes ut. 

 

2.3.6 Strömförsörjnng 

För att driften av alla ingående moduler skall vara så pålitlig som möjligt utrustas så många 

moduler som möjligt med en egen strömkälla i mån av plats. Detta för att säkerställa att en 

eventuell strömspik i ett system inte stör andra systems drift. Under projektets gång har det 

visats sig att servomotorer som delar gemensam jord med DC-motorerna som används för 

framförandet utav roboten kan generera belastningsspikar speciellt då servomotorerna arbetar. 

Detta leder till ryckig gång samt oförutsedda beteenden hos DC-motorera, vilket var en av de 

påtagliga anledningarna till användandet av egen strömkälla till flertalet moduler.  

 

De system som har egen strömförsörjning är motorerna, styrkretsen för motorn samt 

handsken. Till dessa system har ett 12V, 7.2Ah batteri från Omnipwr, ett 12V, 3Ah batterier 

från Omnipwr, ett 12V, 1500mAh batteri från ELFA, ett 7.4V,5000mAh batteri från 

Dominator och ett 7.4V, 1300mAh batteri från HiModel använts.  

 

2.3.7 Servostyrda armar 

Målsättningen var att använda robotens armar för att lyfta ledmatrisen till toppläget. För detta 

ändamål användes ett flertal olika servon där de nu installerade är ett Parallax standard servo 

och ett Hitec HS-545BB servo. 

 

 

 

2.4 Hårdvara 

Roboten har till största del byggts i trä som sedan har klätts in i 0,5 mm aluminiumplåt. 

2.4.1 Huvud 

Till huvudet har en kaross byggts i trä. För att frambringa en ökad robotkänsla över huvudet 

så har aluminiumplåten vattenskurits och sedan bockats för att kunna passa runt huvudet. På 

baksidan av huvudet har en lucka fästs med gångjärn för eventuella inre modifieringar. 

Antennerna på toppen av huvudet är gjorda av 10 mm plaststavar som slipats till för att hylsa 
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lysdioder i. Motorn som används för att rotera huvudet är en HS-303 servomotor, denna 

servomotor är inte stark men eftersom motorn placerades på mitten av bottenplattan så 

behöver motorn ej vara stark då momentet den ska överkomma blir minimalt. Servomotorn är 

kopplad till kretskortet med spänningsmatning, jord och en PWM-signal. Servomotorns axel 

är kopplad till en trästav som utgör halsen på roboten. Denna trästav är fäst i ovansidan av 

chassit och sedan täckt i aluminiumplåt. Detta gör att halsen och chassit sitter låst medan 

motorn som är fäst i huvudet rör sig. I detta projekt valdes denna lösning så att samtliga 

kopplingar från motorn hölls inuti huvudet. På så sätt kunde huvudet byggas och testas 

separat från resten av roboten. Detta möjliggjorde ett mer effektivt arbete.  

 

2.4.2 Motorstyrning 

För att säkerställa en fungerande motor- och servostyrning byggdes en handkontroll som 

skulle testa robotens styrförmåga. Denna handkontroll kopplades in direkt på 

motordrivkretsen. För att testa servomotorernas lyftkraft simulerades ledmatrisen vikt med 

hjälp av vikter så att ledmatrisen inte skadades. Dessa vikter fästes på en platta som i sin tur 

fästes mot robotens armar. Därefter undersöktes flera typer av servons gemensamma lyftkraft. 

Denna uppgick stundtals till nära 3,5Nm. Den resulterande motorstyrningen är en väl 

fungerande krets som trots att den inte kan levera motorernas märkspänning är fullt kapabel 

att användas till drivningen utav roboten.  

 

2.4.3 Strömförsörjning 

Den sammanlagda mängden batterier är tillräcklig för att driva roboten och alla dess system.  

 

2.4.4 Servostyrda armar 

Servomotorernas inspänning och nollställning vid sitt interna nolläge var vitalt för att kunna 

lyfta och sänka ledmatrisen. Detta gjordes med M8 mutter och bult för att säkert hålla 

servokonstruktionen på plats vid belastningar. Servomotorns vridcentral låstes fast mot 

armarnas axel med hjälp av skruv och spik för att säkerställa att armarna slirade minimalt mot 

servomotorn så dess kraft utnyttjades maximalt.  

 

 

2.5 Resultat 

2.5.1 Kommunikation 

Kommunikationsprotokollet implementerades i displayen och motorstyrsenheten. Detta ledde 

till positiva resultat under tidiga tester. Dock uppstod oväntade störningar när roboten kläddes 

in i aluminium och alla moduler sattes på plats. Detta förhindrade kommunikation med 

motorstyrenheten. 

 

2.5.2 Display 

Displayen uppnådde de mål som krävdes för att på ett visuellt tilltalande sätt visa stillbilder. 

Rörliga bilder hinner dock inte mjukvaran med att utföra de positionkontroller som krävs 

mellan skärmuppdateringarna. Detta resulterar i en lägre skärmfrekvens och ett svagt hackigt 

utseende.  
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2.5.3 Frontpanel och hjärta 

För att ge en upplevelse av att roboten är mänsklig har en uppstartssekvens gjorts som 

simulerar ett samband mellan användaren och roboten. Detta program går ut på att roboten 

vaknar till liv vid beröring på en viss yta. Användaren har här en tillhörande ljusslinga på 

armen med en knapp på ett finger. Genom att trycka den här knappen mot en knapp på 

robotens ovansida tänds en serie lysdioder i slingan. Tanken är att det ska uppfattas som att en 

signal går från personens axel ned till fingret. Då denna sekvens är klar fortsätter den 

simulerade signalen in i roboten genom att en serie lysdioder tänds upp i denna. Lysdioderna 

fortsätter in till en ring av lysdioder på robotens framsida som stegvis tänds upp. Därefter 

börjar lysdioder i robotens hjärta att pulsera för att simulera hjärtslag och i förlängningen  ett 

mänskligt liv i roboten. Till sist tänds även lysdioderna i huvudet upp på ett sätt som har till 

syfte att illustrera ett ansikte som blinkar sina ögon och rör på munnen under 

uppvakningsprocessen för att sedan lysa konstant. Den slutgiltiga effekten är att användaren 

skickar en signal till roboten som ger den liv. Denna illustration är relativt enkel att göra men 

är tänkt ge en stor effekt för betraktaren..  

 

2.5.4 Chassi 

De tidigare nämnda kraven på materialvalet talar delvis emot varandra, utseende och 

funktionalitet. Detta löstes genom användning av två olika material som används tillsammans 

i chassit. Dessa två är plywood och aluminium. Roboten är byggd i första hand av plywood. 

Nackdelen med att bara använda plywood är att utseendet lämnar mycket att önska. Detta 

problem löses genom att bygga själva grundstommen av plywood och sedan klä in denna i ett 

mer estetiskt tilltalande material. Av denna anledning kläs alla synliga chassidelar in med en 

0,5 mm tunn aluminiumplåt. Då det inte ställdes några krav på styvhet i plåten eller på 

hållfastheten användes denna tunna tjocklek. Detta är positivt eftersom både inköpspriset på 

plåten och vikten kan hållas ned. 

 

2.5.5 Konstruktion 

I stort kan sägas att plywood har använts för att konstruera en funktionell grundstomme och 

att aluminium har använts för att ge roboten sig slutgiltiga utseende. För att uppnå alla dessa 

krav har en balansgång mellan det mänskliga utseendet och funktionaliteten speglat robotens 

uppbyggnad. I grunden består robotens kropp av ett chassi med två drivande hjul och fyra 

stödhjul. Detta utgör robotens kropp och det är i denna del som majoriteten av elektroniken är 

samlad. Det vill säga elektronik till trådlös styrning av roboten och kommunikation mellan 

robotens olika delar. Hålet, som sitter centrerat på framsidan har syftet att åskådliggöra ett 

hjärta som är upphängt inne i kroppen. Huvudet innehåller endast elektronik för egen 

drivning. På  sidan av kroppen är två armar fästa. Armarna är fixerade så att de pekar uppåt 

från underlaget. I andra änden av armarna sitter en display fäst. Detta för att servomotorerna 

ej längre klarar av displayens vikt. Armarna utgör således länken mellan kroppen och 

displayen och innehåller därför sladdar som sköter kommunikation samt spänningsmatning. 

Armarna är gjorda av rena aluminiumprofiler. Således består i stort sett alla synliga delar i 

roboten av aluminium. 

 

2.5.6 Huvud 

 

Huvudet har uppnått de mål som sattes i början av projektet. Ögonen blinkar snabbare och 

snabbare tills de lyser konstant när roboten vaknar och munnens lysdioder rör sig från sida till 

sida. Huvudet har även ett par antenner som är kopplade till samma port som ögonen, vilket 
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gör att de blinkar i takt med ögonen. Huvudet roterar så att ansiktet pekar snett åt vänster, 

sedan snett åt höger och sedan tillbaka rakt fram. Koden till huvudet fungerar bra och dess 

funktioner är kopplade till externa kommandon som kan skickas från andra mikrokontroller i 

roboten. I detta projekt är väckningen av huvudet kopplat till mikrokontrollen som styr hjärtat 

och framsidan och på så sätt synkas väckningen av hela roboten på ett enkelt sätt.  

 

 

2.5.7 Armmodul 

Det slutgiltiga resultatet har uppnått de mål som sattes i början av projektet. Första ljusslingan 

består av åtta stycken röda ljusdioder och den andra slingan består av åtta RGB-dioder. 

Kretskortet är placerat på en platta tillverkad i trä för att framhäva anslutningar till kretskortet. 

Lådan spänns fast på sidan av armbågen och de båda ljussslingorna dras till axeln respektive 

till handen för att möjliggöra att ljuset kan färdas från axeln till handen kontinuerligt. I 

samband med resterande funktioner av roboten motsvarar ljusslingorna det första momentet i 

startprocessen. Övergången från röda lysdioder till lila ljus från RGB-dioderna samspelar med 

nästa delmoment, då detta involverar blåa lysdioder på robotens front. Detta uppfyller 

problemställningen där kravet var en lösning som är både teknisk och har en estetisk tanke 

bakom designen. 

 

2.5.8 Motorstyrning 

Motorstyrningen kan kontrollera DC-motorerna, både gällande hastighet och riktning. Dock 

klarar inte kretsen av att levera 24V kontinuerligt till motorerna pga att h-bryggan efter en 

kort stunds drift blir så varm att den termiska säkringen löser ut. Motorstyrningskretsen kan 

hanteras relativt ovarsamt. Motorstyrningen kan kontrolleras både via bluetooth och 

handkontroller. 

 

 

2.5.9 Servostyrda armar 

Servomotorerna klarade inte av att lyfta displayen. Servomotorerna gick istället sönder. 

Efterföljande tester med servomotorer ledde alla till samma slutsats och händelse. De 

servomotorer som fanns att tillgå saknade det nödvändiga vridmoment för att kunna lyfta 

matrisen.  
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3 DISKUSSION OCH SAMMANFATTNING 

3.1 Diskussion och rekommendationer 

3.1.1 Chassi 

På prototypnivå lämpar sig plywood mycket bra att använda för att bygga robotkroppen. 

Detta eftersom en låg vikt kan hållas trots en hög robusthet. Materialet är även lätt att 

bearbeta och ändringar kan därför enkelt göras under konstruktionens gång. Till kroppen har i 

huvudsak 12 mm plywood använts. För att få samma vikt på exempelvis en stålskiva skulle 

tjockleken behöva vara mycket liten och stabiliteten som plywooden ger chassit skulle gå 

förlorad. Plywood är också ett billigt material vilket är viktigt för att arbetet inte ska 

överskrida den förbestämda budgeten. Bearbetningen av det använda materialet har i 

huvudsak skett med hjälp av vattenskärning. Detta eftersom metoden är tidseffektiv och 

framförallt ger en hög noggrannhet. Montering har i första hand gjorts med hjälp av skruv och 

mutter. Det är en bra lösning då behov av upprepad montering och demontering förefaller 

troligt och enkelt kan göras med dessa skruvförband. På platser där skruvförband av olika 

anledningar inte lämpar sig och inget behov finns för upprepad montering har träskruv och 

spik använts. Träskruv har på kritiska punkter i roboten använts tillsammans med vinkeljärn 

för att öka stabiliteten. Med hjälp av ovan nämnda metoder för bearbetning och montering har 

ett stabilt chassi konstruerats. Om roboten skulle byggas i större serier eller högre krav skulle 

ställas på alla bitars passform och monteringsmöjlighet skulle med fördel mycket eller allt trä 

kunna ersättas med någon lättviktsmetall såsom aluminium. Detta skulle dock bli mer 

påkostligt.   

 

3.1.2 Konstruktion 

Något som bör nämnas är att hänsyn tagits till möjlighet att öppna roboten för service, 

batteribyten och dylikt. Av den anledningen är hela baksidan på robotkroppen och huvudet 

enkelt öppningsbara där bland annat gångjärn används. Detta tillåter enkel öppning och 

stängning av baksidan utan slitage. Baksidan på displayens hus är även den avtagbar. Då 

denna inte ska behöva öppnas alls lika många gånger som till exempel kroppen har inte 

samma fokus lagts på en enkel öppningsmekanism. Istället sitter här skruvar som måste lossas 

för demontering av bakplattan. Detta medför dock inga praktiska problem.  

 

3.1.3 Huvud 

Huvudet fungerar som tänkt. Om mer tid funnits och om det hade funnits utrymme i budgeten 

skulle det ha varit intressant att styra rörelsen av huvudet med hjälp av fjärrstyrning och även 

möjligtvis kunna styra lysdioderna i takt med musiken. Detta var något som diskuterades i 

början av projektet men på grund av tids- och budgetbegränsningar så prioreterades andra 

områden av projektet. Om roboten skulle utvecklas vidare är en intressant vinkel som skulle 

kunna utforskas rörelse- eller ljuddetektion. Huvudet skulle kunna röra sig mot den del av 

publiken som rör sig mest eller som låter mest under konserten och skulle på så sätt få en mer 

naturlig rörelse. Detta skulle i så fall förhöja konsertupplevelsen ännu mer, dock skulle det 

antagligen kräva att storleken på roboten ökade så att det blir mer tydligt för publiken att 

roboten reagerar på dem.  
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3.1.4 Frontpanel och hjärta 

Frontpanelen syftar till att fånga åskådares uppmärksamhet och har därför ett antal lysdioder 

monterade. Dessa dioder används för att skapa en lillusion av att roboten börjar leva och ger 

därmed ett mänsligt intryck. ”Startup-sekvensen” är tänkt att ge ett starkt första intryck på 

betraktaren och därigenom öka intresset för roboten under det fortsatta uppträdandet. Starten 

är som sagt den största effekten som lysdioderna ger för roboten. Dock skulle diodernas 

funktion kunna utnyttjas till mycket andra användningsområden om ett fortsatt arbete på 

roboten skulle göras. Här skulle exempelvis en ljusorgel kunna användas för att låta dioderna 

på fronten blinka i takt till musik som spelas i omgivningen. Bakom frontplattan hänger en 

modell av ett hjärta som pulserar och därmed symboliser liv. Detta är en viktig illusion 

eftersom det är en av de detaljer som verkligen visar upp ett fiktivt samband mellan människa 

och maskin. Även hjärtat skulle kunna pulsera i någon annan frekvens  än den ursprungliga 

och till exempel matcha musik eller ett ljusprogram på ledslingan som bärs på armen.Då 

roboten som konstruerats endast är en prototyp kan tänkas att vidare utvecklig av 

funktionerna önskas och där lämnar den nuvarande designen mycket möjligheter öppna. 

 

3.1.5 Armmodul 

Även då majoriteten av funktionerna som planerades från början var med i resultatet så finns 

det rum för förbättring av designen. Hur LED-slingorna monterades på användarens arm var 

något som sågs som en nödlösning då andra delar av roboten prioriterades. Detta resulterade i 

en fastspänning av LED-slingan som är något tveksam om syftet är att fästa och ta av LED-

slingan regelbundet. Resultatet får istället tolkas som ett sätt att fästa LED-slingan under 

demonstrationen av demonstratorn. 

 

3.1.6 Motorstyrning 

Motorstyrningen skulle kunnat implementeras bättre ifall vi använt två egenbyggda h-bryggor 

istället för den färdiga kretsen. Detta skulle ha gjort att motorerna kunnat drivas på 

märkspänning istället för halva märkspänningen som nu istället är fallet. Anledningen till 

detta är att L6204 inte klarade av den höga ström som kontinuerligt skulle behöva gå genom 

den vid drift på 24V.  

Denna begränsning påverkar hastigheten och möjliga drivlägen; med en egen konstruerad H-

brygga skulle denna begränsning inte ha uppstått. Gällande de servostyrda armarna finns det 

två lägen kring dessa. En lösning skulle ha varit att tidigt inse att servomotorerna som fanns 

att tillgå inte var tillräckligt starka för att lyfta ledmatrisen. Detta skulle lett till att istället 

använda remmar och en DC-motor för att lyfta matrisen och PID-återkoppling för att 

säkerställa platsen på skylten över tiden. Ifall servomotorer skulle använts skulle det ha varit 

klokare att låta servostyrningen stanna vid att röra armarna i olika mönster samt i maghöjd på 

roboten. Skärmen i upprätt läge skulle istället ha genomförts med hjälp av en fast inspänning.  

 

Förbättringar till roboten skulle ske i form av en förbättrad h-brygga som klarar högre 

strömmar, vilket leder till att den kan leda högre spänningar till motorn. Detta skulle som sagt 

ge större möjligheter till rörelse och funktioner.  

Servoarmarna skulle bytas mot en mekanisk lösning med PID-reglerad DC-motor som 

kopplats till en rem för att lyfta och hålla uppe armarna.  
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3.1.7 Servostyrda armar 

Något som ursprungligen planerades men inte genomfördes pga hårdvarubegränsningar var en 

rörelse på armarna. Detta på grund av att tillräckligt starka servomotorer ej kunde erhållas till 

ett rimligt pris. Som förbättring skulle därför starkare motorer kunna införskafffas och 

armarna skulle kunna vinklas från ett läge snett nedåt till rakt upp(sett ur robotens 

perspektivt). Detta är dock inte en specielt viktig funktion och att de ursprungliga planerna 

inte kunde fullföljas gör inte så mycket 
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BILAGA A: BUDGETUPPLÄGG 
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BILAGA B: BILDER 
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SAMMANFATTNING 
Den individuella fördjupningen är en del av kandidatexamensarbetet i mekatronik. 
Fördjupningen riktar sig till ett visst tekniskt område och efter avslutat abete skall bred 
kunskap om ämnesområdet samt djup kunskap inom en viss del av området påvisas. 

Denna individuella fördjupning riktar sig åt ämnesområdet ljussensorer med inriktning 
på fotodioder och färgsensorer. En demonstrator i form av en färgsensor skall 
kosntrueras. Demonstratorn skall fungera som ett standalone-system, där endast 
strömkälla får anslutas. 

Rapporten som följer innehåller en litteraturstudie där diverse varianter av ljussensorer 
förklaras, med ett fokus på fotodioder och hur de fungerar. Den demonstrator som 
konstruerats är en färgsensor vars syfte är att identifiera färgen på det objekt som 
placeras framför sensorn. Kontruktionsprocessen delades upp i ett flertal steg. 
Ursprungligen konstruerades en prototyp på ett laborationskort. RGB-dioder fick lysa 
med färgerna röd, grön och blå på ett objekt där en fototransistor användes som 
mottagare av ljuset som studar på objektet. Med det uppmätta värdet från 
fototransistorn och med hjälp av mikrokontrollerns (ATmega16) AD-omvandlare kunde 
tester genomföras. När mikrokontrollern programmerats så färgerna röd, grön samt blå 
kunde urskiljas överfördes kopplingen till ett experimentkort. Två experimentkort 
konstruerades, ett för RGB-dioderna och fototransitorn och ett för mikrokontrollern och 
resterande komponenter. 

Efter empiriska tester med olikfärgade objekt programmerades demonstratorn så även 
cyan, magenta och gul kunde tolkas. Problem med experimentkort hindrade 
slutresultatet att klassas som standalone-system, där experimentkortet med 
mikroprocessorn inte fungerade. Experimentkortet med RGB-dioderna kunde dock 
användas med hjälp av FiM-kortet, vilket avslutningsvis resulterade i en demonstrator 
som fungerar som en färgsensor. Den slutliga demonstratorn har möjlighet att tolka rött, 
grönt, blått, cyan, magenta och gult. När samma värde registreras för samtliga tre 
testfärger så visar den vit.  
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ABSTRACT 
The individual specialization is a part of the bachelor thesis in mechatronics. The 
specialization concerns a certain area of technological expertise. After completed course, 
the student is expected to possess broad knowledge of a certain area while acquiring 
deep knowledge of a part of that area. 

This individual specialization concerns the subject of photo detectors with a focus on 
understanding how photodiodes and colour sensors operate. A demonstrator in the 
form of a colour sensor is to be constructed. The demonstrator is supposed to work as a 
standalone system with a battery or a power supply connected to it. 

The paper that follows contains the results of a literary study of photo detectors. It also 
contains the process of construction for the colour sensor demonstrator. Mainly, the 
goal of the colour sensor is to be able to read and interpret the colour of any object 
placed in front of it. 

The process of which the sensor was constructed is split into several steps. Firstly, a 
prototype was constructed using a breadboard. Using RGB-diodes, a phototransistor as a 
receiver and the AD-conversion mode on the given microcontroller (ATmega16), 
prototype was able to distinguish between red, green and blue. 

To further develop the prototype, the layout constructed on the breadboard was 
transferred to two perfboards - one containing the RGB-diodes and the phototransistor 
and the other containing a socket for the microcontroller along with other components. 

Following empirical studies with objects of similar size and different colours, the 
demonstrator was programmed so that cyan, magenta and yellow objects could be read. 
Problems caused by the perfboards, made it unable to create a fully functional 
standalone system for the demonstrator. Instead, the FiM-circuit board had to be used 
instead of the circuit with the microcontroller socket. However, no problems were had 
with the other circuit which still made it possible to read colours using the FiM-board as 
help. The final version of the colour sensor was still able to interpret red, green, blue, 
cyan, magenta and yellow. If the three values given from a read are identical, the 
demonstrator displays the result as white.  
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1 INTRODUKTION 

Detta kapitel beskriver bakgrund, syfte, avgränsning och metod för den utförda individuella 

delen av examensarbetet. 

1.1 Bakgrund 

Som delmoment av kandidatexamensarbetet i mekatronik skall teknologen fördjupa sig 
inom ett av flera förbestämda ämnesområden med syfte att utnyttja dessa kunskaper 
under kursens senare del. Genom litteraturstudie samt konstruktion av en demonstrator 
har teknologen som mål att påvisa bred kunskap inom fördjupat område samt djup 
kunskap inom specifik del av fördjupningsområdet. 

1.2 Syfte 

Den individuella delen av examensarbetet har som syfte att låta teknologerna utbilda sig 
inom vissa tekniska områden för att senare tillämpa dessa kunskaper i det kommande 
grupparbetet. 

1.3 Avgränsning 

Detta kandidatexamensarbete avser en fördjupning inom ämnesområdet ljussensorer 
med fokus på färgsensorer och fotodioder. Med användning av en fototransistor och 
ljusfilter skall en färgsensor konstrueras. 

1.4 Metod 

Färgsensorn skall ursprungligen konstrueras på ett laborationskort (breadboard) och 
den mikrokontroller som styr färgsensorn programmeras med hjälp av FiM-kortet. När 
färgsensorn sedan fungerar på laborationskortet skall ett experimentkort lödas med de 
olika komponenterna. För att färgsensorn skall bli ett så kallat standalone-system skall 
en socket för mikrokontrollern lödas fast på experimentkortet med en 6-pin anslutning 
för modifiering av programmet som styr färgsensorn. 

Avslutningsvis skall ett kretskort etsas eller fräsas och systemet skall rekonstrueras på 
kretskortet för att sedan bilda ett fullt fungerande standalone-system. 
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2   TEORETISK FÖRDJUPNING 

Den teoretiska fördjupningen är en sammanfattning av tillgänglig kunskap och resultat 
från forskning som tidigare har utförts inom examensarbetets område. Detta kapitel 
presenterar den teoretiska referensramen som utgör utgångspunkten för den utförda 
konstruktionsuppgiften. 

2.1 Ljussensorer 

Inom kategorin ljussensorer finns flertalet tekniker och användningsområden. 
Gemensamt har dessa sensorer i uppgift att ta emot och/eller skicka ljus för att fastställa 
avstånd, ljusstyrka eller våglängd på inkommande ljus. Nedan följer information om 
grunden för majoriteten av dagens ljussensorer, fotodioder, samt ytterligare 
information om vanligare ljussensorer. 

2.1.1 Fotodioder 
Fotodioder är ljussensorer som har som uppgift att omvandla ljus till ström eller 
spänning och påverkas till stor del av våglängden och intensiteten hos det inkommande 
ljuset. Dessa konstrueras vanligtvis med en PN-övergång eller en PIN-anordning.  
 
PN-övergångar består av två områden med halvledare, p och n – se figur 1. Båda dessa 
områden är så kallat dopade. Detta innebär att atomer vars valenselektronmängd skiljer 
sig från materialets atomer tillsätts. P-området är p-dopat och halvledarmaterialet i 
området har störts av atomer med färre valenselektroner. N-området är n-dopat och har 
störts av atomer med fler valenselektroner. Mellan dessa områden genereras ett 
spärrskikt. Elektroner och elektronhål som befinner sig i närheten av denna gräns 
attraherar varandra och bilda ett elektron-hål-par. När en foton med tillräckligt hög 
energinivå träffar fotodioden exciteras elektronerna i elektron-hål-paren. Då elektronen 
exciteras bildas en fri elektron. Elektronen attraheras av det positivt laddade p-området 
medans det kvarvarande elektronhålet dras till n-området (Chattopadhyay & Rakshit, 
2006). På så sätt kan PN-övergången användas som diod, där strömmen flödar i en 
bestämd riktning. 
 

 

Figur 1. PN-övergång. 

Dioder med PIN liknar PN-övergångar. Ett icke- eller lätt dopat område, även kallat i-
området, placeras mellan p- och n-området. I en PN-övergång är det spärrskiktet som 
fungerar som ett väldigt tunt i-område. När PIN-dioden matas med en ström uppstår 
inskjutning av elektroner och elektronhål till i-området. Dessa kommer inte bilda 
elektron-hål-par direkt utan har en så kallad medellivslängd innan de bildar par. I sin tur 
ges en lagrad spänning över i-området. Det elektriska fältet över det breda i-området ger 
upphov till en ökad hastighet hos laddningsbärarna (Microsemi Corporation, 2011). 
Detta medför en ökad responstid hos dioden. 
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Genom att ändra bredden på i-områden kan även andra egenskaper ändras. Smalare i-
område medför kortare responstid och bredare medför mindre störningar och längre 
livstid på strömbärarna (Microsemi Corporation, 2011). Ett brett i-område gör det även 
möjligt för fler elektroner att exciteras. Detta bidrar till bättre prestanda som 
fotodetektor då känsligheten för ljus ökar, vilket gör PIN-dioden väl anpassad som både 
fotodiod och fototransistor (Poole, 2013). 
 
Som nämnt tidigare så är en avgörande faktor för fotodioder våglängden på det 
inkommande ljuset. Detta då en specifik energimängd krävs för att excitera 
elektronerna. Val av halvledarmaterial ger upphov till olika egenskaper hos fotodioden. 
Bland annat för vilket intervall av våglängder fotodioden kan verka, då endast fotoner 
med tillräckligt hög energinivå kan excitera elektronerna och olika material kräver olika 
energimängder. För synligt ljus tillverkas huvudsakligen fotodioder och fototransistorer 
av kisel, men det förekommer även PN-dioder av andra material – speciellt då de skall 
registrera ljus som befinner sig över synligt ljus (Poole, Photodiode structures & 
materials, 2013). Figur 2 visar våglängdens inverkad på den konverterade strömmen för 
en kiselbaserad fotodiod. 

 

Figur 2. Respons per våglängd för kiselbaserad fotodiod. 

2.1.2 Fotoresistor 
Precis som en fotodiod verkar fotoresistorn med inkommande ljus. När intensiteten av 
ljus som verkar på fotoresistorn ökar sjuker resistansen och andelen ström som flödar 
genom fotoresistorn ökar. En fotoresistor består av två kontaktytor, en på varje sida av 
ett område med halvledarmaterial. Halvledarmaterialet är normalt sett lätt dopat för att 
ge materialet den ledningsförmåga som krävs. När fotoner sedan träffar området 
absorberas dessa av halvledarmaterialet och området blir mer strömförande. 
Vanligt förekommande är fotoresistorer vars område är tillverkat så att 
halvledarmaterialet formar ett slags mönstar, som figur 3 påvisar. 
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Figur 3. Fotoresistor med ringlande halvledarmaterial. 

Ett halvledarmaterial som är utspritt över hela fotoresistorn ser till att ett stort område 
täcks av halvledarmaterial samtidigt som kontaktytorna befinner sig nära varandra. 
Detta minskar naturlig resistans och ökar fotoresistorns prestanda. (Poole, Light 
dependent resistor, photo resistor, or photocell, 2013) 

2.1.3 Pyroelektriska sensorer 
En pyroelektrisk sensor bygger på material vars egenskaper möjliggör en temporär 
generering av spänning vid temperaturförändringar. Då materialet i sensorn hettas upp 
eller kyls ner förändras kristallstrukturen i materialet och i samband med detta 
förändras även polariseringen. Detta ger upphov till en spänningsbildning, som sedan 
kan läsas av (Fraden, 1999). Sensorn är ytterst känslig för förändringar i 
kristallstrukturen, något som gör det möjligt att använda en pyroelektrisk sensor i 
samband med det svaga IR-fält en människa avger. Pyroelektriska sensorer används ofta 
som rörselsedetektorer, t.ex. som detektor i samband med larmanordningar. 

2.1.4 Färgsensor 
Färgsensorer har som uppgift att, som namnet antydet, tolka ljus som inkommande 
värde och bestämma färgen på det avlästa ljuset. Inom denna kategori finns det två 
distinkta sorters sensorer. Den första typen av färgsensor filtrerar det inkommande 
ljuset och tolkar vilken färg (våglängd) ljuset består av. Nästa version använder sig av 
LED-lampor med färgerna röd, grön och blå. Genom att lysa på objektet med en färg i 
taget, läsa av resultatet och slutligen jämföra detta med ett register av tidigare 
genomförda mätningar kan färgen på objektet fastställas.Vid köp av färgsensor kommer 
produkten med största sannolikhet medföra ett register med resultat från tester som 
företaget har genomfört tidigare. 
Färgsensorer med ljusfilter tillverkas av flertalet företag, bland annat Elfa (Elfa distrelec, 
2013) och AMS. Dessa erbjuder produkter som är väldigt precisa och använder sig av ett 
register för att ha möjlighet att känna av flera nyanser av färger. Genom att nyttja PWM-
styrning med mikrokontrollern som styr sensorn kan styrkan hos det inkommande 
ljuset visas (AMS, 2013). 
Filter till dessa sensorer förekommer ofta i form av rutnät, men kan även bestå av tre 
områden – en för varje färg. Under varje ruta i filtret befinner sig en fotodektektor som 
läser av det inkommande ljuset. Data från samtliga fotodetektorer sammanställs och 
jämförs och ett resultat levereras. 
LEGO tillverkar färgsensorer som nyttjar LED-lampor. Produkten tillverkas för 
anvädning med LEGO MINDSTORMS NXT. Färgsensorn använder sig av en RGB-LED 
samt en fotodetektor och kan skilja på 6 olika färger (The LEGO Group, 2013). 
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3 DEMONSTRATOR 

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

3.1 Problemställning 

Att med LED-lampor och en fotodetektor konstruera en sensor som har möjligheten att 
läsa av och tolka kulören hos olika objekt. Färgsensorn skall kunna skilja på färgerna 
röd, grön och blå samt färgkominationerna av dessa färger – gult, magenta och cyan. För 
att visa resultatet av varje färgavläsning skall en resultatindikator av något slag ange 
färgen på det avlästa objektet. Systemet skall även fungera som ett ”standalone-system” 
med möjlighet för strömmatning från yttre spänningskälla. 

3.2 Mjukvara 

Som grund har färgsensorns mjukvara som uppgift att utföra en avläsning för var och en 
av färgerna röd, grön och blå. Genom att mäta spänningden över en fototransistor och 
med mikrokontrollerns (ATmega16) pinne PA0 AD-omvandla det analoga 
spänningsvärdet till en digital signal kan responsen på varje färg bestämmas. Det avlästa 
signalen kan sedan användas i samband med en jämförelse av samtliga färgers 
mätresultat. För att få ett mer exakt värde på avläsningen så genomförs fem stycken 
avläsningar och AD-omvandlingar för varje färg. Medelvärdet av dessa fem mätningar 
beräknas och returneras. Figur 4 visar en representation av en färgavläsning i form av 
ett flödesshema. 
 

 

Figur 4. Flödesschema för färgavläsning. 

Det returnerade värdet från AD-omvandlaren används sedan av en annan funktion för 
att bestämma vilken färg objektet har. Om objektet som skall läsas av placeras mellan 
ljuset från den stakaste ljuskällan i rummet och fototransistorn kommer 
bakgrundsljuset att störa mätningarna så lite som möjligt. Om ytan som skall mätas även 
placeras nära fototransistorn minstar det risken för att bakgrundsljus träffar 
fototransistorn från sidan. 
Då bakgrundsljuset, genom noggrann placering av objektet, till viss del har eliminerats 
från mätvärdena kan det antas att objektets färg är det som reagerar mest på 
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avläsningarna – t.ex. rött ljus studsar mer på röda objekt än blåa objekt och ger då högst 
mätvärde för rött. 
För att utnyttja detta anpassas mjukvaran så de tre mätvärdena jämförs med varandra 
och det största värdet returneras. När färgblandningar sedan skall hanteras (gul, 
magenta och cyan) nyttjas det faktum att blandningarna består till största del av två 
färger. Genom empiriska studier fastslås att mätresultatet från de olika färgerna skiljer 
dem åt vid vissa gränser. Exempelvis så ger ett rött objekt ett resultat där värdet för rött 
befann sig över 7000 (oftast nära 8000) och gröna/blåa värden på gränsen till 7000 . 
Ett magentafärgat objekt gav också ett rött värde på över 7000, men även ett blått värde 
på över 7000 och ett grönt värde på under 7000. För gult (som är en blandning mellan 
rött och grönt) gäller att det röda och gröna värdet befann sig över 7000 och med ett 
blått värde som var mindre än för magenta. 
Det tankesätt som ansågs vara mest pålitligt var att först undersöka vilket värde som var 
störst. Om det röda värdet dominerar så jämförs det blåa och det gröna värdet. Om det 
blåa värdet är högre än det gröna så är objektet magentafärgat. Om inte så undersöks 
om det gröna värdet är över 7000. Om detta är fallet så är objektet med största 
sannolikhet gult. Om inte så är det rött. När cyan skall skiljas från blått tolkas cyan som 
en ljusare färg, dvs. om värdena är större än de brukar vara för blått så är objektet cyan. 
Slutligen returneras en siffra beroende på vilken färg indikatorlampan skall ha, som 
sedan används för att tända indikatorn med rätt färg. För en grafisk tolkning av hela 
funkionen, se figur 5. 
 

 

Figur 5. Flödesschema för tolkning av värden. 

För programmet så användes standardbibliotek men även drivare för displayen skrivna 
av Daniel Malmquist och Fredrik Isaksson. 
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3.3 Elektronik 

Demonstratorn består av två olika kretskort. Orsaken till detta är hur arbetsprocessen 
med prototypen utfördes. Det första som konstruerades i syfte att likna en 
demonstratorprototyp var en anordning med tre RGB-dioder och en fototransistor. 
Avsikten var att säkerställa att det var fullt möjligt att läsa av fototransistorn efter RGB-
dioderna börjat lysa samt att mjukvaran i mikrokontrollern fungerade korrekt. När 
prototypen fungerade på laborationskortet (breadboard) överfördes detta till ett 
experimentkort där samtliga komponenter löddes fast. Experimentkortet valdes så 
endast RGB-dioderna, fototransistorn och resistorer för varje LED hade plats, se figur 6 
för kretsschema. Detta resulterade i att resterande del av färgsensorn var tvunget att 
konstrueras på ett enskilt kort. Möjligheten att löda ett nytt experimentkort med plats 
för samtliga komponenter var närvarande men bedömdes icke nödvändig. Genom att 
tillverka prototypen i två experimentkort fanns även möjligheten att lättare identifiera 
eventuella fel i lödning likväl som val av komponenter då tester på ett experimentkort i 
taget kunde utföras. 
 

 

Figur 6. Kretsschema för experimentkortet med RGB-dioder. 

Vid dimensionering av resistorer för användning med RGB-dioderna användes datablad 
från Kjell & Company (Kjell & Company, 2013), där RGB-dioderna inhandlades. Givet att 
den gröna LED:n har ett absolut maximum-värde på 120 mA strömmatning , den blåa 70 
mA och den röda 60 mA togs beslutet att en resistor med högre resistans skall användas 
för den gröna lampan. Resistorer med     samt      valdes ut efter empirisk studie. 
På grund av ett misstag löddes istället den starkare resistorn fast vid den röda lampan. 
Detta upptäcktes inte förens efter de senare testerna med demonstratorn och 
kalibreringen av sensorn som följde. Då RGB-dioderna är aktiva under ett ytterst kort 
tidsintervall innebär detta ingen större risk för dioderna. Beslutet att inte byta tillbaka 
för att undvika omkalibrering av sensorn genomfördes. Däremot rättades felet till hos 
indikatorlampan då denna inte behöver kalibreras.  
För att göra signalen som läses av från fototransistorn mer stabila monterades ett 
lågpassfilter bestående av en resistor på       och en tantalkondensator på 
      mellan fototrasistorn och ingångspinnen i ATmega16 - PA0.De resulterande 
testresultaten blev tydligt jämnare. 
Då demonstratorn hade som krav att funktionera som ett standalone-system 
konstruerades det andra experimentkortet med de komponenter som inte fanns med på 
det tidigare kortet och som var nödvändiga för ett standalone-system.  
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Detta inkluderar en socket för mikrokontrollern, två pinnar för yttre strömkälla, två 
stycken tiopinnars kontakter för anslutning till det första experimentkortet samt en 
knapp för att ha möjlighet att styra när avläsningen av ett objekt skall påbörjas, 
se figur 7. På uppmaning av datablad för ATmega16 placerades även ett lågpassfilter 
mellan pinnarna VCC och AVCC. Enligt datablad var rekommendationen att genomföra 
detta då AD-omvandling används, något som demonstratorn gör. Det placerades även 
ett motstånd på      mellan RESET på ATmega16 och spänningsmatningen för att 
eliminiera risken att resetpinnen antar ett lågt värde och mikrokontrollern startas om. 
 

 

Figur 7. Kretsschema för experimentkortet med mikrokontrollern. 

3.4 Resultat 

Den slutliga demonstratorn består av ett experimentkort och ett etsat kretskort där 
mikrokontrollern sitter. På grund av okänt fel så går sensorn inte att användas med det 
etsade kretskortet utan FiM-kortet måste nyttjas som socket för mikrokontrollern. Om 
mikrokontrollern sitter i socketen på det etsade kretskortet så lyser indikatorlampan vit 
vad som än analyseras av sensorn. Om samma mikrokontroller med samma program 
istället körs med FiM-kortet så fungerar sensorn utan problem. 
Med hjälp av FiM-kortet som socket kan sensorn registrera och skilja på färgerna rött, 
grönt, blått, cyan, magenta och gult. Bakgrundsljus påverkar avläsningarna relativt 
mycket. Om yttre ljuskällor är intensiva så är det förmånligt att täcka dessa, annars finns 
det risk att precisionen på resultatet blir lidande. 
Då bakgrundsljus är en sådan avgörande faktor hamnar det optimala mätavståndet på 
cirka 2-4 cm från fototransistorn. Avståndet baseras på empiriska studier och minskar 
då storleken på objektet minskar.  
Som konsekvens av hur mjukvaran är designad att hantera data från mätningarna så 
finns det risk att rött tolkas som gult och blått som cyan. Detta på grund av de ”gränser” 
som skiljer det mörkare (mindre värden på alla tre färger) med det ljusare (större 
värden). Gränserna i koden är anpassade för en viss sorts bakgrundsljus då samtliga 
testförsök genomfördes på samma plats vid ungefär samma tidpunkt. 
Då FiM-kortet används av demonstratorn kan skärmen nyttjas för att visa resultatet 
efter genomförd avläsning. Värdet för varje färg visas tillsammans med det slutliga 
resultatet efter färgtolkning. 
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4 DISKUSSION OCH SAMMANFATTNING 

I detta kapitel diskuteras och sammanfattas de resultat som presenterats i föregående 
kapitel. Sammanfattningen baseras på en resultatanalys och syftar till att svara på den 
fråga eller de frågor som formuleras i kapitel i. 

4.1 Diskussion 

Det största problemet med demonstratorn var att den inte fungerar som planerat utan 
att använda FiM-kortet. Vad det beror på är väldigt oklart. Mycket av resultaten pekar på 
att det kan ha hänt något med mikrokontrollern. Till största del eftersom olika resultat 
ges om man byter mikrokontroller – med ATmega16 lyser indikatorn alltid vitt och med 
en ATmega16A lyser RGB-dioderna som skall lysa på objektet alltid blått, vad som än 
händer. Det finns även risk att det etsade kretskortet inte är fullt fungerande, men då 
samma problem uppstod med experimentkortet som användes innan det etsade kortet 
tillverkades så är sannolikheten relativt liten. 

Att demonstratorn har möjlighet att skilja på rött, grönt, blått, cyan, magenta och gult 
var det resultat som väntades. Det är fullt möjligt att förbättra hur mjukvaran hanterar 
indata och använda ett annan system för att skilja på färger. För att minska 
bakgrundsljusets påverkan skulle en sorts kalibrering kunna genomföras varje gång 
demonstratorn startar. Genom att direkt efter start analysera hur starkt ljuset är i 
lokalen skulle det vara möjligt att skala ner mätvärdena så de passar för samma gränser 
oavsätt omgivning. Som nämnt i resultatet så påverkas resultatet ibland av starka 
bakgrundsljus. Efter en kalibrering som skalar ner resultatet skulle värdena som 
förväntas hamna under 7000 i ursprungsmiljön kunna hålla sig under 7000. Det är dock 
väldigt viktigt att samtliga tre värden skalas lika mycket. Annars finns risk för att 
relationerna mellan gränserna förskjuts och mjukvaran blir oanvändbar för den 
omgivningen. För att undvika att blandningar tolkas som en viss del av blandningen, 
t.ex. gult tolkas som rött eller tvärt om, skulle en mer vid studie kunna genomföras där 
fler mätvärden tas och ett mer exakt förhållande mellan färgernas standardvärden 
byggs upp. Det hänger mycket på att det register som finns förprogrammerat kan skilja 
ordentligt på nyanser och kulörer. Med ett utökat register som jämför fler värden kan en 
mer exakt nyansbedömning ske. 

4.2 Sammanfattning 

Det ursprungliga målet, att konstruera en färgsensor som kan skilja på 6 olika färger, har 
uppfyllts. Att det inte blev ett fullständigt standalone-stystem är dock ett problem för 
slutresultatet. Det individuella fördjupningsarbetet, som hela demonstratorn bygger på, 
gick ut på att teknologen skall bredda sina kunskaper inom ett visst område och 
samtidigt fördjupa sina kunskaper inom en viss del av detta område. Jag anser att jag 
utan tvekan har utökat de kunskaper jag från början hade om ljussensorer. Arbetet med 
demonstratorn har dessutom bidragit till en försåelse av hur ljussensorer i allmänhet 
fungerar. Mycket av litteraturstudien har fokuserats på fotodioder och fototransistorer, 
något som jag anser vara fundamentalt för förståelsen av ljussensorer. Att bredda 
kunskaperna inom ljussensorer har upplevts som väldigt intressant. Även själva 
inlärningssättet och sättet att angripa de problem man ställs inför har uppskattats. 
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Under fördjupningens gång är det inte brist på kunskap som har hindrat 
prototypbygget, utan snarare problem som uppstår utan förvarning och förklaring. Att 
överföra prototypen från ett laborationskort (breadboard) till ett experimentkort antogs 
ta kort tid. Istället var det lödningen med experimentkorten som orsakade mest 
problem genom hela arbetet. 
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5 REKOMMENDATIONER 

I detta kapitel ges rekommendationer for mera detaljerade lösningar. 

5.1 Rekommendationer 

Om ytterligare information om färgsensorer eller hur man designar en färgsensor 
eftersöks kan någon av följande hemsidor vara intressanta. 

Society of Robots. How to build a robot: 

 http://www.societyofrobots.com/sensors_color.shtml 

Philio’s Home Page. Sensors: Color Sensor: 

 http://www.philohome.com/sensors/colorsensor.htm  

 

 

http://www.societyofrobots.com/sensors_color.shtml
http://www.philohome.com/sensors/colorsensor.htm
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BILAGA A: PORTAR 
Av de 32 programmerbara pinnarna som ATmega16 har används följande av 
demonstratorn: 
 
PA0 AD-omvandlare för inkommande data. 

PC0 Styr röda LED i RGB-dioder som lyser på objektet. 

PC1 Styr gröna LED i RGB-dioder som lyser på objektet. 

PC2 Styr blåa LED i RGB-dioder som lyser på objektet. 

PC3 Styr röd LED i RGB-diod för resultatindikation. 

PC4 Styr grön LED i RGB-diod för resultatindikation. 

PC5 Styr blå LED i RGB-diod för resultatindikation. 

PD0 Används för knapp som startar avläsning.. 
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SAMMANFATTNING 
Den här rapporten behandlar ämnet displaystyrning. Displaystyrning kan i sin enklaste 
form ses som kontroll av en liten LED-matris. Tekniken för styrning av större och mer 
avancerade displayer kan nämligen härledas till detta. För att inte behöva använda så 
många styrsignaler för att styra matrisens lysdioder, används en teknik som kallas 
multiplexing. Denna går ut på att man bara styr varje rad och varje kolumn för sig, 
istället för varje diod. Metoden tillåter endast tändning av en diod i taget. Man tänder 
därför upp dioder i en snabb följd för att simulera en bild. Även på större displayer 
såsom datorskärmar används den här tekniken. Då styrs pixlarna på liknade sätt som 
lysdioderna i matrisen. Här använd dock ofta en annan variant där en hel rad på 
displyen lyses upp i taget. Genom att uppdatera varje rad i snabb följd efter varandra 
uppfattas en konstant lysande bild. 

En demonstrator har konstruerats för att visa upp multiplexing samt hur snabba 
förändringar kan uppfattas som en konstant bild. Detta har gjorts i form av en roterande 
display som består av ett roterande kretskort med ett antal lysdioder på. Genom att 
tända upp dessa lysdioder vid vissa tidpunkter när kortet roterar simuleras en bild i 
luften.     
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ABSTRACT 
This paper is about the subject display control. In its most simple form this can be seen 
as control of a LED matrix. The technology used for control of larger and more advanced 
display can be derived from this. To avoid the use of many different control signals, a 
technic called multiplexing is used. With multiplexing you only control separate rows 
and columns instead of every separate diode. This method only allows you to light one 
diode at the time. Therefore several diodes are lit up one by one in fast series to simulate 
a picture.  

Even larger displays such as computer screens use this technic. Then the pixels are 
controlled similar to the diodes in the LED matrix. Here thou, a different slightly 
different technic is used, that lights up an entire row at the time. By updating each row 
in fast series a picture is simulated.  

A prototype has been manufactured to show multiplexing and how fast changes can be a 
perceived as a constant picture. This has been done in the form of a rotating display. 
This is built of a circuit card with LEDs on it, which is rotated by an electric motor. By 
lighting up these LEDs at the right time while the circuit board is rotating a picture is 
simulated in the air. 
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1 INTRODUKTION 

Detta kapitel redogör för bakgrund, syfte och metod för det utförda arbetet. Även de 

avgränsningar som gjorts för rapporten beskrivs. 

1.1 Bakgrund 

Displayer används i väldigt stora delar av samhället för vitt skilda användningsområden. 
De kan tex användas för att: visa tunnelbaneresenärer när ett viss tåg avgår, tillåta en 
människa att interagera med sin mobiltelefon eller visa en programmerare vad han gör 
på sin dator. Gemensamt för alla displayer är att de på något sett visar information för 
någon mänsklig användare. De skapar ett gränssnitt mellan människa och maskin som 
skulle vara mycket svårt att klara sig utan. Man kan ju bara tänka sig hur begränsande 
det skulle vara att använda en dator utan någon form utav skärm. Att displayer är en 
mycket viktig komponent inom teknik bestrider förmodligen inte många människor. 
Detta gör det värdefullt att utreda hur tekniken kan utvecklas för att förbättra 
användandet.  

1.2 Syfte 

Syftet med denna rapport är att utreda hur tekniken ser ut och vilka drivkrafter samt 
möjligheter det idag finns för förbättring av displaystyrning. Genom att presentera detta 
i rapporten är tanken att läsaren ska kunna ta till sig resultaten och använda detta för att 
få en bild för vilket slags arbete som behöver göras för att utveckla dagens teknik.   

1.3 Avgränsning 

För att rapporten ska vara tydlig och värdefull har vissa avgränsningar gjorts. För att 
uppnå detta har man undvikigt att gå in för djupt på olika displaytyper och dess 
funktion. Detta må vara relevant men har undvikits för att inte tappa fokus på själva 
styrningen av displayen. För att läsaren ska få tillgång till detta bifogas ett antal 
referenser där de vanligaste teknikerna presenters närmare. Rapporten behandlar alltså 
i första hand styrning av individuella delar såsom pixlar i större displayer. 
 

1.4 Metod 

Genom att grundligt redogöra för hur dagens teknik ser ut och hur den har utvecklats 
utreds hur möjligheterna för förbättring ser ut. Utan att specificera exakt hur 
utvecklingen troligtvis kommer fortgå, framhävs den områden som lämnar utrymme för 
förbättring. 
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2   TEORETISK FÖRDJUPNING 
 

LED-matriser 
För att förstå hur en display fungerar är det lämpligt att studera den enklaste formen 
först, en LED-matris. De absolut flesta större displayer bygger i grunden på samma 
teknik som dessa. För att bygga en enkel led matris och kontrollera dioderna separat så 
är den uppenbara tanken att koppla varje lampa till varsin port på exempelvis en 
mikrokontroll samt till en gemensam jord. Detta kräver dock snabbt tillgång till många 
separata portar och styrsignaler när storleken på led-matrisen ökar. För att undvika 
detta problem används ofta en teknik som kallas för multiplexing. Denna teknik går ut 
på att att se de olika lysdioderna som element i en matris. Genom att sedan endast styra 
varje rad och kolumn var för sig kan en spänningsskillnad över en lysdiod uppstå och 
dioden lyser. Om man utgår från en matris med m rader och n kolumner kan man alltså 
tända vilken lysdiod som helst med hjälp utan endast n+m portar. Om man istället 
kopplar varje lysdiod till varsin port krävs en tillgång på m+n pins för att kontrollera 
varje specifik diod. Om exempelvis 64 lysdioder ska kontrolleras krävs alltså 64 pins om 
varje diod ska styras av en pin, medan användande av multiplexing endast kräver 16 
pins(8 rader + 8 kolumner.)  LXD Research & Display(2008) 

 
Figur 1. Bilden visar hur principen för multiplexing fungerar. I detta fall läggs en spänning på kolumn 1 

och jord på rad 1 vilket resulterar i att dioden där dessa möts tänds. Bilden är hämtad från 
http://electronicswork.blogspot.se/ 

 
En brist vid användning av multiplexing kan tyckas vara att inte två separata dioder kan 
tändas upp utan att även två ytterligare tänds. Detta behöver dock inte ses som ett 
problem i och med att det löses genom att tända upp varje önskad lysdiod separat i en 
snabb följd. Detta löser även problem som kan uppstå med strömmatning från 
spänningskällan. Det finns nämligen ofta en begränsning på hur stor ström kretsen som 
styr lysdioderna kan leverera. Exempelvis kan nämnas att en Atmega16A som mest kan 
leverera en maximal ström på 200mA enligt Atmel(2009). Om ett stort antal dioder är 
aktiverade på en gång kan den totala strömmen bli för stor och den önskade bilden visas 
ej. Genom att bara tända en diod i taget i en snabb följd kringgås detta problem. Vid en 
tillräckligt hög frekvens på tändning och släckning av en lysdiod uppfattar ett mänskligt 

http://electronicswork.blogspot.se/
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öga detta som en konstant tänd diod och inget flimmer uppfattas. Denna frekvens är 
approximativt 60 Hz enligt Color Usage Research Lab. 
 
Här passar det bra att påpeka att det inte finns något krav på att lysdioderna som 
används är fysiskt placerade i en matris. De kan lika gärna vara placerade i en lång rad, 
att se dem som en matris underlättar dock programmering och planering av 
kopplingsscheman då en standardiserad lösning kan göras. 
 

Större displayer 
Även i större ochmer använda displayer används den här tekniken. LCD skärmar är en 
av de vanligast använda skärmarna och dessa fungerar på ett liknande sett. Istället för 
att tända lysdioder avskärmar de dock ljus vid varje pixel. Detta är dock inte relevant i 
det här läget utan de man kan säga är att en pixel styrs på ungefär samma sätt som en 
lysdiod.  
 
Den tidigare tekniken för att aktivera pixlar som diskuterats, där en pixel tänds i taget 
genom att aktivera en rad och en kolumn kallas för ”passive matrix”. En alternativ teknik 
som används i större och dyrare skärmar kallas för ”active matrix”. Denna går ut på att 
man placerar en transistor och en kondensator vid varje pixel. Man kan då uppdatera en 
hel rad åt gången. Detta görs genom att lägga en positiv spänning på den aktuella raden 
medan de andra raderna jordas. Nu kan hela den här raden uppdateras genom att tända 
de önskade dioderna. Därefter bryts spänningen för raden och nästa rad uppdateras. 
Detta upprepas för alla rader och börjar sedan om. Kondensatorn vid varje pixel gör att 
radens mönster behålls tills nästa uppdatering och en kontinuerligt upplysat display 
erhålls. Med denna teknik behöver varje pixel inte lysa lika starkt som om bara en 
uppdateras åt gången. 
 
Det bör tydliggöras att denna teknik inte begränsas till endast enfärgade displayer. Även 
färgdisplayer är nämligen uppbyggda av enfärgade subpixlar. En i vardagligt tal kallad 
pixel består av tre subpixlar. En röd, en grön, och en blå. Hur starkt dessa lyses 
kontrolleras för tillsammans skapa den önskade färgen på den gemensamma pixeln. 
Poängen är att tekniken är den samma som om displayen var enfärgad.  
 Jeff Tyson, howstuffworks( 2013) 
 

Utvecklingsmöjligheter 
Om man tittar på vilka drivkrafter det finns för utveckling kan man se att minskad 
tjocklek alltid har varit drivande vid utveckling av nya displaytyper. I dagens läge börjar 
man dock närma sig den praktiska gränsen för hur tunna displayer som önskas. 
Elektronikföretaget LG har exempelvis visat upp en OLED-TV som endast är 4mm tjock. 
På konceptnivå har det till och med tillverkats OLED-displayer som endast delar av mm 
tjock. Detta talar för att utvecklingen kommer gå åt ett annat håll. De talsas mycket om 
möjligheter att göra böjbara displayer mha. oledteknik. Detta har tex. Samsung redan 
visat prov på enligt CBSNEWS.  
 
En del av den tidigare nämnda tekniken ska visualiseras mha. demonstarorn som har 
konstruerats. Framförallt användning av multiplexing och sätter som en människa 
uppfattar snabba förändringar ingår. 
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3 DEMONSTRATOR 

Som demonstrator har en roterande led-display byggts. En roterande display kan 
användas för att visualisera flera av de tidigare nämnda momenten inom displaystyrning. 
En roterande display avser i det här läget någon form av kretskort eller liknande men ett 
antal lysdioder fästa på rad. Genom att rotera kretskortet och därmed lysdioderna kan en 
bild visas. Detta sker genom att lysdioderna tänds upp på en viss plats på cirkeln som 
bildas vid rotationen. Om rotationen är tillräckligt snabb och dioderna tänds upp på 
samma plats varje varv uppfattas detta som att stationära dioder bygger upp en bild. 

 

Figur 2. Bilden visar hur ett V skulle kunna simuleras med en roterande display. Till vänster visas en 
principskiss på kretskortet med 5 tända lysdioder på. Till höger visas utseendet på kretskortet när det 

snurrar och lysdioderna tänds sekvensiellt. Genom att snabbt tända upp dioderna och sedan släcka dem i 
läge 2 och läge 3 kan ett rött ”V” simuleras så som synes på bilden. 

 

3.1 Problemställning 

Demonstratorn har som syfte att simulera en stilla eller rörlig bild genom att rotera och 
tända/släcka ett antal lysdioder som placeras på en rad. Detta ska ske genom att 
konstruera ett kretskort med lysdioder på och rotera det med en elmotor vid ett 
konstant varvtal.  
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3.2 Mjukvara 

För att styra tändningen/släckningen av lysdioderna på kretskortet används en 
mikrokontroll. Denna mikrokontroll programmeras för att sköta tändning/släckning 
enligt ett väldefinierat mönster. Genom att använda timers som styrs av mikrokontrolles 
klockcykler kan interrupts triggas. Dessa interrupts kan då få  dioderna tändas upp vid 
specifika tidpunkter. Dessa tidpunkter väljs efter varvtalet för att ett önskat mönster ska 
visas. För att undvika tidigare problem med strömmatning samt med syfte att 
implementera multiplexing i demonstratorn, tänds endast en lysdiod i taget. Detta görs i 
en snabb följd för att simulera en gemensam tändning av ett flertal dioder. 
 
Programmets del för upptändning av statiska bilder använder sig av timers och 
interuppts. Dessa triggas vid vissa bestämda tidpunkter för att genomföra samma 
upptändningsrutin varje varv kretskortet snurrar. Detta är tänkt att resultera i en snabb 
upptändning  av en viss diod på en viss plats, vilket för ett människoöga simulerar en 
tänd (eventuellt snabbt blinkande) diod som befinner sig på samma plats hela tiden. När 
detta sker för ett flertal dioder på ett flertal platser i cirkeln är en bild tänkt att visas. 
 
Programmet har även en del för simulering av bild i rörelse. Tanken här är att en cirkel 
som expanderar ska uppenbara sig på displayen. För att åstadkomma detta tänds en 
diod i taget tillräckligt lång tid för att simulera en cirkel vid diodernas rotation. Genom 
att sedan släcka denna diod och tända dioden bredvid uppfattas en större cirkel. Detta 
fortsätter tills dioden längst ut från centrum har tänts upp för att sedan följas av en 
släckning och proceduren upprepas. Resultatet blir en expanderande cirkel som 
försvinner och ersätts av en ny cirkel då den nått maximal storlek. 
 
Ett inte fullt nödvändigt tillägg som gjort i koden är en tidsräkningsdel. Även denna 
använder timers för att med hjälp av att räkna klockcykler kunna beräkna förfluten tid. 
Timern triggar en interrupt som en gång i sekunden uppdaterar en sekund-variabel. 
Denna uppdaterar sedan variabler för minuter och timmar för hålla koll på tiden. Denna 
del gjordes för att möjliggöra visning av en klocka på displayen.    
 

3.3 Elektronik 

En schematisk bild på kretskortets färdiga utseende finns i Bilaga A. Som bas till de 
elektriska komponenterna används ett kretskor. Med tanke på att kretskortet ska rotera 
har vikt lagts vid att undvika lösa dela så gott det går. Därav väljs användning utav ett 
etsat kretskort då många sladdar undviks. 
De mest grundläggande komponenterna som behövs till kretsen är: ett flertal lysdioder 
samt en mikrokontroll för styrning av dessa. Utöver det behövs resistorer som 
förhindrar att för stor ström går genom dioderna. Med någon typ av spänningsmatning 
är kretsen funktionell. Spänningsmatningen sköts genom användande av 
egenkonstruerade släpringar, vilket gås igenom mer noga i hårdvarudelen. Trots att 
föregående komponenter borde räcka för en fungerande krets har ytterligare några 
komponenter använts. Detta omfattar: en kristall, en anslutning som tillåter 
programmering av mikrokontrollen, en spänningsregulator och ett flertal kondensator.  
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Lysdioder 
Kravet på lysdioder för användningen är att de ska kunna visa en färg och inte ta för stor 
plats. Detta krav uppfylldes genom att välja 3mm röda lysdioder. 12 stycken används för 
att få en någorlunda bra upplösning på displayen. 
 
Mikrokontroll 
Valet av mikrokontroll föll på Atmega16A. Denna kontroll kunde ha bytts mot någon 
annan kontroll men användes då den är allsidig och inte tar alltför stor plats. Kraven på 
kontrollen var att minst 2 timers skulle finnas, att en kristall skulle kunna anslutas samt 
att tillräckligt många pins finns för att styra de använda lysdioderna. 
  
Resistorer 
För att förhindra att en för hög spänning läggs över dioderna seriekopplas resistorer 
med dessa. Resistansen 432 Ω begränsar strömmen genom dioden och ger samtidigt ett 
godtagbart ljus från dioden. Dessa resistorer gör att den maximala strömmen som kan 
flyta genom dessa är ca 11,6 mA. Detta visas i Ekvation 2. Denna ström är godtyckligt 
liten och motståndet lämpar sig därför att använda. 
 

           (1) 
 

      
  

      
              (2) 

 
Även en resistor på 10 kΩ kopplas mellan mikrokontrollens reset-pin och 5 V för att 
förhindra återställning av mikrokontrollen då ett program körs på denna. 
 
Kristall 
En kristall på 4 MHz används för att reglera hastigheten på kontrollen klockcykler. 
Eftersom syftet i första hand är att öka noggrannheten på processorns klockcykler och 
inte att höja frekvensen används en 4MHz kristall. 
 
Spänningsregulator 
Anledningen till att en spänningsregulator används är att kretsen ska kunna matas med 
mer än 5V men att mikrokontrollen fortfarande bara ska få 5V. Spänningsregulatorn 
LM2940T används till detta då den kan matas med upp till 26V medan den skickar ut 5V. 
 
Kondensatorer 
Fem olika kondensatorer används på kretskortet. Två kondensatorer används vid 
inkoppling av kristallen och två vid inkoppling av spänningsregulatorn. Dess styrkor är 
valda efter rekommendationer från respektive komponents datablad. Ytterligare en stor 
elektrolytkondensator har kopplats mellan spänning och jord med syfte att hålla 
spänningen konstant även när störningar uppstår. Detta anses positivt då störningar 
kan väntas från spänningsmatningen via släpringar. 
Elektrolytkondensatorn som används till spänningsmatningen  ligger på 200µF. 
Till kristallen används två keramiska kondensatorer på 22 pF vadera. 
Till spänningsregulatorn används en keramisk kondensator på 0,47µF och en 
elektrolytkondensator på 22µF enligt spänningsregulatorns datorblad. 
 
Motor 
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För att rotera kretskortet med tillhörande komponenter används en elmotor. Till detta 
väljs en motor med märkspänningen 24V varvid del ska rotera 3400 varv/min. Denna 
matas dock bara med 5V vilket resulterar i en rotationshastighet på ca 700rpm. 
Varvtalet beräknas bara approximativt eftersom tanken är att anpassa mikrokontrollens 
program efter varvtalet. Detta mäts mha. en tachometer. 
 

    
 

  
                (3) 

 

3.4 Hårdvara 

Motorn moteras först och främst på en solid platta som utgör en bas till hela 
konstruktionen. En plastdetalj monteras därefter på motoraxeln och fästs på kretskortet 
med lim. Utanför den runda plastdetaljen läggs i tur och ordning: en stålring, en 
isolerande plastring och ytterligare en stålring. Stålringarna används som släpringar för 
att sköta spänningsöverföringen. Stålringarna ligger på några millimeters avstånd från 
kretskortet för att inte få kontakt med lysdiodernas eller någon av de andra 
komponenternas ben. Stålringarna gängas från ovansidan och fäst mot kortet med hjälp 
av skruv. Eftersom ringarna inte ska ha kontakt med kortet används en plastdistans som 
omsluter varje skruv. Detta gör att ett spel på plastdistansernas längs infinner sig mellan 
släpringarna och kretskortet. Spänningen överförs mellan ringarna och kretskortet 
genom att en skruv från vadera ring ansluts till en kabel som är fastlödd på kortet. För 
att överföra spänning från det stationära tillståndet till kretskortet läggs en spänning 
mot den inre ringen och en jord mot den yttre ringen. Därefter har mikrokontrollen än 
spänningsmatning även när kortet roterar. Bilder på hur konstruktionen ska se ut 
återfinns i Bilaga B. 

3.5 Resultat 

Efter konstruktion av demonstratorn kan en bild i rörelse visas. Bilden är en cirkel som 
expanderar tills den nått maximal storlek som tillåts av displayen. Denna försvinner 
därefter och ersätts av en ny cirkel som börjar expandera. Detta fortgår till dess att 
spänningen bryts. Trots att endast en diod är tänd i taget uppfattas detta som växande 
cirklar vid rotationen, vilket var målet. 
 
Statiska bilder kan däremot i nuläget inte visas på displyen. Detta beror på att problem 
med spänningsmatningen som måste skötas manuellt. Detta innebär att manuell kontakt 
mellan spänningsmatning och de två ringarna måste ske. Detta ger en ojämn gång på 
motorn och ett konstant varvtal kan ej fastställas. Resultatet blir att programmet inte 
kan anpassas efter varvtalet, vilket är fullständigt nödvändigt för att avgöra när 
dioderna ska tändas. Utan detta kan en statisk bild ej visas. 
 
Programmet som är tänkt att användas för styrningen av dioderna vid visning av statisk 
bild kan i nuläget tända upp dioderna en och en i en snabb följd. Hur ofta detta ska göras 
avgörs av en timer som ska anpassas efter varvtalet. Om detta görs är tanken att ett 
stationärt streck ska simuleras. 
 
 



 9 

4 DISKUSSION OCH SAMMANFATTNING 

Nedan diskuteras resultatet från föregående kapitel och vad detta har för betydelse. 
Förändringar som kan göras på demonstratorn gås också igenom.Till sist presenteras även 
en sammanfattning på det som gjorts. 

4.1 Diskussion 

Som nämndes i föregående avsnitt kunde en expanderande cirkel simuleras med 
demonstratorn. Att detta fungerade talar för att människoögat är ganska 
lättmanipulerat. Även om ingen statisk bild kunde visas här är det känt att detta 
fungerar vid relativt låga frekvenser. 

Multiplexingtekniken som användes vid konstruktionen tillät här en betydligt enklare 
krets än den som hade erhållits om alla dioderna hade kopplats till varsin pin. Nu 
användes 7 pins istället för 12. Alltså undveks användning av 5 pins vilket kanske inte 
verkar vara så mycket. Dock skulle denna teknik ge desto större skillnader vid 
användning av fler dioder vilket kanske önskas. Även om antalet tillgängliga pins inte är 
ett problem gör multiplexingen att inte lika mycket kopparbanor/sladdar krävs på 
kretskortet vilket är positivt. 

För att ha möjlighet att visa stationära bilder måste problemet med spänningsmatning 
lösas och ett konstant varvtal erhållas. Detta skulle kunna göras genom att montera 
några lämpliga sladdar eller metallbitar som konstant kan ligga mot släpringarna utan 
att tappa kontakten eller bromsa rotationen för mycket. Att lyckas med detta är dock 
ganska svårt och kräver troligtvis mycket ytterligare arbete för att kunna genomföras. 
En annan lösning skulle kunna vara att montera någon form av batteri på kretskortet 
och låta detta snurra med resten av komponenterna. 

Om detta väl är gjort öppnas många möjligheter för att visa matrial på displayen. 

För att förbättra demonstratorn skulle även ett återkopplat system användas för att 
hålla motorn på ett konstant önskat varvtal. Alternativt skulle en ir-sensor kunna 
registrera kretskortets position och mikrokontrollen skulle mha. denna information 
kunna tända lamporna vid rätt tidpunkt. 

4.2 Sammanfattning 

Demonstratorn visar tydligt att ögat redan vi låga frekvenser kan ”luras” att en bild 
existerar trots att denna endast består av ett antal dioder som byter plats. Detta skulle 
kunna utvecklas på många sätt för att kunna visa olika bilder. Dels genom att fortsätta 
på konceptet roterande display, men även genom att t ex använda LED-matriser eller 
liknande för att skapa en illustrerad bild mha snabb tändning och släckning av olika 
dioder. 

Något som bör noteras är också att trots att denna demonstaror verkar vara en väldigt 
speciell typ av display så är tekniken med snabba tändningar/släckningar och 
multiplexing tänket gemensamt med de flesta displayer.  
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5 REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE 

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

5.1 Rekommendationer 

Vid konstruktion av en liknande modell som demonstratorn i det här fallet 
rekommenderas att hitta en enklare lösning för spänningsmatningen. Att själv 
konstruera släpringar tar mycket tid och är svårt att göra på ett bra sätt. I och med att 
mikrokontrollen och dioderna inte kräver så stora strömmar skulle en lösning med ett 
batteri monterat på kretskortet troligtvis vara en bra lösning. 

Även om mikrokontroller har en intern oscillator som ger en viss klockfrekvens 
rekommenderas användning av en extern kristall. Denna ger nämligen en större 
noggrannhet och möjliggör även att köra mikrokontrollen med en högre klockfrekvens. 
Dessa möjligheter är bra att ha när programmet ska anpassas till att utföra uppgifter vid 
väldigt specifika tidpunkter.   

5.2 Framtida arbete 

Om mer arbete ska läggas på detta projekt bör en bra motorstyrning implementeras. 
Detta för att med god noggrannhet kunna anpassa motorns varvtal som önskas och 
kunna hålla det helt konstant. 

 

Som tidigare nämnts skulle det även kunna vara lämpligt att använda en ir-sensor eller 
liknande för att ständigt kunna undersöka kretskortets position.  

 

Det skulle även vara intressant att bygga en större variant av en roterande display med 
fler dioder. Detta eftersom mer högupplösta bilder skulle kunna visas upp och teknikens 
möjligheter skulle undersökas närmare. 
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BILAGA A: KRETSKORTET 

Bilagan behandlar kretskortets utseende där kretskortets ledande banor och monternade 
komponenter visas. 

I Figur 3 visas utseendet på kretskortet. Rotationscentrum är utmärkt med ett svart 
kryss och är tänkt att ligga så nära första lysdioden som möjligt. Detta för att displayen 
som bildas vid rotation ska ha ett så litet ”svart hål” i metten som möjligt. Även platserna 
där spänningen ansluts till kortet från släpringarna är markerade med ”+5V” och ”GND”. 
Detta skr som tidigara nämnts genom att externa sladdar går mellan dessa 
anslutningspunkter och en skruv från vadera släpring. Utöver dessa sladdar krävs 
endast lödning av en sladd på kortet för att sluta alla banor. Den är i figuren markerad 
med ett tjockt rött streck. 

Vid studie av kortets layout bör vikt laggas vid att studera hur multiplex-teknik har 
använts för begränsa antalet upptagna portar till 7. Utan multiplexing skulle 12 portar 
krävas, samt en anslutning till jord. 

Något som inte syns på bilden är att ett jordplan ligger i de vita fälten på korten. Detta 
syftar till att göra kretsen stabilare. 

 

Figur 3. Figuren visar det schematiska utseendet av kretskortet. Samtliga komponenter samt ledande 
banor är inritade. Det svarta krysset visar rotationscentrum. ”GND” och ”+5V” visar spänningsmatningens 
anslutning till kretskortet från släpringarna. 
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BILAGA B: DEMONSTRATORNS UTSEENDE 

Denna bilaga behandlar det mekaniska utseendet på demonstatorn. Här presenteras CAD-
modellar av demonstratorn för att visa dess funktion. 

I Figur 4 visas utseendet på den kompletta konstruktionen. Kretskortet har dock inga 
komponenter utom dioderna modellerare. Den vita detaljen som sticker upp i kortet är 
den del som fäster kretskortet på motoraxeln med två stoppskruvar. Denna är även 
limmad på kretskortet för att kretskortet inte ska slira vid rotation. Utanför denna 
plastdetalj kan man se de kopparfärgade ringarna som symboliserar släpringarna. Dessa 
förbinds som synes med kretskortet mha. skruvar med plastdistanser som håller 
avståndet. Motorn syns i mitten av bilden och är fäst på en botttenplatta vars syfte är att 
bära upp konstruktionen.      

 

 

Figur 4. Figuren visar hela konstruktionen. En kvarts del är bortskuren från allt utom motorn för att 
tydliggöra konstruktionen. 
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Figur 5. Här syns en tydlig bild på släpringarna med plastbiten i centrum, insoleringsringen mellan 
släpringarna samt ett flertal plasdistanser. En kvarts del av kostruktionen är bortskuren i denna bild för 
att förtydliga utseendet. 
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SAMMANFATTNING 
Att kontrollera en borstad likströmsmotor kan göras enkelt genom att styra hastigheten med 

en vridpotentiometer. Dock ger detta inte möjlighet att kontrollera riktningen utav rotationen 

eller effektiv och tydlig kontrollera hastigheten. För detta krävs en motordrivkretsarna och en 

av de vanligaste motordrivkretsarna är h-bryggan. Rapporten ger en tydlig bild av hur en 

bipolär h-brygga har nyttjats för att kontrollera en borstad likströmsmotor med hjälp av 

PWM-signaler genererade från en mikrokontroller.  

Det finns viktiga skillnader mellan de ingående NPN och PNP transistorerna som påverkar 

vilka drivlägen som anses nyttiga och vilka som anses skadliga.  

Avslutningsvis är detta ett bra bevis på hur det går att kontrollera omvandling av 

elektriskenergi till mekaniskenergi och styra den.  
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ABSTRACT 
 
Controlling a brushed DC motor can be easily achieved by using a rotary potentiometer to 

control the speed of the motor. However, this control method provides no possibility to 

govern the direction or speed of the motor. This requires a motor driver circuits; and one of 

the most common motor drive circuits is the h-bridge. This report provides a clear picture of 

how a bipolar H-bridge has been used to control a brushed DC motor using PWM signals 

generated from a microcontroller.  

 

There are important differences between the components such as NPN and PNP transistors 

that affect the circuits driving modes. Some are considered healthy and others are considered 

harmful.  

 

In conclusion, this is a great testament to how it is possible to control the conversion of 

electrical energy into mechanical energy and control it.  
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NOMENKLATUR 

Här listas de förkortningar, som används i detta examensarbete. 

 

Beteckningar 

Symbol Beskrivning 

A Amper 

V Volt 

Förkortningar 

 

PWM Pulse Width Modulation 

PM Permanent magnetiserad 

EMK Elektromotorisk kraft (Electromotive force) 

NPN Two N-doped regions with a P-doped region in between. 

PNP Two P-doped regions with a N-doped region in between. 

MOSFET Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor 

BJT Bipolar Junction Transistor 

Hz Hertz 

BLDC Brushless Direct Current 

BDC Brushed Direct Current 

EMI Electromagnetic interference 

Kg Kilogram 

CEMF Counter Electromotive force 

GND Ground 
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1 INTRODUKTION 

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

examensarbetet. 

1.1 Bakgrund 

All rörelse behöver kontrolleras. I dagens samhälle där det existerar en mångfald av 
system baserad på aktuatorer krävs därför förståelse för både skillnaden mellan de olika 
aktuatorerna samt hur man kontrollerar en av de vanligaste, den borstade 
likströmsmotorn.  

1.2 Syfte 

Att få förståelse för aktuatorer, motorstyrning och hur dessa två samverkar för att skapar 

kontrollerad rörelse inom ramen för ett kandidatexamensarbete inom mekatronik.  

1.3 Avgränsning 

Litteratursökning har avgränsats till att behandla övergripande kunskap om olika aktuatorer 

för att djupare gå in på elektriska aktuatorer med specialisering kring borstade 

likströmsmotorer. Utöver detta behandlar litteratursökningen både ytligt och mer specialiserat 

hur h-bryggor kan användas för att styra likströmsmotorer.  

 

Demonstratorn består utav en h-brygga som styr en borstad likströmsmotor genom att 

kontrolleras av PWM-signaler som går från mikrokontrollern till bryggans transistorer. För 

demonstratorn har det inte ansetts viktigt att ha ett etsat eller fräst kretskort utan att 

laborationskort varit tillräckligt för funktionsdemonstration.  

1.4 Metod 

Litteraturstudien har angripits genom att text och information kring de ingående ämnen sökts 

både i webbaserad och tryckt form. Fokus har varit kring förståelse och funktion samt 

praktiska exempel utav tekniken. Många informationsfilmer har studerats för att få rätt 

förståelse. Det som ansågs mest nyttigt har använts från varje område. 

Skapandet utav en demonstrator har angripits genom att en sex transistors h-brygga byggts i 

flera steg med olika last för att simulera den slutgiltiga funktionen. PWM-signalen som styr 

funktionen har skapats genom testning för att nå bra prestanda.  

För att detta skulle genomföras i tid och ske strukturerat uppfördes en projektplanering i 

inledningen utav projektet samt att en demonstratordagbok fördes under de veckor som 

demonstratorn konstruerades.   
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2   TEORETISK FÖRDJUPNING 

Här beskrivs den teoretiska fördjupning som legat till grund för demonstratorn och 

rapporten. 

Aktuator (ställdon) är ett övergripande namn som beskriver olika typer utav motorer, 
exempelvis hydrauliska, pneumatiska, elektriska eller piezoelektriska. Dessa ses som 
transducer då de omvandlar energi till rörelse exempelvis omvandlar en likströmsmotor 
elektrisk energi till cirkulär rörelse. Inom området aktuatorer pågår mycket forskning 
och utvecklingen utav nya och förbättrade aktuatorer. Detta uppmärksammas utav 
utvecklingen av den borstlösa likströmsmotorn likväl som utvecklingen utav 
växelströmsmotorer och även den pnumatiskt-elektriska linjärmotorn som heter 
PemRam (IEE Actuator Technology, 1996.).  

Vad är då egentligen hydrauliska, pneumatiska, piezoelektriska och elektriska aktuatorer?  

2.1 Hydrauliska Aktuatorer 

Hydrauliska aktuatorer använder trycksatta vätskor för att bearbeta energi. Vanligt är att 

dessa vätskor leds under stort tryck till olika förbrukare där vätskan genererar mekanisk 

energi (National Encyklopedin).  De i särklass vanligaste hydrauliska aktuatorerna återfinns i 

bromssystemet till bilar men också i industrirobotar och andra automatiseringssystem 

(Wikipedia, Hydraulisk) 

2.2 Pneumatiska Aktuatorer 

Pneumatik även benämnd tryckluftsteknik är den aktuator som nyttjar gaser, ofta luft under 

högt tryck för att genomföra arbete (Wikipedia, Pnuematics). Luften leds till olika förbrukare 

där den generar mekanisk energi. Detta är mycket likt hydrauliska aktuatorer och båda dessa 

benämns inom forskning som fluider. Precis som inom hydrauliken används pneumatiska 

aktuatorer mycket inom automatisering och industrin. Förbrukarna brukar inom pneumatik 

benämnas som antingen roterande eller linjära och är den rörelse som det ges upphov till 

(Encyclopedia Britannica). Intressant är även att pneumatik används även till såkallade 

pneumatiskt logiska system som varit mycket populära inom industrin på grund utav de är 

pålitliga och väl fungerande (National Encyklopedin).   

2.3 Piezoelektriska Aktuatorer 

Piezoelektriska aktuatorer är baserade på hur kristaller reagerar på elektriska impulser. Det 

finns 20 stycken icke-centrosymetriska kristallklasser som uppvisar direkta piezoelektriska 

egenskaper, därtill uppvisar torkade ben piezoelektriska egenskaper likväl som DNA, trä och 

silke. Det finns även flertalet syntesiska och organiska material som framtagits för att ha 

piezoelektriska egenskaper. Piezoelektriska aktuatorer används främst för sin höga precision 

på <µm. Den höga precisionen gör piezoelektriska motorer väldigt bra för mikroskop, CT-

skanners och annan sjukvårdsutrustning som kräver precisa instrument, i vissa applikationer 

som använder stegmotorer idag är det möjligt att använda piezoelektriska motorer för samma 

uppgift med större precision än vad som var möjligt med stegmotorn (Wikipedia, 

Piezoelectric_motor). 
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Det genomförs mycket forskning inom det piezoelektriska området för att kunna använda dem 

som generatorer för att utvinna elektricitet genom rörelse, omvänt det som sker då en 

piezoelektrisk motor används (National Encyklopedin).  

2.4 Elektriska Aktuatorer 

Elektriska aktuatorer betyder främst elektriska motorer och inom det ämnet finns det 

antingen likströmsmotorer eller växelströmsmotor. Kategorin likströmsmotorer består av 

antingen borstade likströmsmotorer eller utav borstlösa likströmsmotorer. 

Växelströmsmotorer består främst utav två typer, asynkronmotorn eller synkronmotor.  

Historian kring elektriska aktuatorer och motorer finns överallt på internet exempelvis 

wikipedia.  

2.4.1 Asynkronmotorer 

Asynkronmotor även kallad induktionsmotor bygger på att rotorn hela tiden ”jagar” efter 

statorn för att uppnå samma rotationshastighet som magnetfältet har, dock utan att lyckas. 

Skillnaden mellan rotorn och statorn tillsammans med strömflödet som skapar den inducerade 

spänning som ger motorn sitt namn. Dessa tre bestämmer även storleken och frekvensen hos 

emk samt strömmen som induceras. Dessutom bestämmer de asynkronmotorns axelmoment 

(Hans Johansson, 2012). Asynkronmotorn är precis som synkronmotorn en växelströmsmotor 

som ofta kategoriseras efter antalet poler eller faser som varje motor har. En relativt enkelt 

och robust motor som (AC motors and generators, US Department of Defence, 1961) 

Varvtalet varierar med lasten.  

2.4.2 Synkronmotorer 

Synkronmotor påminner om induktionsmotorn i sin konstruktion men skiljer sig i primär 

funktion. Synkronmotorns rotor har samma hastighet som magnetfältet då man lägger en DC-

ström över rotorn. Detta gör så att synkronmotorn får ett konstantare varvtal och lägre 

startström än induktionsmotorn. Detta gör att synkronmotorn blir snabbare än 

induktionsmotorn. Dock krävs det att rotorn magnetiseras för att kunna rotera samt att motorn 

måste infasas för att fungera korrekt (Wikipedia, Synchronous_motor). Magnetiseringen görs 

exempelvis med roterande likriktare eller en likströmsgenerator. Denna komplexitets ökning 

gör att synkronmotorn är vanligare att använda som generator än som motor vid låga effekter. 

2.4.3 Borstlösa likströmsmotorer 

Borstlösa likströmsmotorer är en relativt ung motortyp som först kunde implementeras 

1962 på grund av att det behövs en kontroller för att styra skiftningen utav spänning i statorn. 

Statorn jagar sitt perfekta läge där sydpolen ligger mot nordpolen. Den påminner alltså om en 

växelströmsmotor och är essentiellt det ty motordelen är oftast en PM synkronmotor som med 

hjälp av en konverter ändrar likström till växelström in i motorn. Denna motortyp har tydliga 

fördelar jämfört med den äldre BDC motor då den levererar mer effekt per kg, inte behöver 

underhållas på samma sätt då den saknar borstar och kommutator som kräver underhåll i en 

BDC. Den ger även ifrån sig lägre EMI och kan kylas via konduktion vilket gör att en BLDC 

kan operera i en helt sluten miljö (Wikipedia, Brushless_DC_electric_motor). Med dessa 

förbättringar uppkommer begränsningar i form utav att motorn blir mer komplex, inte lika 

ruggad och dyrare tackvare kravet på kontrollelektronik. BLDC har nått stora framgångar i 

dagens samhälle tack vare sin underhållsfria natur och säkra kontinuerliga drift dock gör det 

dyrare priset och komplexiteten kring styrningen att den inte har övertagit alla områden där 

det finns behov utav roterande elektriska aktuatorer.  
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2.4.4 Stegmotorer 

Stegmotorn är en borstlös likströmsmotor där en hel rotation är indelad i flera lika stora steg. 

Detta ger upphov till en kontrollerad stegvis förflyttning därav namnet stegmotor. Stegmotorn 

kräver liksom BLDC en kontrollkrets som styr vilken elektromagnet i statorn som skall 

aktiveras(Wikipedia, Stegmotor, Stepper_motor). När en av elektromagneterna i statorn 

aktiverats kommer rotorn att linjera sina kuggtänder mot kuggtänderna på rotorn efter strävan 

att ha så låg reluktans som möjligt genom motorn. Upprepning utav detta med de återstående 

elektromagneterna bildar tillsammans ett steg.  

2.4.5 Borstade likströmsmotorer  

Borstade likströmsmotorer (BDC) är äldre än den borstlösa. Denna motortyp skapades 

1886 och fungerar i princip på samma sätt idag som vid skapandet. Genom att inducera en 

spänning över elektromagneter i statorn sätts rotorn i rörelse och generar mekaniskenergi. 

(DC motors and generators, US Department of Defence, 1961)  

Det finns fyra vanliga typer utav BDC motorer som kan användas för detta. Serielindning(Se 

B i Figur 1) som ger ett bra startmoment men lämnar motorn beroende utav lasten för att inte 

generar hög CEMF och gå sönder, en motor med shuntlindning (Se A i Figur 1) har inte lika 

bra startmoment som föregående lindningstyp men är inte beroende utav lasten för att undvika 

en farligt hög CEMF. Den tredje lindningstypen använder det bästa från både serielindning 

och shuntlindning; kompundmotorn (Se C i Figur 1) startar som en serielindad motor och 

efter att ha nått marschvarvtal byts lindningarna mot shuntlindningar för att undervika 

uppbyggnaden utav CEMF ifall lasten plötsligt skulle ändras.  

 
Figur 1. Shuntlindad (A), serielindad(B) och kompundlindade(C) motorer.  

Wikipedia, Brushed DC motor. 

 

Den fjärde är en PM-motor som använder t.ex. Neodymmagneter som rotor i motorn. PM-

motorn ger upphov till att både ström och varvtal är proportionella mot vridmomentet ifall 

motorn utsätts för en konstant spänning. Denna karaktär gör det lättare att beräkna och 

dimensionera system där komponenten kan tänkas ingå. Dock finns det ett antal nackdelar 

som hindrar PM-motorn från att få stort genomslag. Den är dyrare än de tre tidigare nämnda 

motortyperna, känsligare för att bli avmagnetiserad ifall man genomför plötslig och hastig 

polomkoppling för att motorn skall köra i motsattriktning (William Sandqvist, 2007). En 

viktig anledning till att BDC fortfarande används även när det finns nyare och i vissa fall 

bättre motorer är därför att den är väldigt enkel, ruggad och utan behov av avancerad 

kontrollelektronik. Dock kräver BDC mer underhåll och luftkylning jämfört med en modern 

BLDC. (Wikipedia, Brushed_DC_electric_motor, DC_motor) 
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2.5 H-bryggan & Transistorer 

Det viktigaste i ett system som innehåller aktuatorer är att kunna styra dem. Av den 

anledningen behandlas här nedan i korthet hur man kan styra en BDC med hjälp av en H-

brygga. En h-brygga styr riktningen för ström och spänning till en krets och kan ses som 

styrande för hastighet och riktning för motorlasten i detta fall. En h-brygga kan användas 
antingen som färdig krets och är då väldigt liten och kompakt eller byggas utav 
transistorer. Det finns främst två huvudgrupper utav transistorer som kan användas för 
detta: Bipolar Junction Transistor och Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor 

Dessa två versioner utav transistorer begränsar H-bryggan till att enbart kunna styra 

likströmsmotorer dock blir styrningen väldigt bra och ifall man vill ha mer kontroll och flera 

lägen för operation än vad som kan fås med en enkel vridpotentiometer. En h-brygga har flera 

olika lägen som kan generar olika beteenden hos en BDC. Tabellen visar de olika lägena med 

hänseende till figur 2.  
Tabell 1. Transistorers läge och verkan i en h-brygga.  

S1 S2 S3 S4 Drivläge: 

Öppen Stängd Stängd Öppen Medurs 

Öppen Stängd Öppen Stängd Hög broms 

Stängd Öppen Öppen Stängd Moturs 

Stängd Öppen Stängd Öppen Låg Broms 

Stängd Stängd Stängd Stängd Frikopplad 

 

 
Figur 2. Förenklad h-brygga.  
Elektronics Learn. H-bridge.  

 

Skillnaden mellan BJT och MOSFET är stor och vid skapandet utav en h-brygga är det 

viktigt att tänka på vilken funktion och vilka krav som skall ställas på h-bryggan. En h-brygga 

konstruerad kring MOSFET behöver inte designas med flybackdioder, är mer effektiv och blir 

inte heller lika varm då alla dessa är karaktäristiskt för MOSFET (Jim Brown, 1998). På 

grund av detta är denna typ av transistorer en utav de mest använda i dag och används flitigt 

inom mycket stora delar utav elektroniken, MOSFET aktiveras genom att du lägger elektrisk 

spänning över gate (Wikipedia, fälteffekttransistor). BJT är mindre komplexa än MOSFET 

är samlingsnamnet för flera olika transistorer. De två som vanligtvis används för h-bryggor är 

NPN och PNP transistorer. De kan användas både som strömmultiplikator och switchar vilket 

är vad de nyttjas till i en h-brygga. NPN och PNP uppfyller essentiellt samma uppgift i en h-

brygga men gör det på olika vis ty en NPN transistor aktiveras och släpper igenom ström och 

spänning om en ström över gate relativt emittern är högre än emitterns. En PNP transistor 

aktiveras genom det motsatta, alltså att strömmen över gate relativt emittern är lägre än 

emitterns ström.  
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Figur 3. Schematiska figurerna för PNP & NPN transistorer.  

The Owlnest. 
 

Hur dessa två används och agerar tillsammans förklaras i kapitel tre. Anledningen till att 

använda transistorer i elektriska kretsar så som denna är därför att de fungerar utmärkt med 

styrlogiken från en mikrokontroller, speciellt då NPN transistorn är styrbar med 5V logik från 

en mikrokontroller så länge strömmen från mikrokontrollen uppfyller kraven för att aktivera 

NPN transistorn. NPN transistorn är samtidigt bättre lämpad än PNP transistorn för detta just 

för att strömmen skall vara högre och inte lägre, det är alltså lättare att koppla en NPN 

transistor till ström via en mikrokontroller än det är att koppla en PNP transistor till GND.  

Det är också viktigt att nämna att BJT är billigare än MOSFET och därför används. De mer 

avancerade applikationerna använder ofta MOSFET istället för BJT på grund av 

anledningarna angivna ovan.  
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3 DEMONSTRATOR 

Detta kapitel beskriver både den utvecklade demonstratorn och den aktuella arbetsprocessen 

som demonstartorn utvecklats enligt. 

3.1 Problemställning 

Att bygga en PWM styrd H-brygga utav bipolära transistorer som kan kontrollera hastighet av 

en borstad likströmsmotor samtidigt som den kan styra riktningen för rotationen av axeln.  

3.2 Mjukvara 

En Atmega 16A kan styra NPN transistorer då dessa lyder under 5V logik som är beskrivet 

ovan i kapitel två. Inledande användes detta för att skriva flera testprogram där transistorerna 

och logiken utvecklades med hjälp av ljusdioder som tändes och släcktes med olika duty 

cycle. Som ursprunglig mall har kod från Extreme electronics använts.  

 

Tanken med mjukvaran var att den skulle redogöra för den h-bryggans fullständiga potential 

genom att visa de fem vanligaste formerna av kontroll från h-bryggan. Dessa fem är som känt: 

Medurs rotation, moturs rotation, hög broms, låg broms och frikopplad. Empiriska tester har 

visat att låg broms, att bromsa motorn med hjälp av de två nedre NPN transistorerna ger 

längre återhämtningstid innan motorn startar igen och bedöms vara skadligt för motorn.  Figur 

4 beskriver tanken med hur test och redovisning av h-bryggan skall genomföras. 

 
Figur 4. Flödesdiagram H-brygga.  

 

State 1: Medurs. Duty cycle för PWM-signalen varvar upp motorn från 0 till 100% med 

förutbestämda fasta 25% steg. Efter varje höjning i signal stabiliseras motorn med en väntetid 

beroende på av vilket PWM steg vi befinner oss i. PWM-signalen sänds på PD7 och en 

entonig hög signal sänds på PD0. 

 

State 2: Hög broms. De två övre transistorerna aktiveras genom att de båda övre NPN 

transistorernas portar sätts till ettor. Ingen ström flödar genom motorn. PD7 och PB3 sänds 

båda som entoniga höga signaler 

State 3: Moturs. Duty cycle för PWM-signalen varvar upp motorn från 0 till 100% med 

förutbestämda fasta 25% steg. Efter varje höjning i signal stabiliseras motorn med en väntetid 
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beroende på av vilket PWM steg vi befinner oss i. PWM-signalen sänds på PB3och en 

entonig hög signal sänds på PB0. 

 

State 4: Frikoppling. Alla transistorer är frånkopplade och motorn stannar pågrund av egen 

last. PB3, PB0, PD7 och PD0 är alla entonigt låga.  

 

För att undvika att få kortslutning aktiveras aldrig portar som orsaka detta tillsammans utan 

måste kallas på genom förutbestämda funktioner.  

 

Kopplingen utav de nämnda pinnarna kan ses i bilaga A.  

3.3 Elektronik 

Elektroniken kopplades inledningsvis upp för manuella tester med enbart NPN transistorer 

styrda utav knappar. Dessa visade sig inte fungera som tänkt med anledning av att det behövs 

både NPN och PNP transistorer i kretsen för att den skall fungera som det var tänkt. PNP 

transistorn fungerar bäst som ”strömkälla”, dvs. att ta emot ström in. NPN transistorn 

fungerar bäst som ”strömsänka”, dvs. att släppa ifrån sig ström. (Jim Brown, 1998). Ifall man 

inte skulle placera PNP i den övre delen av h-bryggan skulle detta ge upphov till en flytande 

potential och skulle skapa svårigheter med styrning från en mikrokontroller.  

 

En viktig insikt är att det är fullständigt möjligt att styra en PNP transistor genom att koppla 

en NPN transistors collector till PNP transistorns gate (Cook 2010). Detta gör att ifall en 

ström läggs över den yttre NPN transistor som är kopplad till GND kommer PNP transistorn 

kopplas till GND och därigenom få en lägre potential än dess emitter. På så vis blir det 

möjligt att enklare styra h-bryggan med hjälp av en 5V logisk krets.  

 

Kretsschemat för h-bryggan finns beskrivet utav David Cook (2010) och har byggts utan 

några andra förändringar än insättning av säkringar före de två NPN transistorer styrs av 

PWM-signaler. Detta för att undvika eventuella strömtoppar som skulle kunna bränna 

transistorerna när PWM-signalerna ändras.  

 

Kretsschemat återfinns i bilaga A. Resistenserna som används i kretsen finns med för att 

begränsa strömmen så att de inte skadar transistorerna. Av samma anledning används 

zendioderna i kretsen för att skydda mot spänningsöverslag som fås då transistorerna slås av. 

Denna kunskap har införskaffats empiriskt likväl som via litteratursökningen och flertalet 

tester krävdes för att med säkerhet garantera att det var polomvändningen vid 

motoravstängning som gav upphov till detta.  

 

Kretsen är dimensionerad för att klara av att driva en Maxon A-max 15V motor med en 

pålagd last i form av en planetväxel från Maxon. För detta valdes transistorer som klarade av 

en kontinuerlig ström på minst 6A och 45V.  Denna krets kan då ses som överdimensionerad 

för en motor som kräver 0.675 A för att starta dock var dessa de vanligast förekommande 

transistorerna i lödverkstaden och ansågs därför vara de bäst lämpade för en förstagångs h-

brygga. 

 

Mikrokontroller som styr h-bryggan valdes med tanke på att Atmega 16A är en känd och 

vanligt förekommande mikrokontroller som tidigare använts under laborationer. Detta 

skapade möjligheter för enklare felsökning, informationssökning och konstruktion.  
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3.4 Resultat 

Utav dessa komponenter och med hjälp av bilaga A har en grundläggande bipolär h-brygga 

konstruerats som fungerar väl under förutsatta belastningar och driftsfall. Flera tester med 

olika typer av motor, last, spänning och Duty cycle har redogjort för att den bipolära h-

bryggan både är stabil, ruggad och effektiv.  Kontinuerlig drift under flera timmar har bevisat 

möjligheten för den bipolära h-bryggan att vara aktiv under en längre period.  

 

Tester visar också tydligt att bromsning med de två nedre transistorerna gav motorn en större 

chock än bromsning med de två övre.  Detta är troligtvis en reaktion på att det inte flyter 

någon ström alls genom motorkretsen utan att motorn som inledningsvis strömförs och roterar 

direkt kopplas till GND istället. Denna chock är troligtvis skadlig för magneterna i motorn 

och inte alls önskvärd vid kontinuerlig drift.  

 

Spänningstappet som uppstår pga. transistorerna visar också att det skulle vara möjligt att 

mata kretsen med högre spänning än databladet uppger även när duty cycle är 100 %. Denna 

krets uppvisar ett spänningstapp på ~1.4V och för att motorn skall drivas på märkspänning 

vid 100 % duty cycle bör spänningen vara 16.4V istället för de 15V som används för motorn 

utan drivkrets.  

 

Den projektplanering som upprättades vid start av projektet stämde inte överens med 

verkligheten för projektet varken i tidsåtgång eller gällande vilka dagar arbetet genomförts på.  

 

I bilaga B återfinns bilder av den färdiga motordrivkretsen.
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4 DISKUSSION OCH SAMMANFATTNING 

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

Sammanfattningen baseras på en resultatanalys och syftar till att svara på den fråga eller de 

frågor som formuleras i kapitel i. 

4.1 Diskussion 

Resultaten visar att motorkontroll med hjälp av en h-brygga är möjlig för en borstad 

likströmsmotor. Det intressanta är att alla drivlägen inte är att föredra även ifall de inte leder 

till kortslutning. I tabell 1 redogörs för de drivlägen som kan anses nyttiga för en h-brygga, av 

dessa fem är bara fyra att föredra då den femte troligtvis är skadlig för motorn i kretsen.  

 

Dock är inte resultaten helt entydiga då det inte fullständigt utan tvivel varit möjligt att 

bestämma vilken motor eller växel som använts. Den kvalificerade gissningen har efter 

mätningar blivit den Maxon A-max motor som presenterats tidigare och är med stor säkerhet 

denna. Det som inte är fullständigt säkert är vilken utväxling som växeln ger detta kan dock 

ses som en mindre begränsning vid dimensionerandet utav kretsen.  

 

Viktigt är att resultatet är baserat på tester lika mycket som information från datablad då detta 

ger en uppfattning om hur kretsen fungerar vid verkliga förhållanden. För att göra testen 

bättre skulle motorn ha belastats mera och mer mätdata inhämtats. Förslag på förbättringar 

kan läsas i kapitel fem.  

 

Som nämnt i resultatet förloras 1.4V över transistorerna när de fungerar som switchar och 

detta gör att motorn inte verkar vid fullständiga märkdata för 15V. Som nämnt skulle detta 

kunna åtgärdas enklast genom att höja spänningen med dessa 1.4V. Alla ingående 

komponenter klarar vilket går att utläsa ur databladen för både NPN och PNP transistorerna.  

 

Styrningen via PWM skulle kunna optimeras något mer dock är den fulltsändigt fungerande 

för den uppgift som programmet löser. Kretsen skulle ha innehållit en programmerare för att 

underlätta förändringar utav koden, detta är dock inget som är jätteviktigt utan skulle bara ha 

förenklat vidare tester och finslipning utav styrningen.  

 

En insikt som fås är att projektplaneringen som gjordes i början utav projektet inte har varit 

realistisk med hänsyn tagen till arbetsprocessen och tidsåtgången. Det har varit mera krävande 

både gällande efterforskningar för referensen material och felsökning som uppkommit kring 

designen utav demonstratorn. Tiden ökade markant så fort demonstratorn skulle konstrueras 

just därför att demonstratorn möjligheter till att göra fel.  

 

Avslutningsvis bör det återigen sägas att det är fullständigt möjligt att bygga en bra h-brygga 

utav bipolära transistorer för att kontrollera en borstad likströmsmotors rörelse. Detta har 

rapporten och demonstratorn givit bevis på.  
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4.2 Sammanfattning 

Att kontrollera en borstad likströmsmotor kan göras enkelt genom att styra hastigheten med 

en vridpotentiometer. Dock ger detta inte möjlighet att kontrollera riktningen utav rotationen 

eller effektiv och tydlig kontrollera hastigheten. För detta krävs en motordrivkretsarna och en 

av de vanligaste motordrivkretsarna är h-bryggan. Rapporten ger en tydlig bild av hur en 

bipolär h-brygga har nyttjats för att kontrollera en borstad likströmsmotor med hjälp av 

PWM-signaler genererade från en mikrokontroller. Det finns viktiga skillnader mellan de 

ingående NPN och PNP transistorerna som påverkar vilka drivlägen som anses nyttiga och 

vilka som anses skadliga. Avslutningsvis är detta ett bra bevis på hur det går att kontrollera 

omvandling av elektriskenergi till mekaniskenergi och styra den.  
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5 REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE 

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

5.1 Rekommendationer 

Det finns idag flera integrerade kretsar med h-bryggor som är mycket mindre och enkla att 

använda för motorstyrning. Dessa är i vissa fall inte lika tåliga och kan innehålla mera än vad 

som behövs för den givna uppgiften. Dock skulle jag använda mig utav färdiga h-bryggor för 

att minska riskerna med felkopplingar och behovet av felsökningar kring styrningen utav en 

motor.  

 

Ifall det skapandet utav en h-brygga är vitalt skulle det rekommenderas att använda MOSFET 

istället för BJT då dessa är mer effektiva och tåligare. De är svårare att arbeta med men inte 

mycket svårare när principen för en h-brygga har förståtts. Denna utveckling skulle både vara 

mer utmanande och givande. 

5.2 Framtida arbete 

Ifall denna krets skulle utvecklas vidare är det intressant att utveckla reglering som beroende 

på lasten lagd på motorn ändrar duty cycle för att kompensera. Det skulle också vara 

intressant att mäta temperaturen över både transistorerna och motorn för att jämföra med 

databladens maxvärde och kunna reglera duty cycle med det i åtanke. Ett bättre system skulle 

på så vis bli mer robust gällande både motorbelastning i form av pålagd last samt 

temperaturförändringar. Regleringen för motorlasten skulle kunna ske genom att mäta 

strömmen som används av motorn samtidigt som temperaturreglering skulle kräva en 

temperatursensor.  
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BILAGA A: KOPPLINGS SCHEMA H-BRYGGA 
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BILAGA B: DEMONSTRATOR BILDER 

  

Uppkopplande utav h-brygga i 
testförfarande. Fungerande 
slutdesign. 

Färdig drivkrets inkopplad med 
motor och spänning. Fungerar 
självständigt utan inkopplat 
labbkort. 

Fullständig motorstyrning med 
inkopplad motor. H-bryggan 
fungerade bra under last med 
BDC motor. 
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1 INTRODUKTION	  
Detta	   kapitel	   beskriver	   bakgrund,	   syfte,	   avgraänsning	   och	   metod	   för	   det	   utförda	  
examensarbetet.	  

1.1 Bakgrund 
Vid	  utveckling	  av	  produkter	  och	  system	  innehållande	  mer	  än	  en	  mikrokontroller	   	  som	  
skall	   koordineras,	   används	   fördelaktigt	   någon	   form	   av	   kommunikation.	  
Datakommunikation	  kan	  beskrivas	  som	  överföring	  av	  data	  mellan	  olika	  enheters	   I/O	  -‐
portar.	  
Då	  data	  överförs	  mellan	  flera	  parallella	  I/O-‐portar	  kan	  överföringen	  karaktäriseras	  som	  
bit-‐parallell	  kommunikation.	  I	  figur	  1	  illustreras	  parallellkommunikation.	  (KTH - ICT)	  

Figur	  1.	  Parallellkommunikation	  mellan	  två	  enheter	  

Då	  data	  överförs	  i	  en	  serie,	  en	  bit	  i	  taget,	  mellan,	  från	  var	  enhets	  sida,	  enbart	  en	  I/O-‐port,	  
karaktäriseras	   istället	   överföringen	   som	   seriell	   kommunikation.	   I	   figur	   2	   illustreras	  
seriell	  kommunikation.	  (KTH - ICT)	  

Figur	  2.	  Seriekommunikation	  mellan	  två	  enheter	  
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Fördelen	  med	  parallell	  kommunikation	  är	  att	  det	  generellt	  är	  snabbare.	  Nackdelar	  är	  att	  
det	   inte	   kan	   användas	   över	   lika	   långa	   fysiska	   sträckor	   som	   seriell	   kommunikation.	  
Seriell	  kommunikation	  är	  dessutom	  generellt	  billigare	  att	  implementera,	  och	  kräver	  inte	  
lika	  många	  datalinor.	  (Electronics Engineering Herald)	  

1.2 Syfte 
För	  en	  fungerande	  datakommunikation	  krävs	  att	  sändande	  och	  mottagande	  parter	  är	  
överens	  om	  hur	  överföringen	  skall	  ske.	  Detta	  definieras	  i	  ett	  kommunikationsprotokoll.	  
Syftet	  med	  detta	  arbete	  är	  att	  granska	  befintliga	  protokoll	  samt	  ta	  fram	  ett	  nytt	  protokoll	  
för	  seriell	  kommunikation.	  

1.3 Avgränsning 
Då	  det	  finns	  ett	  stort	  antal	  befintliga	  protokoll	  för	  seriell	  kommunikation	  är	  detta	  arbete	  
avgränsat	  till	  att	  enbart	  granska	  ett	  fåtal	  av	  dessa.	  	  Följande	  protokoll	  granskas:	  

• UART
• SPI
• I2C

1.4 Metod 
Granskningen	  av	  protokoll	  inriktas	  huvudsakligen	  mot	  de	  mjukvareorienterade	  detaljer	  
som	   definierar	   protokollet.	   Granskningen	   innefattar	   även	   implementeringar	   av	  
protokollen	  alternativt	  implementeringar	  av	  modifierade	  centrala	  delar	  av	  protokollen.	  
Datastruktursbehandling	  för	  nytt	  protokoll	  skrivs	  i	  C,	  kompileras	  för	  Mac	  OS,	  Unix	  med	  
GCC	   i	   c99	   läge	   och	   testas	   på	   OS	   X	   10.8.2	   eller	   OS	   X	   10.8.3	   innan	   implementation	   i	  
mikrokontroller.	  Tester	  mot	  minnesläckage	  sker	  i	  Valgrind	  från	  Valgrind	  Developers.	  
Samtliga	   implementationer	   sker	   mellan	   ATMEGA16A	  mikroprocessorer	   från	   AVR	   och	  
skrivs	  i	  C	  i	  Atmel	  Studio	  6	  från	  ATMEL.	  
Krettskort	  modelleras	  i	  EAGLE	  PCB	  Design	  Software	  från	  CadSoft	  innan	  de	  etsas.	  
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2 	  	  TEORETISK	  FÖRDJUPNING	  

2.1 Asynkron seriekommunikation 
Vid	   kommunikation	   krävs	   någon	   form	   av	   synkronisering	   mellan	   skickande	   och	  
mottagande	  part.	  Detta	  för	  att	  mottagande	  part	  ska	  hinna	  ta	  emot	  all	  data.	  Ett	  potentiellt	  
problem	   som	   kan	   uppstå	   här	   är	   om	   skickande	   och	   mottagande	   part	   har	   olika	  
klockhastigheter.	   En	   teknik	   som	   löser	   detta	   är	   Handskakning.	   Handskakning	   används	  
både	   inom	   parallellkommunikation	   och	   seriekommunikation	   och	   har	   olika	  
implementationer.	   Principen	   det	   bygger	   på	   är	   att	   två	   styrsignaler,	   kallade	   DAV	  
(DataAVailable)	  och	  DAK	  (DataAcKnowledge),	  används	  för	  att	  meddela	  motstående	  part	  
om	   vilket	   läge	   kommunikationen	   befinner	   sig	   i.	   Figur	   3	   Illustrerar	   i	   fem	   steg	   hur	  
Handskakning	  kan	  gå	  till.	  

Figur	  3.	  Handskakning	  

I	  steg	  ett	  lägger	  sändare	  ut	  data	  på	  datalinan.	  Därefter,	  i	  steg	  två	  lägger	  sändaren	  ut	  en	  
hög	   signal	   på	   DAV-‐linan.	   När	   mottagaren	   upptäcker	   detta,	   i	   steg	   tre,	   läser	   den	   av	  
datalinan	  och	  lägger	  som	  bekräftelse	  ut	  en	  hög	  signal	  på	  DAK-‐linan.	  Då	  sändaren	  i	  steg	  4	  
upptäcker	   en	   hög	   DAK	   signal	   så	   stryper	   den	   datasignalen	   och	   DAV-‐signalen.	   När	  
mottagaren	   upptäcker	   detta	   och	   är	   redo	   för	   en	   ny	   mottagning	   så	   stryper	   den	   DAK-‐
signalen	  varpå	  både	  sändare	  och	  mottagare	  kan	  börja	  om.	  (KTH - ICT)	  

Med	  Handskakning	  spelar	  det	   ingen	  till	  hur	  mycket	  skillnad	  det	  är	  mellan	  sändare	  och	  
mottagares	   klockhastighet.	   Det	   är	   ett	   exempel	   på	   asynkron	   kommunikation	   där	  
synkroniseringen	  sker	  utifrån	  de	  DAV	  och	  DAK	  signaler	  som	  skickas	  fram	  och	  tillbaka.	  
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Ett,	  inom	  asynkron	  kommunikation,	  alternativ	  till	  handskakning	  är	  att	  i	  förväg	  se	  till	  att	  
mottagare	  och	  sändare	  använder	  sig	  av	  samma	  överföringshastighet,	  Baudrate.	  

Med	   en	   förbestämd	  Baudrate	   kan	   sändare	  och	  mottagare	   lokalt	   beräkna	  när	  nästa	  bit	  
ska	  skickas/läsas.	  Det	  löser	  dock	  inte	  problemet	  helt	  eftersom	  att	  processorer	  oftast	  har	  
små	  avvikelser	  till	  sin	  klockhastighet.	  Sådana	  avvikelser	  kommer	  att	  bygga	  upp	  ett	  litet	  
fel,	   som	   ökar	   med	   varje	   skickad	   bit.	   Om	   felet	   slutligen	   blir	   tillräckligt	   stort	   hamnar	  
sändande	  och	  mottagande	  enhet	  ur	  synk.	  Detta	  motverkas	  genom	  att	  i	  protokollet	  införa	  
en	   start	   bit	   i	   början	  och	   en	   stop	  bit	   i	   slutet	   av	   varje	   skickad	  byte	   av	  data.	  Dessa	  bitar	  
kommer	  agera	  buffert	  och	  låter	  systemet	  synkas	  om	  i	  början	  av	  varje	  byte.	  För	  en	  större	  
buffert	   kan	   fler	   stopbitar	   införas.	   Det	   systemet	   skapar	   även	   en	   möjlighet	   att	   urskilja	  
bytegränser	  ur	  strömmen	  av	  bits	  som	  skickas.	  Nackdelen	  med	  detta	  är	  att	  det	  blir	   fler	  
bitar	  att	  skicka,	  vilket	  sänker	  den	  effektiva	  bithastigheten.	  

För	  att	  kontrollera	  att	  det	  mottagna	  meddelandet	  har	  avlästs	   rätt,	  och	   inte	  har	  utsatts	  
för	   någon	   störning	   kan	   redundans	   i	   form	   av	   en	   paritets	   bit	   skickas	   i	   slutet	   på	   varje	  
skickad	   byte.	   Ett	   protokoll	   med	   paritetsbitar	   måste	   ange	   om	   pariteten	   är	   jämn	   eller	  
ojämn.	   Jämn	  paritet	   innebär	   att	   en	   etta	   läggs	   till	   i	   slutet	  på	   en	  byte	  med	  ojämnt	   antal	  
ettor	  och	  en	  nolla	  i	  slutet	  på	  en	  byte	  med	  jämnt	  antal	  ettor,	  så	  att	  det	  totala	  antalet	  ettor	  
alltid	   är	   jämt.	   Ojämn	   paritet	   innebär	   motsatsen	   så	   att	   antalet	   ettor	   alltid	   är	   ojämnt.	  	  
Mottagande	   enhet	   kan	   då	   efter	   varje	   mottagen	   byte	   och	   paritetsbit	   kontrollera	   att	  
antalet	  ettor	  är	  jämt	  respektive	  ojämnt.	  (KTH - ICT)	  

I	   figur	   4	   illustreras	   överföringen	   av	   en	   byte	   med	   en	   startbit,	   jämn	   paritet	   och	   två	  
stoppbitar.	  

	  

Figur	  4.	  Asynkron	  kommunikation	  

	  

Systemet	  med	   paritetsbitar	   kommer	   dock	   låta	   fel	   passera	   obemärkt	   om	   antalet	   fel	   är	  
jämt.	   Andra	   sätt	   att	   upptäcka	   fel	   är	   att	   till	   exempel	   skicka	   samma	   byte	   flera	   gånger.	  
Skickas	  då	  byten	  minst	  tre	  gånger	  kan	  den	  korrigeras	  på	  mottagarsidan	  utan	  att	  behöva	  
skickas	  om. (KTH - CSC)	  	  

2.2 Synkron seriekommunikation 
Synkron	   seriekommunikation	   innebär	   att	   mottagare	   och	   sändare	   koordineras	   av	   en	  
gemensam	   klocka	   alternativt	   mycket	   stabila	   oscillatorkretsar.	   Denna	   form	   av	  
synkronisering	   tar	   bort	   behovet	   av	   start	   och	   stopp	   bitar,	   vilket	   gör	   att	   synkron	  
seriekommunikation	   kan	   ha	   en	   högre	   effektiv	   bithastighet. (KTH - ICT)	   Figur	   5	  
illustrerar	  en	  byte	  som	  överförs	  synkront	  utifrån	  en	  extern	  klocka.	  

	  

Start 1 0 1 0 0 1 1 0 1
Paritet

Stop Stop

Datalina
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Figur	  5.	  Synkron	  kommunikation	  

Sändare	  skickar	  här	  ut	  data	  på	  klockans	  stigande	  flank,	  varpå	  mottagare	  läser	  av	  data	  på	  
klockans	   fallande	   flank.	   Nackdelar	   jämt	   emot	   asynkron	   seriekommunikation	   är	   att	  
synkron	  seriekommunikation	  är	  mer	  komplext	  och	  att	  hårdvaran	  oftast	  är	  dyrare.	  

2.3 Protokollexempel 
2.3.1 UART	  
UART	   (Universal	   Asynchronous	  Receiver/Transmitter)	   är	   ett	   asynkront	   protokoll.	   Vid	  
implementering	  behöver	  därför	  ett	  Baudrate	  anges.	  Vilket	  Baudrate	  som	  är	  att	   föredra	  
beror	   på	   processorns	   klockhastighet.	   Vid	   implementering	   i	   en	   ATMEGA16A	   från	   AVR	  
kan	  ett	  Baudvärde	  beräknas	  med	  

𝐵𝑎𝑢𝑑𝑣ä𝑟𝑑𝑒 =
𝐹!"#

𝐵𝑎𝑢𝑑𝑟𝑎𝑡𝑒 ∗ 16− 1 (1) 

där	   F!"# 	  är	   processorns	   klockhastighet	   och	   Baudrate	   den	   valda	   bit	  
överföringshastigheten.	  Detta	  värde	  avrundas	  sedan	  till	  närmaste	  heltal.	  Det	  fel	  som	  då	  
uppstår	   kommer	   att	   påverka	   stabiliteten.	   Hur	   stort	   fel	   som	   är	   godtagbart	   beror	   på	  
processorn.	  För	  ATMEGA16A	  från	  AVR	  är	  fel	  mindre	  än	  0.5%	  godtagbara.	  (AVR).	  Även	  
datalängd,	  antal	  stoppbitar	  och	  jämn/udda	  paritetsbit	  behöver	  anges.	  
UART	  är	  ett	  protokoll	  som	  kan	  köras	  i	  Full	  Duplex	  mode.	  Full	  Duplex	  innebär	  att	  bägge	  
kommunicerande	   enheterna	   kan	   agera	   sändare	   och	   mottagare	   samtidigt.	   Detta	   i	  
kontrast	  till	  Half	  Duplex,	  som	  innebär	  att	  bägge	  kommunicerande	  enheterna	  kan	  agera	  
sändare	   och	   mottagare,	   men	   inte	   samtidigt.	   Ett	   protokoll	   kan	   även	   vara	   av	   typen	  
Simplex,	  vilket	  innebär	  att	  data	  enbart	  kan	  överföras	  i	  en	  riktning.	  
För	  Full	  Duplex	  mode	  med	  UART	  krävs	  dock	  att	  minst	  två	  kommunikationskanaler	  finns	  
tillgängliga.	  (AVR)	  

2.3.2 SPI	  
SPI	  (Serial	  Peripheral	  Interface)	  är	  en	  synkron	  seriebuss	  utvecklat	  av	  Motorola	  som	  
består	  av	  följande	  fyra	  signallinjer:	  

• MOSI	  (Master	  Out	  Slave	  In)
• MISO	  (Master	  In	  Slave	  Out)
• SCK	  (Serial	  ClocK)
• 𝑆𝑆	  (Active	  low	  Slave	  Select)

Datalina

1 0 1 0 0 1 1 0

Klocklina
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SPI	  använder	  en	  mäster/slav	  relation.	  MOSI	  är	  den	  signallinje	  som	  mästaren	  använde	  för	  
att	   kommunicera	  med	   slaven	  och	  MISO	  är	  den	   signallinje	   som	  slaver	   använder	   för	   att	  
kommunicera	  med	  mästaren.	  Detta	  gör	  att	  även	  SPI	  klassificeras	  som	  Full	  Duplex.	  SCK	  
eller	   SCLK	   som	   den	   även	   kan	   benämnas,	   är	   den	   signallinje	   som	   används	   som	   klocka	  
genom	  att	  mästaren	  lägger	  ut	  en	  regelbunden	  puls	  som	  slaven	  sedan	  rättar	  sig	  efter.	  𝑆𝑆	  
är	   den	   signallina	   som	   mästaren	   meddelar	   slaven	   att	   den	   vill	   upprätta	   en	  
kommunikation.	  En	  mästare	  kan	  vara	  uppkopplad	  till	  flera	  slavar	  samtidigt	  genom	  att	  ha	  
flera	  𝑆𝑆	  linor.	  Det	  behövs	  en	  till	  varje	  slav.	  Figur	  6	  illustrerar	  en	  implementation	  av	  ett	  
SPI	  databuss	  med	  flera	  slavar.	  

Figur	  6.	  SPI	  med	  tre	  slavar	  

Hur	  data	  skickas	  över	  SPI	  beror	  sedan	  på	  vilket	  kommunikationsprotokoll	  som	  används.	  
SPI	  i	  sig	  har	  tillexempel	  inget	  sätt	  för	  mästaren	  att	  få	  bekräftat	  att	  data	  mottagits	  på	  rätt	  
sätt.	  (Kalinsky och Kalinsky)	  

2.3.3 I2C	  
I2C	   (Inter	   Integrated	  Circuits)	  är	  ett	  protokoll	  utvecklat	  och	  patenterat	  av	  Phillips.	  Det	  
använder	  som	  SPI	  en	  mäster/slav	  relation,	  men	  I2C	  kan	  ha	  flera	  mästare	  på	  samma	  lina.	  
Protokollet	   implementerar	   ett	   adress	   system	   så	   varje	   enhet	   i	   bussen	   har	   en	   separat	  
adress.	  Bussen	  består	  av	  två	  signallinor,	  en	  datalina	  och	  en	  klocklina.	  Då	  en	  mästare	  ska	  
starta	  en	  kommunikation	  går	  den	  igenom	  följande	  steg:	  

1. Enheten	  väntar	  på	  att	  bussen	  inte	  används.
2. Enheten	   skickar	   ut	   en	   startbit	   som	   säger	   till	   alla	   andra	   enheter	   att	   bussen	   ska

användas	  och	  startar	  klockan.

Enhet
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Enhet
 B

Enhet
 B

Enhet
 B
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MISO
SCK
SS1
SS2
SS3



7	  

3. Skicka	   ut	   en	   adress	   som	   anger	   vilken	   annan	   enhet	   som	   kommunikation	   ska
upprättas	  med.

4. Skicka	  en	  datariktningsbit	  som	  meddelar	  slaven	  om	  det	  är	  slaven	  eller	  mästaren
som	  förväntas	  skick	  data.

Därefter	  skickar	  mottagande	  part	  en	  bekräftelsebit	  innan	  en	  byte	  data	  skickas.	  I	  slutet	  av	  
varje	   byte	   skickas	   en	   ny	   bekräftelsebit	   för	   att	   försäkra	   systemet	   mot	   fel.	   I	   slutet	   på	  
överföringen	  skickas	  slutligen	  en	  stopbit.	  
I2C	   är	   alltså	   ett	   synkront,	   Half	   Duplex,	  Multi	  Master	   protokoll.	   (Electronics Engineering 
Herald)	  I	  figur	  7	  illustreras	  en	  dataöverföring	  av	  en	  byte	  med	  I2C.	  

Figur	  7.	  Dataöverföring	  av	  en	  byte	  med	  I2C	  

Om	   mottagande	   part	   i	   ett	   medelande	   skulle	   fylla	   upp	   sin	   buffert	   kan	   den	   meddela	  
sändaren	  via	   ”Clock	  stretching”.	  Det	   innebär	  att	  mottagaren	  håller	  klocklinjen	   låg.	  När	  
sändaren	  upptäcker	  att	  klockan	  hålls	  låg	  så	  avvaktar	  den	  med	  att	  fortsätta	  överföringen	  
till	  dess	  att	  mottagaren	  frigjort	  utrymme	  i	  sin	  buffert	  och	  släpper	  klocklinan	  så	  att	  den	  
åter	  blir	  hög.	  (Patrick)	  

Start-bit

Adress-bitar Data-bitar

Bekräftningsbit Stop-bitDatariktningsbit Bekräftningsbit
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3 DEMONSTRATOR	  

3.1 Problemställning 
Ett	  nytt	  seriekommunikationsprotokoll	  ska	  tas	  fram.	  Protokollet	  ska	  användas	  för	  att	  en	  
styrenhet	   ska	   kunna	   ge	   högnivå	   kommandon	   till	   flertalet	   slavenheter.	   Dessa	  
kommandon	  ska	  vara	  på	  formen	  ”Kör	  rutin	  X”	  där	  X	  är	  ett	  rutinnummer	  hos	  slaven.	  

3.2 Mjukvara 
Med	  utgångspunkt	   i	   att	  en	  enhet	  har	   flera	   rutiner	  och	   i	   att	  dessa	   rutiner	   inte	  används	  
lika	  ofta	  så	  bygger	  protokollet	  på	  en	  Huffmanstruktur	  där	  varje	  rutin	  viktas	  och	  får	  en	  
sökväg	   vars	   längd	   beror	   på	   dess	   vikt.	   Sökvägen	   skickas	   sedan	   tillsammans	   med	   en	  
adress	  som	  indikerar	  vilken	  slavenhet	  meddelandet	  är	  tillägnat.	  
Protokollet	   är	   synkront,	   simplext	   och	   implementerar	   Clock	   stretching	   för	   att	   avsluta	  
sändning.	  
Inkluderade	   bibliotek	   är	   stdlib.h,	   avr/io.h,	   avr/interrupt.h	   samt	   för	   debouncing	  
avr/delay.h.	  

3.2.1 Datastrukturen	  	  
Slavenheterna	   inleder	   med	   att	   skapa	   en	   lista	   över	   sina	   publika	   rutiner.	   Detta	  
implementeras	   med	   en	   array	   med	   funktionspekare.	   	   Varje	   element	   i	   den	   rutinlistan	  
kommer	  sedan	   lagras	  som	  medlemsvariabel	   i	  en	  struct	  kallad	  TreeNode.	  En	  TreeNode	  
har	  följande	  medlemsvariabler:	  

Tabell	  1.	  TreeNode	  
Medlemsvariabel Typ 

value Integer 
weight Pekare till Integer 

left Pekare till TreeNode 
right Pekare till TreeNode 
foo Funktionspekare 

	  
Value	  är	  rutinens	  identitet.	  Rutin	  ett	  har	  ett	  som	  Value,	  rutin	  två	  har	  två	  som	  Value	  och	  
så	   vidare.	   Weight	   är	   rutinens	   statistiska	   vikt.	   Rutiner	   som	   används	   oftare	   ska	   ha	   ett	  
högre	  Weightvärde.	  Left	  och	  Right	  är	  pekare	  som	  möjliggör	  en	  trädstruktur	  och	  foo	  är	  
funktionspekaren	  som	  anger	  vilken	  funktion	  som	  structen	  hör	  ihop	  med.	  
När	  samtliga	  rutiner	  tillhör	  en	  struct	  används	  algoritmen	  Quicksort	   för	  att	  sortera	  alla	  
structer	  efter	  sin	  Weightvariabel,	  varpå	  de	  två	  structer	  med	  lägst	  weightvärde	  får	  bilda	  
varsin	  gren	  i	  en	  ny	  TreeNode.	  Den	  nya	  TreeNoden	  sorteras	  sedan	  om	  tillsammans	  med	  
de	   andra	   structerna.	   Processen	  upprepas	   till	   dess	   att	   samtliga	  noder	   är	  del	   av	   ett	   och	  
samma	  Huffmanträd.	  Slavenheterna	  sparar	  sedan	  undan	  det	  trädet	  för	  senare	  avläsning.	  
På	  mästersidan	  sker	  samma	  process,	  men	   istället	   för	  att	  spara	  ner	   trädet	  så	  genereras	  
sedan	  en	  lista	  med	  sökvägar	  till	  samtliga	  rutiner	  adderat	  med	  adressen	  till	  slaven,	  varpå	  
trädet	  tas	  bort.	  Denna	  lista	  med	  sökvägar	  är	  sedan	  det	  mästaren	  slår	  upp	  sökvägen	  till	  
slavens	   rutiner	   i.	   Denna	   process	   upprepas	   för	   varje	   slav.	   Viktigt	   är	   att	   viktlistan	   är	  
samma	  hos	  slav	  och	  mästare	  för	  att	  Huffmanträden	  ska	  bli	  identiska.	  I	  figur	  8	  illustreras	  
genereringen	  av	  datastrukturen	  för	  mästarsidan.	  För	  klientsidan	  slutar	  genereringen	  då	  
sökväglistan	  är	  skapad.	  
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Figur	  8.	  Flödesschema	  över	  genereringen	  av	  datastrukturen	  på	  mästarsidan.	  

	  

3.2.2 Sändning/Mottagning	  
Protokollets	   buss	   innefattar	   två	   signallinor,	   en	   klocklina	   och	   en	   datalina.	   Då	  
mästerenheten	   ska	   sända	   budskap	   om	   en	   rutinkörning	   hos	   en	   slav	   går	   den	   igenom	  
följande	  algoritm:	  

1. Skapa	  ett	  meddelande	  utifrån	  slavens	  rutinlista	  
2. Starta	  en	  lokal	  puls	  
3. Skifta	  klocklinan	  vid	  varje	  pulsslag.	  
4. Gå	   igenom	  meddelandet	  bit	   för	  bit	  och	   lägg	  ut	  hög	  eller	   låg	  signal	  på	  datalinan,	  

ojämna	  pulsslag,	  beroende	  på	  om	  meddelandets	  aktuella	  bit	  är	  en	  etta	  respektive	  
nolla	  

5. Avsluta	  genom	  att	  hålla	  klockan	  hög	  under	  tre	  pulsslag.	  
Mottagande	   sida	   använder	   en	   lokal	   timer	   för	   att	   upptäcka	   förändringen	   i	   klockan	   då	  
meddelandet	  avslutas.	  En	  överföring	  av	  fyra	  bitar	  illustreras	  i	  figur	  9.	  
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Figur	  9.	  Överföring	  av	  sekvensen	  ”1001”	  med	  det	  nya	  rutinprotokollet	  

	  
Slavar	  triggas	  på	  klocklinans	  fallande	  flank,	  det	  vill	  säga,	  jämna	  pulsslag	  hos	  mästaren.	  
Följande	  sker	  då	  en	  slav	  triggas:	  

1. Den	  lokala	  timern	  startas	  om	  den	  inte	  redan	  är	  igång.	  
2. Om	  den	  lokala	  timern	  inte	  nollställts	  på	  3	  pulsar	  når	  den	  sitt	  jämförelsevärde	  och	  

meddelandet	  är	  slut	  så	  slaven	  börjar	   tyda	  det	  som	  sänts.	  Om	  den	   lokala	   timern	  
inte	  nått	  sitt	  jämförelsevärde	  så	  registreras	  det	  data	  som	  datalinan	  ger.	  

3. De	   första	   fyra	   bitarna	   i	   meddelandet	   är	   adressen,	   när	   hela	   meddelandet	   är	  
mottaget	   jämför	   slaven	   adressen	   i	   meddelandet	   mot	   sin	   egen	   adress.	   Om	   de	  
matchar	  så	  fortsätter	  slaven	  tyda	  bit	  efter	  bit	  i	  meddelandet.	  

4. Slutligen	   avkodar	   slaven	  meddelandet	  mot	   sitt	  Huffmanträd	  och	   exekverar	   rätt	  
rutin.	  

5. I	  figur	  10	  illustreras	  flödesschemat	  för	  en	  mottagning	  av	  meddelande.	  
	  

	  
Figur	  10.	  Flödesschema	  för	  mottagning	  av	  meddelande	  

	  

Lokal sändarklocka

Klocklina
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01 0 1
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Ett	  meddelande	  består	  av	   fyra	  adressbitar	   följt	   av	  Huffmankoden	   för	   rutinen,	   fram	   till	  
sista	   ettan.	   Om	   mästaren	   tillexempel	   ville	   meddela	   slav	   ett	   att	   utföra	   en	   rutin	   med	  
sökväg	   ”10100”	   så	   skulle	   meddelandet	   se	   ut:	   ”0001101”.	   När	   slaven	   avkodar	  
meddelandet	  så	  klättrar	  den	  ned	  för	  Huffmanträdet	  till	  slutet	  av	  meddelandet.	  Därefter	  
fyller	  den	  på	  med	  nollor	  tills	  ett	  löv	  hittas	  i	  trädet.	  Det	  lövet	  innehåller	  funktionen	  som	  
ska	  exekveras.	  

3.3 Elektronik 
Den	  fysiska	  demonstratorn	  består	  av	  FIM-‐kortet,	  som	  mästare	  samt	  två	  slavar	  med	  två	  
effektiva	  publika	  rutiner	  vardera.	  Rutin	  1	  tänder	  fem	  ljusdioder,	  och	  rutin	  2	  släcker	  dem.	  
De	  två	  etsade	  kretskorten	  till	  slavarna	  följde	  kopplingsschemat	  som	  illustreras	  i	  figur	  11.	  

	  
Figur	  11.	  Kopplingsschema	  för	  slavkort	  

3.4 Resultat 
Det	   nya	   seriella	   protokollet	   fungerar	   och	   kan	   skilja	   mellan	   olika	   mottagare.	   I	  
implementationen	   i	  ATMEGA16A	  från	  AVR	  begränsas	  hastigheten	  av	  klockhastigheten.	  
Den	  totala	  bit	  överföringsfrekvensen	  uppnår	  då	  ca	  3086	  Hz.	  
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4 DISKUSSION	  OCH	  SAMMANFATTNING	  

4.1 Diskussion 
Den	  uppnådda	  bit	  överföringsfrekvensen	  på	  ca	  3086	  Hz	  är	  godtagbar.	  Det	  kombinerat	  
med	   Huffmankodningen	   gör	   att	   rutinkommandon,	   med	   det	   nya	   protokollet,	   kan	  
exekveras	  med	  en	  hastighet	  över	  förväntan.	  	  
Huffmankodningen	  gör	  att	  de	  rutiner	  som	  används	  ofta	  går	   fortare	  att	  exekvera	  än	  de	  
som	   används	   sällan.	   Det	   kombinerat	  med	   att	   enbart	   sökvägen	   fram	   till	   och	  med	   sista	  
ettan	  skickas,	  gör	  att	  ett	  antal	  sökvägar	  inte	  skickas	  fullständiga.	  Mottagande	  sida	  måste	  
fortfarande	   navigera	   vidare	   i	   Huffmanträdet	   genom	   att	   fylla	   på	  med	   nollor	   efter	   sista	  
ettan,	   precis	   som	   om	   samtliga	   nollor	   hade	   skickats.	   Det	   är	   en	   operation	   som	   inte	  
förändrar	   komplexiteten.	  Däremot	   gör	   systemet	   att	  mästerenheten	   frigörs	   fortare	   och	  
kan	  därmed	  fortare	  skicka	  nya	  meddelanden	  till	  andra	  enheter.	  

Protokollet	  stödjer	  14	  slavenheter	  då	  adressen	  är	  fyra	  bitar	  long,	  ”0000”	  är	  reserverad	  
för	   mästerenheten	   och	   ”1111	   ”är	   reserverad	   för	   nya	   enheter.	   Ännu	   finns	   ingen	  
implementation	  för	  adresstilldelning,	  men	  protokollet	  är	  förberett	  för	  det.	  

	  

Sammanfattning 
De	   seriella	   kommunikationsprotokollen	   UART,	   SPI	   och	   I2C	   har	   granskats	   för	   ökad	  
förståelse	  för	  seriell	  kommunikation.	  
Ett	   nytt	   synkront,	   simplext,	   seriellt	   kommunikationsprotokoll	   har	   tagits	   fram	   för	  
högnivåkommandon.	  
Det	  nya	  protokollet	  är	  rutinbaserat,	  bygger	  på	  huffmankodning	  och	  clock	  stretching	  och	  
uppnår	  en	  bit	  överföringsfrekvens	  på	  ca	  3086	  Hz.	  
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5 REKOMMENDATIONER	  OCH	  FRAMTIDA	  ARBETE	  

5.1 Rekommendationer 
Saker	  som	  bör	  adderas	  till	  protokollet	  är:	  

• Någon	   form	   av	   felhantering.	   Går	   någonting	   fel	   nu	   så	   uppmärksammas	  det	   inte.	  
Felhantering	   bör	   inkludera	   ett	   sätt	   för	   slaven	   att	   meddela	   mästaren	   när	   fel	  
uppstått.	  Det	  kan	  göras	  genom	  clock	  stretching.	  

• Någon	  form	  av	  säkerhet	  mot	  Clock	  skews.	  
• En	  tydligt	  definierad	  buss	  med	  säkerhet	  mot	  störningar.	  
• En	  implementation	  av	  en	  uppkopplingssekvens:	  Då	  en	  ny	  slavenhet	  kopplas	  upp	  

mot	  bussen	  ska	  den	  säga	  till	  mästerenheten	  att	  den	  behöver	  en	  adress.	  Den	  nya	  
slavenheten	  har	  per	  automatik	  adressen	  ”1111”	  vilket	  är	  en	  reserverad	  adress	  för	  
nya	  enheter.	  Mästerenheten	  svarar	  genom	  att	  skicka	  en	  ny	  adress	  till	  enheten	  på	  
”1111”,	  varpå	  slavenheten	  svarar	  genom	  att	  skicka	  sin	  lista	  med	  rutinvikter.	  

• Stöd	   för	  rutinparametrar.	  Rutiner	  har	  ännu	   inte	  möjlighet	  att	  kräva	  parametrar	  
av	   mästerenheten.	   För	   att	   möjliggöra	   detta	   måste	   dataöverföringen	   inkludera	  
parametern/parametrarna.	   Att	   fortsätta	   en	   sändning	   efter	   Huffmankodningen	  
skulle	  dock	  innebära	  att	  samtliga	  nollor	  på	  slutet	  av	  Huffmankoden	  måste	  skickas	  
med,	  alternativt	  att	  parametern/parametrarna	  skickas	  i	  ett	  separat	  meddelande.	  

• Det	   finns	   ingenting	   som	   direkt	   hindrar	   att	   protokollet	   används	   som	  
Multimästerprotokoll.	  Det	  skulle	  få	  protokollet	  att	  klassificeras	  som	  half	  dulex.	  
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SAMMANFATTNING 
 

Denna rapport handlar om kommunikation med hjälp av infrarött ljus. Hur infraröd 

kommunikation fungerar och inom vilka områden det främst används tas upp. Rapporten 

fokuserar även på hur man kan överföra information på olika sätt med hjälp av infraröd 

kommunikation. I rapporten finns även ett kapitel med en demonstrator som visar hur en 

fjärrkontroll kan byggas och programmeras för att kunna överföra information. Projektet 

blev lyckat i den omfattning att fjärrkontrollen som skulle agera demonstrator fungerade samt 

att projektmålen uppnåddes. Fjärrkontrollen klarar av att skicka fyra olika kommandon och 

det finns möjlighet att ändra dessa kommandon med en enkel modifikation av koden.  

 

ABSTRACT 
This project is about infrared communication. It deals with how the communication works 

and in which areas it is used. The project focuses on how to transfer information with the aid 

of infrared communication. It also includes a chapter with a demonstrator that shows how a 

remote control can be built and programmed to transfer information. Overall the project 

became a successful one, the goal was that the remote control would be able to act as a 

demonstrator and it was achieved. The remote control is able to transmit four commands and 

the code used is easy to modify if the user wishes to edit the commands.   
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fjärrkontroller och information om infraröd kommunikation. Vidare vill jag ge ett tack till 

väktarna på KTH som alltid var trevliga och uppmuntrade oss att kämpa på när vi 

fortfarande satt kvar i labbet tidiga morgnar.  

 

Erik Segerstéen 

Stockholm, mars, 2013 
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Beteckningar 

Symbol Beskrivning 

R Resistans (Ohm) 

C Kondensator (F)  

 

Förkortningar 

MSB Most Significant Bit, Mest signifikanta siffra 

LSB Least Significant Bit, Minst signifikanta siffra 

VCC IC Power Supply Pin, Strömningsmatning 

GND Ground, Jord 
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1 INTRODUKTION 

1.1 Bakgrund 

 

IR-kommunikation syftar på överförandet av information med hjälp av infraröda pulser. 

Infrarött ljus kan ej ses av människor och ligger inom våglängdsområdet 700 nm till 1mm. 

Infraröd kommunikation används inom ett flertal områden, men utnyttjas främst hos 

fjärrkontroller.  

Infraröd kommunikation är ett billigt och enkelt sätt att överföra information eller 

kommandon. IR-ljus går ej igenom väggar och stör därför inte ut grannens apparater. IR-

kommunikation är dessutom ett billigt alternativ till trådlös kommunikation vilket är varför 

det används främst på fjärrkontroller.  

Kommunikationen är uppbyggd på två grunddelar, en sändare och en mottagare. Sändaren 

skickar ut pulser med en bestämd frekvens och mottagaren filtrerar ut just den frekvensen och 

omvandlar pulsen till ett kommando enligt ett förbestämt protokoll.  

 

1.2 Syfte 

 

Målet med detta arbete är att förstå hur signaler skickas med hjälp av infrarött ljus och hur de 

kan tas emot samt avkodas. En bred kunskap av de mest vanliga protokoll som finns samt 

konstruerandet av en simpel demonstrator för att testa kunskapen är ytterligare mål med detta 

arbete.  

 

1.3 Avgränsning 

 

Avgränsingen för detta arbete är att hålla sig inom ramen för vad fjärrkontroller kan skicka 

och vad dess apparater kan ta emot. Fördjupning ska ske på den nivå så att hög förståelse för 

IR-kommunikation ska vara uppnådd.  Mer specifikt så är kraven att det ska byggas ett stand-

alone-system som ska kunna drivas av ett 9V-batteri. IR-sändaren ska kunna skickar fler än 

ett kommando och det finns endast en typ av IR-detektor, en på 38kHz. Projektet sträcker sig 

över en period på 5 veckor.  

 

1.4 Metod 

 

Planeringen i detta projekt lades upp med inledande informationssökning, följt av 

experimentering och sedan kompletterande informationssökning i kombination med 

konstruktion av demonstrator. I detta projekt har Atmel Studio 6 använts som 

programmeringsverktyg och kompilator.  
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Projektet inledes med informationssökning som snabbt övergick i experimentering med en 

IR-mottagare och en Philips RC8201 fjärrkontroll för ökad förståelse av hur signaler skickas. 

Ytterligare experiment och informationssökning pågick genom hela projektet.  

 

Philips-kontrollen övergas relativt snabbt då denna skickar ut signaler på 36 kHz, vilket 

funkar för en IR-mottagare på 38 kHz men man får inte samma räckvidd eller säkerhet. 

Istället valdes ett protokoll med 38 kHz.  

 

Flukemeter har använts för att undersöka frekvensen, spänningen, kontakten mellan de olika 

komponenterna efter lödningar och allmänt felsökande.  
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2   TEORETISK FÖRDJUPNING 
 

2.1 IR-sändaren 

 

Sändarens huvudkomponent är en infraröd lysdiod som fungerar som en vanlig ljusdiod, med 

skillnaden att ljuset den skickar ut är infrarött. IR-dioden är kopplad via ett motstånd till en 

mikrokontroller som styr vilken frekvens och vilken information som ska skickas ut. Den ska 

fungera på så låg energiåtgång som möjligt då man ej vill att batteriet i till exempel sin 

fjärrkontroll ska ta slut när den ej används. Om man vill ha extremt lång livslängd på sina 

batterier kommer man istället få kortare räckvidd då IR-dioden kräver en högre ström för att 

kunna skicka signalen ett längre avstånd. Detta är varför det hjälper att sträcka handen 

närmare mot sin TV när man märker att batterierna börjar ta slut i sin fjärrkontroll hemma.  

 

Sändaren skickar som sagt ut en signal som är modulerad att blinka på en viss frekvens. 

Frekvensen brukar oftast mellan 30-60 kHz. Blinkningen sätts på och stängs av för att på så 

sätt skicka information. Detta gör att nollor och ettor, binära koder, kan skickas till en 

mottagare som sedan kan tolka informationen.  

 

2.2 IR-mottagaren 

 
Mottagaren filtrerar den inkomna signalen efter en viss frekvens. Vilken mottagare man 

använder sig av beror på vilken frekvens man skickar ut sin signal med, vilket i sin tur beror 

på vilket protokoll som valts då olika protokoll använder sig av olika frekvenser. Mottagarens 

filtrering är främst till för att apparaten där mottagaren sitter ej ska kunna ta emot oönskade 

signaler, samt för att filtrera ut naturligt infrarött ljus. Detta sköts även av kodningen i 

samband med protokollet som valts, vilket diskuteras i kapitel 2.3.  

 

IR-mottagaren består av ingång där det infraröda ljuset tas emot, som sedan filtreras, 
förstärks och skickas ut. Själva mottagaren har tre pinnar, en kopplad till VCC, en till 
GND och en som är Output. För att kunna läsa av signalen enkelt så förstärker den signalen 

så att när sändaren skickar en puls så skickar mottagaren ut en låg signal och när sändaren inte 

skickar något så översätts det som en hög signal, se figur 1.  
 

 

 
Figur1. Insignal från sändaren till utsignal via mottagaren.  
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2.3 Protokoll 

 

Protokoll inom IR-kommunikation syftar på hur signaler ska skickas och tas emot samt hur 

dessa ska tolkas. Generellt så brukar de flesta protokoll vara uppbyggda av tre huvuddelar – 

en startbit, en adressbit och en kommandobit. Startbiten berättar för mottagaren att en signal 

kommer. Adressbiten berättar vilken apparat som signalen tillhör och kommandobiten 

berättar vilket kommando som ska utföras. Startbiten brukar som regel vara att en puls 

skickas ut en viss tid följt av en paus medan adress- och kommandobitarna är binära koder.  

 

 

Det finns ett väldigt högt antal olika protokoll, nästan varje tillverkare har tagit fram ett eget 

som just de använder. Anledningen till detta är både att det är relativt enkelt att utveckla ett 

eget protokoll samt att man vill undvika krockar med andras  protokoll. Trots denna stora 

variation så finns det tre olika grundmoduleringar man kan bygga upp sitt protokoll ifrån.  

 

 

2.3.1 Moduleringar 
 
Hos Manchesterkodning så är alla bitar lika långa och för att skilja på ettor och nollor så 

skickar man pulsen i början eller i slutet av biten, se figur 2. Detta gör att man måste läsa av 

varje bit antingen i början eller i slutet av biten och sedan avgöra om den signalen vid den 

tidpunkten är hög eller låg för att veta om det är en etta eller en nolla.  

 

 
Figur 2. Manchesterkodning. 

 
Ett annat sätt att modulera sitt protokoll är Pulsbreddsmodulering. Detta går ut på att 
kontrollera hur länge signalen skickas och på så sätt bestämma om det är en etta eller en 
nolla, se figur 3. Pauserna är alltid lika långa på Pulsbreddsmodulering, men eftersom 
signalerna varierar i längd så är det ej konstant bitlängd. Detta medför att man kan 
starta en timer när man mottar en signal och stoppa den när signalen slutar skickas och 
på så sätt avgöra om det då är en etta eller en nolla.  
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Figur 3. Pulsbreddsmodulering. 

 
 
Den sista metoden som tas upp är Pulslängdsmodulering. Här kontrollerar man hur 
långa pauserna emellan signalerna är istället för hur länge signalen skickas, se figur 4. 
Signalen som skickas är alltid av samma längd. Denna typ av modulering går att läsa av 
på samma sätt som Pulsbreddsmodulering med den enda skillnaden att man mäter 
pausernas längd istället för signalernas längd.  
 

 
Figur 4. Pulslängdsmodulering.  

 

2.3.2 Philips RC5 
 
 
Philips RC5-protokollet är ett av de mest använda protokollen och har utvecklats vidare till 

flera varianter. Det använder sig av Manchesterkodning och drivs på en frekvens av 36 kHz. 

Varje bit är 1,778 ms lång där en puls i första halvan av biten översätts till en nolla och en 

puls i andra halvan översätts till en etta, se figur 5. Signalen skickas alltid ut med två 

startbitar, S1 och S2 i figur 6, följt av en upprepningsbit, T för ”Toggle” i figur 6. Startbitarna 

är alltid ettor vilket leder till att första biten egentligen bara blir en halv bit då mottagaren ej 

får en signal förän halva biten. Upprepningsbiten växlar ej mellan noll och ett beroende på om 

samma meddelande skickas igen, utan det är upp till mottagaren att upptäcka detta för att på 

så sätt avgöra om samma meddelande skickas direkt igen. Efter upprepningsbiten så skickas 

adresskoden ut och sedan kommandokoden. Adresskoden är 5 bitar lång och 

kommandokoden 6 bitar lång. Båda skickas med MSB först. Totalt tar ett meddelande ungefär 

25 ms att skickas.  
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Figur 5. Två bitar av RC5, en nolla och en etta.  

 

 
Figur 6. Ett exempel på ett RC5-meddelande. 

 
 

2.3.3 Sony SIRC 
 
 
Sony SIRC-protokollet använder sig av Pulsbreddsmodulering och finns i 12-, 15- och 
20-bits varianter. Det drivs på en frekvens av 40 kHz och en bit är antingen 1,2 ms eller 
1,8 ms lång. Startbiten är en 2,4 ms lång puls följt av en 0,6 ms lång paus. Alla pauser är 
konstant på 0,6 ms. En etta representeras av en 1,2 ms lång puls följt av en paus och en 
nolla representeras av en 0,6 ms lång puls följt av en paus, se figur 7. Hos 12-bits 
varianten så skickas kommandokoden först följt av adresskoden, se figur 8. 
Kommandokoden består av 7 bitar och adresskoden av 5 bitar. Båda skickas med LSB 
först, till skillnad mot Philips RC5.  
 
 

 
Figur 7. Två bitar av SIRC, en etta och en nolla. 
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Figur 8. Ett exempel på ett SIRC-meddelande.  

 
 
 

2.3.4 NEC 
 
 
NEC-protokollet använder sig av Pulslängdsmodulering och drivs på en frekvens av 38 
kHz. Varje bit är antingen 1,25 ms eller 2,25 ms lång. En puls är alltid 0,56 ms lång och 
pauserna varierar. En etta översätts som en puls följt av en  1,69 ms lång paus och en 
nolla översätts som en puls följt av en lika lång paus, se figur 9. Startbiten är en 9 ms 
lång puls följt av en 4,5 ms lång paus. Efter startbiten så skickas adresskoden på 8 bitar 
följt av inversen av adresskoden, se figur 10, detta för att mottagaren ska kunna öka 
säkerheten på att korrekt meddelande tas emot. Efter adresskoden skickas 
kommandokoden följt av kommandokodens invers, dessa på 8 bitar också. Både 
adressen och kommandot skickas med LSB först.  Efter hela meddelandet så avslutas det 
alltid med en puls på 0,56 ms.  
 
 

 
Figur 9. Två bitar av NEC, en etta och en nolla. 

 

 
Figur 10. Ett exempel på ett NEC-meddelande.  
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3 DEMONSTRATOR 
 

3.1 Problemställning 

 

Vid början av projektet var tanken att bygga en fjärrkontroll och mottagare baserat på Philips 

RC5-protokoll som skulle kunna skriva ut diverse meddelanden på en skärm. Detta ändrades 

dock under projektets gång till ett mer specifikt mål. Nämligen att konstruera, programmera 

och bygga en fungerande fjärrkontroll baserat på NEC-protokollet och även, om tiden tillät,  

skriva ett program som kunde läsa in koder från en IR-sändare med NEC-protokoll. Eftersom 

projektet ej krävde en speciell mikrokontroller användes det färdiga FiM-kortet som fanns 

tillgängligt. På detta fanns en ATMEGA16A kopplad till LCD-display, LED-lampor och 

knappsats, vilket möjliggjorde enkel testning.  

 

I början av projektet bestämdes det att en enkel mottagare skulle byggas som var kopplad via 

en resistor till en lysdiod som skulle blinka när en 38 kHz signal mottogs. Detta för att enkelt 

kunna testa om fjärrkontrollen skickade ut någon signal alls. Detta testades även med en 

Philips RC5 fjärrkontroll som fanns tillgänglig.  

3.2 Mjukvara 

 
Koden är skriven i C med hjälp av Atmel Studios 6 som kompilator. Den är uppbyggd kring 

en timer som ska ge av ett interrupt när den når ett viss värde.  Programmet ligger och väntar 

på att läsa in en knapptryckning. Varje knapp motsvarar ett specifikt kommando, se tabell 1. 

Efter att programmet har läst in knappen så börjar den med att skicka en startbit följt av att 

den delar upp meddelandet i bitar. Sen beroende på om biten är en etta eller en nolla så 

skickar den olika pulser. När alla bitar är skickade så avslutar den genom att skicka en slutbit 

och gå tillbaka till att vänta på att en knapp ska tryckas in.  

 

 
Knappnummer Meddelande som skickas 

Knapp 1 00000100 00001000 

Knapp 2 00000100 00000001 

Knapp 3 00000100 00000010 

Knapp 4 00000100 00000011 

Tabell 1. Knappar och tillhörande meddelande. 
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Figur 2 Flödesschema för fjärrkontrollens program. 
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3.3 Elektronik 

 
Figur 11. Kopplingsschema för fjärrkontrollen. 

 
I figur 11 syns kopplingsschemat för fjärrkontrollen som togs fram som demonstrator. 

Mikrokontrollern som har använts är en ATMEGA16A. Motiveringen till att en 

ATMEGA16A har använts är främst för att denna mikrokontroll fanns tillgänglig till 

experimentkort vilket möjliggjorde enkel utveckling och felsökning under projektets gång. 4 

knappar (S1-S4) har anslutits mellan jord och PD0, PD1, PD6 och PD7 samt en IR-diod och 

tre kondensatorer. SL1 är ett spänningsaggregat av modellen MC7805ACT som omvandlar en 

inspänning på upp till 40V till en utspänning på 5V.  
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Figur 13. Sammanställd fungerande fjärrkontroll.  

Lysdioden som syns mellan knapparna i figur 12 är ej med på kopplingsschemat då 
denna tillsattes efter för att hjälpa med felsökning. Det är en av/på lampa som hjälper 
till att visa när fjärrkontrollen används.  
 

3.4 Resultat 

Fjärrkontrollen som konstruerades fungerade som planerat, dock med lite smått brus ibland. 

Fjärrkontrollen fick fyra knappar som skickar olika kommandon, koden till fjärrkontrollen är 

enkel att modifiera så att kommando- och även apparatkoden kan ändras. Kommandon som 

skickar ut är på 38 kHz och följer NEC-protokollet.  

 

Alla knappar börjar med samma apparatkod/adresskod och sedan skickar de ut ett specifikt 

kommando, se tabell 1. Detta kunde observeras med hjälp av en Fluxometer där man kunde se 

både frekvensen och mäta upp nollor och ettor.  

 

Avläsningsdelen av projektet hann inte fullfärdas tyvärr då problem uppstod med timingen 

när det gällde mottagning av signalen. Detta tas upp vidare i kapitel 4.1.  
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4 DISKUSSION OCH SAMMANFATTNING 

 

4.1 Diskussion 

 
Detta arbete har blivit lyckat, målen har uppnåtts. Det känns som att denna kunskap kan 

användas i framtiden inom ett stort antal nya projekt där trådlös kommunikation kan komma 

att behövas. Det enda som inte blev helt fungerande var avläsningen på mottagaren. Det 

uppstod problem med timingen i själva kodningen som ej hann lösas i tid. Fokus låg istället 

på att förbättra fjärrkontrollen så att den fungerade felfritt.  

 

Om man skulle gjort något annorlunda så skulle det i så fall ha varit att börjat experimentera 

tidigare med själva fjärrkontrollen. Tyvärr så togs onödigt mycket tid till att försöka skriva ett 

program som kunde läsa av RC5 protokoll i början av projektet för att sedan överges helt. Det 

kändes som förståelsen ökade mer när man började med fjärrkontrollen och sedan försökte sig 

på mottagaren.  

 

Skulle inte tiden varit ett faktum i detta projekt skulle mottagaren ha blivit klar och även den 

byggts till ett stand-alone-system. Planer i det väldigt tidiga stadiet av projektet fanns på att 

även konstruera ett fodral till fjärrkontrollen, detta skulle ha varit intressant att hinna med då 

man skulle på så sätt kunnat gå från utveckling till en helt färdig produkt.  

 

Något som även skulle varit intressant att fördjupa sig mer i vore effektiv kodning. Hur man 

skulle kunna få ner energitillgången på fjärrkontrollen när den inte skickar något meddelande. 

Detta är något som ej har undersökts under detta projekt. Rent spontant känns det mest 

effektivt att använda sig av en watch-dog så att kontrollen förbrukar så lite ström som möjligt 

tills det att man trycker ner en knapp.  

 

4.2 Sammanfattning 

 

Projektet ledde fram till att en fjärrkontroll baserad på ett NEC-protokoll byggdes. Denna 

fjärrkontroll kan skicka ut 4 olika kommandon och på så sätt har arbetsuppgiften genomförts. 

Hög förståelse av IR-kommunikation är uppnådd vilket känns bra.   
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5 REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE 
 

5.1 Rekommendationer 

 

För att kunna förbättra detta arbete skulle man kunna tänka sig att man byter från en 
ATMEGA16A till en mindre och mer optimerad mikrokontroller. Det skulle även vara 
intressant att programmera kontrollen så att man kan byta mellan olika protokoll, 
kanske med hjälp av ytterligare en knapp.   

 

Till den som vill ge sig på ett liknande projekt vill jag rekommendera Deans guide till 
timers på AVR-Freaks hemsida (se referenser). Annars kan detta projekt orsaka en hel 
del huvudvärk om man ej har full koll på hur timers och interrupts fungerar.  

 

 

5.2 Framtida arbete 

 

När det gäller framtiden skulle det vara intressant att bygga en form av 
universalfjärrkontroll som har en inbyggd IR-mottagare. På så sätt skulle man kanske 
kunna läsa av andra fjärrkontrollers kommandon och då lära fjärrkontrollen dessa 
kommandon.  

 

Utöver detta så skulle det vara väldigt intressant att bygga något som man kan styra 
med hjälp av sin fjärrkontroll. Till exempel koppla ihop en mottagare till en dimmer för 
att styra belysningen i sitt vardagsrum med hjälp av TV-kontrollen.  

 

Andra projekt man skulle kunna ge sig på är att experimentera med räckvidden på 
fjärrkontroller genom att använda starkare eller flera IR-dioder för att på så sätt kunna 
styra robotar eller dylikt även från långa håll.  
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