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Sammanfattning

Detta projekt avhandlar konstruktion och bygge av en robot som en hyllning till den världskände 
svenska artisten Robyn. Målet med roboten är att den ska kunna vara med på en konsert med Robyn 
och interagera med henne och publiken. Robyn har visat sitt teknikintresse genom flera låttexter så 
en robot för att spegla detta vore en passande hyllning. Roboten är konstruerad i metall och har en 
16x16 LED-matris där ett flertal bilder kan demonstreras, lysdioderna kan blinka i takt till musiken. 
Roboten är stillastående men kan rotera med hjälp av en stegmotor samt röra två armar med varsin 
servomotor. Alla applikationer styrs med en fjärrkontroll. Denna rapport följer vägen från idé till en 
färdig robot redo för en konsert.





 V 

 

 
 

 Master of Science Thesis MMKB 2013:4 MDAB 039 

 

 

Indestructibot – design of a robot with LED -
matrix, microphones, servo - and stepper motors 

 

   
  Adam Lundström, Joakim Svantesson 

Martin Uustalu, Robin Hamberg 

Viktor Kozma 

 

Approved 

2013-05-24 

Examiner 

Martin Edin Grimheden 
 

Supervisor 

Daniel Frede 

 Course director/Supervisor 

Daniel Malmquist 
 

Supervisor 

Staffan Qvarnström 

ABSTRACT 
This thesis discusses the design and construction of a robot as a tribute to the world 
famous artist Robyn. The objective of the robot is to interact with Robyn and the 
audience. The robot is constructed by metal and has a 16x16 LED matrix. The LEDs can 
flash to the beat of the music. The robot can rotate the body with a stepper motor and 
move two arms with the help from two servo motors. A remote controller controls all 
the functions. 
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1 INTRODUKTION 

Denna rapport avhandlar byggandet av en robot åt Robyn. Roboten skall förhöja 

konsertupplevelsen. Robyn är en världskänd artist som toppat flera listor med flera olika 

låtar. 

1.1 Bakgrund 

Denna rapport är den tredje delen av tre i kandidatexamen i mekatronik. Där den första 
delen var labbuppgifter, den andra en individuell fördjupning inom ett specialområde och 
denna del är ett grupparbete där de tidigare lärda kunskaperna skall implementeras.  

1.2 Syfte 

Syftet med detta projekt är att bygga en scenrobot till en av Sveriges största artister, Robyn. 
Detta skall göras med de kunskaper som gruppmedlemmarna har lärt sig under denna kurs 
och speciellt de erfarenheterna från de individuella fördjupningarna. Syftet med roboten är 
att förhöja konsertupplevelsen. Robotbygget har låtit sig blivit inspirerat av hennes musik. 
Inte bara namnet på roboten ”Indestructibot”, som är en koppling till en av hennes låtar 
”indestructible”. Inspiration har även hämtas från låtar som ”fembot” där hon sjunger att 
”fembot have feelings too”, likt Robyns fembot ska Indestructiboten också uppvisa känslor 
och även sprida glädje. 

1.3 Avgränsning 

Budgeten för material och komponenter är 1500 kr, därutöver har material som hittats 
hemma och vanliga komponenter som finns i skolan använts. För fullständig budget se Bilaga 
A: Budget. En annan avgränsning var tidsbegränsningen då det bara fanns 6 veckors aktiv 
byggtid vilket gjorde att man var tvungen att avgränsa sig från mer komplicerad lösningar. 

1.4 Metod 

För att bygga chassit till roboten användes CAD för att designa kroppen som sedan 
vattenskars ut i stålplåt. Mikrokontrollerna programmerades i Atmels studios 6.0. 
Kretskorten är designade I Eagel 6.0 och för att framställa de så har både fräsning och 
etsning använts. 
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2 DEMONSTRATOR 
Roboten går under arbetsnamnet Indestructibot. Här under kommer arbetsprocessen, 
elektronik, mjukvara och hårdvara att redovisas. 

2.1 Problemställning 

En robot som förhöjer konsertupplevelsen ska konstrueras. Roboten interagerar med 
publiken genom att kunna avgöra vilken sida av den som låter högst och vrida sig åt det 
hållet. Roboten har en 16x16 RGB LED-matris på bålen som ska åskådliggöra olika 
animationer. Med en mikrofon skall roboten kunna hitta takten på musiken och pulsera 
lysdioderna i takten. Roboten har två armar som kan vinka och klappa takt, på så sätt 
kunna få igång publiken. Robyn kan interagera och styra roboten med en fjärrkontroll, 
med den skall alla applikationer kunna styras. I denna rapport kommer inte IR- 
funktionen att diskuteras utan läsaren hänvisas till bifogad rapport om IR-
kommunikation. Roboten kommer vara stationär och inte röra sig på scenen, däremot 
ska kroppen kunna rotera med en stegmotor. Roboten kommer att styra med tre 
mikrokontroller som ska kunna samspela med varandra. I Figur 1 återfinns roboten 
Indestructibot.  

 
Figur 1. Indestructibot med uppsträckta armar. 
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2.2 Mjukvara 

Indestructibots alla funktioner styrs med hjälp av tre ATMega16A. 
 

1. Masterkontrollen är kontrollen, som namnet avslöjar, den som bestämmer över de 
andra kontrollerna. Utöver det så är det masterkontrollen som behandlar all 
inkommande information, från mikrofonerna och IR signalerna från fjärrkontrollen 
och skickar data till de andra kontrollerna. Till exempel om man aktiverar att 
lysdioderna ska blinka i takt till musiken så skickar masterkontrollen mikrofonernas 
data vidare till LEDkontrollen. 

 
2. Motorkontrollen styr stegmotorn som roterar kroppen och två servomotorerna som 

driver armarna. 
 

3. LEDkontrollen styr LED matrisen på robotens bål. 
 

Mikrokontrollerna kommunicerar med varandra med SPI. I Figur 2 redovisas en schematisk 
bild hur master tar emot data och skickar den vidare. 

 
Figur 2. Schematisk bild hur masterkontrollen tar emot inputs och skickar vidare datan till de andra 

kontrollerna. 

Mikrokontrollerna arbetar semi duplext, vilket betyder att det är bara masterkontrollen som 
pratar och de andra två kontrollerna lyssnar. Ingen data skickas från LEDkontrollen och 
motorkontrollen till masterkontrollen. För att LEDkontrollen och motorkontrollen ska veta 
vilken av dem som masterkontrollen pratar med, så är PB3 på masterkontrollen kopplad till 
motorkontrollens ss-pinne och PB4 på masterkontrollen kopplad till LEDkontrollens ss-pinne. 
När ingen data skickas från masten så är både pinne PB3 och PB4 höga, genom att sätta 
någon av de två pinnarna låga så klargör mastern med vilken av de andra kontrollerna som 
data kommer skickas till. 
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2.3 Elektronik 

Här nedanför kommer val av de elektroniska komponenterna att redovisas samt motiveras, 
givetvis har budgeten på 1500 kr varit en viktig faktor och påverkat alla val. Som nämns i 
föregående avsnitt så styrs alla applikationer av tre AT Mega 16A.   

2.3.1  Motorer 
För styrning av robotkroppen används en stegmotor och armarna styrs av två servomotorer. 
Valet föll på stegmotorn på grund av tillgänglighet och att de klarade av uppgiften. Genom 
stegmotorns exakta positionering är det möjligt att se till att kroppen inte vrider sig ur sitt 
eget fäste. Servon valdes för att de klarade  och vrider obelastat 60° på 0,1 

sekunder, vilket är tillräckligt för kraven på klapphastigheten i takt med musiken hos 
motorerna som styr armarna.  

2.3.2 LED-matris 
Till LED-matrisen valdes RGB LED:s för att variationen på animationerna blev mycket större 
när olika färger kan användas. En RGB LED har tre anoder (en för varje färg) och en katod. 
För att styra matrisen är de tre anoderna kopplade radvis och färgvis och katoderna är 
kolonnvis hoplödda se Figur 3. 

 
Figur 3. De tre anoderna är var för sig kopplade tillvarandra radvis och katoderna är kopplade kolonnvis. 

För att styra hela matrisen med en ATMega16 så används multiplexers för att styra anoderna 
och switch-register för att styra katoderna. I Figur 4 redovisas hur multiplexerna (muxar) och 
switchregisterna används. 

1,4 kg / cm
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Figur 4. Matrisen styrs med 3 stycken muxar och 2 switch-register. 

Både switchregisterna och muxarna använder sig av fyra pinnar vardera från mikrokontrollen 
och kan styra 16 katoder eller anoder. De fyra ingående pinnarna sätts högt eller lågt och på 
så vis kan man styra de 16 utgångarna. Skillnaden mellan multiplexerna och switchregisterna 
är att de förstnämnda bara kan ha en utpinne hög åt gången. Switchregisterna kan styra alla 
utpinnar oberoende av varandra. En annan skillnad är att switchregister kan seriekopplas 
och skicka data vidare till nästa switchregister. Från början användes muxar för att både 
styra anoderna och katoderna, då kunde bara en lampa i taget vara tänd, på så vis lös 
dioderna en tidsenhet och var släckta 255 tidsenheter vilket gjorde att LED- matrisen inte lös 
tillräckligt starkt. Med switchregisterna kopplad till kolonnerna så är LED:sen släckt 15 
tidsenheter innan den tänds igen, på så vis lyser den starkare.  Då ljusdioderna inte lyser 
konstant utan bara lyser en sextondel av tiden så är det inte max strömmen som har verkan 
på lysdioderna, utan en mycket mindre ström. På så vis kan mindre motstånd användas än 
vad som skulle behövas ifall strömmen genom dioderna skulle vara konstant. För LED-
matrisen valdes ett motstånd på 100 ohm.  Lysdioderna skulle klara körs utan motstånd, de 
finns som en säkerhets åtgärd ifall något skulle gå fel och en konstant ström skulle gå 
igenom LED:sen. 

2.3.3 Mikrofoner 
För att kunna blinka lysdioderna och klappa händerna i takt är roboten utrustad med en 
mikrofon. mikrofonen är kopplad till en OP-förstärkare samt ett lågpassfilter på 500 Hz. 
Detta är värde valdes för att det är under denna del som de flesta basgångar befinner sig. 
Utöver den taktigenkännande mikrofonen har roboten två till mikrofoner som är placerade 
på varsin sida på robotens kropp som används för att bedöma från vilket håll ljudet kommer 
ifrån. De mikrofonerna är också utrustade med OP-förstärkare med har ett mer tillåtande 
lågpassfilter på 2000 Hz. Detta skulle kunna sättas mycket högre men det var bra att 
begränsa denna så att samplingsfrekvensen kunde hållas förhållandevis låg så att 



 7 

mikrokontrollen kunde arbeta med annat samtidigt. I det här fallet så blev den 4.4 kHz vilket 
satisfierar Nyqvistkriteriet som säger att samplingsfrekvensen ska vara minst två gånger 
högre än den högst uppmätbara frekvensen. 
 
Roboten plockar upp beats genom att kolla om det samplade värdet vid varje sampling 
överskrider ett visst gränsvärde, gör den det så säger den att den har funnit ett beat och 
skickar ut den informationen till LED kontrollen. Därefter så ignorerar den andra toppar 
under 0,1 sekunder för att låta signalen sjunka ner under gränsvärdet igen. Denna metod 
användes för dess enkelhet och att de ger bra resultat men klarar inte av att plocka upp en 
takt ur de uppfattade beatsen. Valet av gränsvärde är en kritisk del av denna metod för att få 
bra prestanda. Denna kan ändras via fjärrkontrollen men en annan metod där den ändrar 
detta gränsvärde automatiskt till den omgivande ljudnivån prövades också. Principen bakom 
den var att den då skulle ändra gränsvärdet så att den uppfattar nånstans mellan 2 till 5 
beats per sekund, vilket är vad man kan förvänta sig från vanlig musik, och sedan 
automatiskt justera värdet för att hålla det inom det området. 
 

2.4 Hårdvara 

I detta kapitel kommer arbetsprocessen för höljet, armarna, bottenplattan, mittenplattan 
och huvud att redovisas. Höljet, armarna och mittenplattan är designat i Solid edge 4.0 och 
vattenskuret. Höljet är 1 mm plåt och armarna i 3 mm aluminium. Höljet har kallbearbetats 
för att få den välvda kropp som roboten har i Figur 5 redovisas CAD bilden över det 
obearbetade höljet, så som det vattenskars. 

 
Figur 5. CAD-bild på robotens hölje, vattenskärs därför är det plant. 

I Figur 6 redovisas CAD bilden så som det färdiga höljet efter kallbearbetning. 
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Figur 6. CAD bild över höljet efter kallbearbetning. Med alla infästningar. 

I höljet placeras mittenplattan där alla kretskort fästs. I Figur 7 redovisas en CAD bild över 
mittenplattan. 

 
Figur 7. CAD bild över mittenplattan. 

Huvudet är konstruerat i plexiglas och har två ljusdioder som ögon och har några gamla 
komponenter som dekoration inuti. Bottenplattan är ihop svetsad 3 mm plåt för att ge en 
stabil bas för roboten att stå på.  

2.5 Resultat 

Roboten kan rotera, armarna kan röra sig, LED-matrisen kan visa olika animeringar och 
ljusdioderna kan pulsera i takt till musiken. Alla applikationer aktiveras med en fjärrkontroll.
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3 DISKUSSION OCH SAMMANFATTNING 

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

3.1 Diskussion 

Som förväntat har många problem formulerats och lösts under resans gång mot en 
färdig robot. De flesta av dessa problem har blivit lösta eller undvikts på annat sätt. 
Trots många sena kvällar har inte tiden varit projektets största fiende. Däremot har den 
satt press på problemlösning och felsökning av roboten. Det tyngsta med projektet har 
varit att sätta ihop alla olika delsystem och få dessa att fungera tillsammans. Många mer 
eller mindre självklara fel och brister i såväl designfasen som själva konstruktionen av 
roboten har lett till många erfarenheter och nya insikter. 
Målet att roboten skulle interagera med publiken genom att vrida sig mot den mest 
högljudda delen av publiken visade sig vara en ordentlig uppgift. Svårigheten har varit 
att få mikrofonerna tillräckligt känsliga för att urskilja vilket håll ljudet kommer ifrån, då 
riktningskänsligheten inte var speciellt god. Detta Lyckades dock lösas och roboten blev 
riktningskänslig för ljud med tillräcklig noggrannhet.  Tanken att armarna skulle klappa 
i takt med musiken fick läggas ner då det visade sig övermäktigt att få tillräckligt med 
information om musiken med den enkla ljudupptagningsutrustningen för att få armarna 
att röra sig smidigt. Istället fick det räcka med att endast visa ljudnivån på LED matrisen. 
Därtill kan LED matrisen även visa animationer såsom rullande texter, blinkande hjärtan 
och en gubbe som klappar händer. Ytterligare ett sätt att använda roboten på är att det 
går att spela ”Snake” med hjälp av fjärrkontrollen på robotens LED matris.  

 

3.2 Sammanfattning 

Roboten har konstruerats och uppfyllt uppsatta mål i tid. Den är redo att möta och 
interagera med en publik under en konsert med Robyn. Trots en krokig väg till 
slutresultatet är hela gruppen nöjd med roboten och alla erfarenheter och kunskap som 
tagits in. 
Med detta anses projektet vara fullbordat. 
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4 REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE 

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

4.1 Rekommendationer 

Detta ganska omfattande projekt kräver liksom de flesta andra god planering. Det viktiga är 
att börja i god tid så man hinner fundera och planera ordentligt på vad som krävs av 
roboten, hur allt ska se ut, fungera, kommunicera internt, strömförsörjas med mera. Görs 
detta ordentligt går det mycket smidigare att bygga ihop allt senare. Vi har haft nytta av att 
hålla alla delsystem så små som möjligt med bra kommunikation mellan systemen.  Detta 
kräver mer omfattande planering och ger många kretsar, men betalar sig förhoppningsvis 
när fel snabbare kan hittas eller någon del behöver bytas ut. 
 

4.2 Framtida arbete 

Om mer tid funnits hade en del antagligen lagts på fler färger på LED-matrisen tillsammans 
med mer avancerad grafik. Detta hade eventuellt lett till att mer minne krävts av 
mikrokontrollern som då behövt uppgraderas, även fast vi var långt ifrån den gränsen. 
Ljudupptagningen hade kunna utvecklats med en frekvensanalys för igenkänning av olika 
ljud snarare än det rena ljudtryck som mäts nu. Detta skulle kunna länkas ihop med LED-
matrisen för att visa ett elegant frekvensspektrum, på bekostnad av behovet på mer 
processorkraft. 
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REFERENSER 

 

Datablad: 

 
Mikrokontroller Atmega 16: 

http://www.atmel.com/Images/doc2466.pdf 
 
Multiplexer CD4067BE: 
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/assets/datasheets/cd4067b_eng_tds.pdf 
 
Shiftregister 74HC595N:https: 

www1.elfa.se/data1/wwwroot/assets/datasheets/74HC-HCT595_eng_datasheet.pdf 
 
Operationsförstärkare UA741CP: 

http://www.hep.vanderbilt.edu/~johnswe/classes/uglab/opamp.pdf 
 
Stegmotor FL42STH33-0956B 

http://www.mantech.co.za/datasheets/products/FL42STH.pdf 
 

http://www.atmel.com/Images/doc2466.pdf
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/assets/datasheets/cd4067b_eng_tds.pdf
http://www.hep.vanderbilt.edu/~johnswe/classes/uglab/opamp.pdf
http://www.mantech.co.za/datasheets/products/FL42STH.pdf
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BILAGA A: BUDGET 
Budget exklusive sponsring och skolmateriel: 

komponent antal pris á pris 

Servo 2 149 298 
Mikrofon 9,30 3 27,90 

RGB led 300 1,70 511 
Skruv   103 

Multiplexer 14 5 70 
Servo 1 150 150 

Plexiglas 1 128 128 
 

   

    

    

Totalt 1287,90kr 
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Budget inklusive sponsring och skolmateriel: 
 
komponent antal pris á pris 

Amtega 16A 3 100 300 

Muxar 3 11,7 35,1 

Switch 2 7,26 14,52 

op-förstärkare 3 3,54 10,62 

micar 3 9,3 27,9 

motstånd 90 0,7 63 

transistorer stora 4 5 20 

transistorer små 64 0,7 44,8 

kondensatorer 16 2 32 

2-pin hona 32 0,66 21,12 

2-pin 32 2,52 80,64 

List 8 22,3 178,4 

16-pin-kontakt 4 6,7 26,8 

10-pin-kontakt 6 4,93 29,58 

6-pin-kontakter 16 9,58 153,28 

säkringshållare 5 4,28 21,4 

säkringar 5 3 15 

knappar 6 2,98 17,88 

socklar 40-pin 3 12,5 37,5 

socklar 20-pin 3 6,79 20,37 

socklar 10-pin 2 7,07 14,14 

socklar 8-pin 3 2,61 7,83 

flatkabel 3 13,1 39,3 

singelkabel 12 4 48 

kristaller 2 8,28 16,56 

ir-mottagare 1 16 16 

dioder 300 1,7 510 

stegmotor 1 290 290 

servo 2 149 298 

tranformatorer 2 105 210 

apparatkabel 1 35 35 

fjärrkontroll 1 100 100 

   
0 

   
0 

plåt 1mm 0,5 250 125 

plåt 3mm 0,25 750 187,5 

plexiglas 0,12 512 61,44 

hjullager 1 100 100 

aluminium 3mm 0,04 1000 40 

Kretskort 0,16 2172 347,52 

skruv/mutter 0,2 100 20 

Totalt 3616 kr. 
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between a microcontroller and computer via Ethernet 10 Mbit/s. A demonstrator has 
been constructed around the ENC28J60 chip from Microchip. Different protocols have 
been tested, such as ARP, ICMP and UDP. The tests showed that communication with a 
computer could be performed without any errors.   
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NOMENKLATUR 
Här listas de förkortningar som används i detta examensarbete. 

Förkortningar 

MCU Microcontroller 

PC Personal Computer 

NRZ Non-Return-To-Zero 

MC Manchester Code 

WLAN Wireless Local Area Network 

CAN Controller Area Network 

VDC Volt Direct Current 

MAC Media Access Controll 

FCS Frame Check Sequence 

CMC Common Mode Choke 

MS Mega Samples 

kB kilobyte 

Mbit Megabit 

kbit kilobit 

ARP Address Resolution Protocol 

ICMP  Internet Control Message Protocol 

IP Internet Protocol 

UDP User Datagram Protocol 

TCP Transmission Control Protocol 

AFH Adaptive Frequency Hopping 

CSMA Carrier Sense Multiple Access 

CA Collision Avoidance 

CD Collision Detection 

BA Bitwise Arbitration 
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 1 

1 INTRODUKTION 

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

examensarbetet. 

1.1 Bakgrund 

Det ställs allt större krav på kommunikationen mellan mikrokontroller och andra typer 
av apparater som datorer och telefoner. Det finns flera metoder att konstruera nätverk, 
några är anpassade för fullskaliga datorer medan andra är anpassade för 
mikrokontroller. Några vanligt förekommande är 

 Ethernet 
 WLAN(Wireless local area network) 
 Bluetooth 
 CAN (Controller area network) 
 Zigbee 

 
Dessa metoder bygger ofta på samma principer men uppvisar skillnader vad gäller till 
exempel hastighet, strömförbrukning, nätverkstopologi, kollisionshantering, 
störningskänslighet med mera. Detta behövs tas i beaktande när ett nätverk ska 
konstrueras med mikrokontroller. 
 
Ethernet 
En trådbunden metod för att koppla ihop enheter. Specificeras av IEEE 802.3 (2008), 
vanliga hastigheter är 10/100/1000 Mbit/s. Fiberkablar tillåter ännu högre hastighet 
och räckvidd. Användes tidigare som bussnät, men numera är stjärnnät det man ser 
mest. Har fördelen att i full duplex-läge behöver inte kollisioner hanteras eftersom två 
enheter aldrig sänder på samma ledare. I halv duplex-läge när sändning och mottagning 
inte kan ske samtidigt används CSMA/CD för att detektera och hantera kollisioner. 
 
WLAN 
Nästan varenda dator, telefon, skrivare med mera kan kommunicera trådlöst enligt den 
metod som beskrivs av IEEE 802.11 (2012).  Ett nätverk kan byggas upp antingen peer-
to-peer eller genom att klienterna ansluter till en accesspunkt. Transmissionen sker på 
kanaler vid frekvenser kring 2.4GHz och 5 GHz. Hastigheter från en till 300 Mbit/s. 
Använder sig av CSMA/CA för att undvika och hantera kollisioner. 
 
Bluetooth 
Bluetooth är en trådlös variant som är anpassat för mindre enheter som kräver låg 
strömförbrukning. Hastigheten är mycket lägre jämfört med WLAN. Transmissionen 
sker på samma frekvensband som WLAN. För att undvika störningar används 
AFH(adaptive frequency hopping), vilket innebär att kanaler där trafiken är låg används. 
Räckvidden är normalt ett par meter och hastigheter kan i de senare versionerna uppgå 
till 3 Mbit/s. Bluetooth kan användas till att skapa ett ad hoc nätverk, Piconet. Där åtta 
enheter kan vara aktiva samtidigt, en master och sju slaves, enligt Bluetooth (2009) 
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Zigbee 
En teknik väl anpassad för små enheter som mikrokontroller. Har låg strömförbrukning 
och opererar i näten 2.4GHz, 915Mhz och 868Mhz med hastigheter från 20kbs till 
250kbs och en räckvidd från 10 till 100 meter. Bygger på IEEE standarden 802.15.4, och 
använder bland annat dess CSMA/CA protokoll. Nätverket byggs upp enligt 
meshtopologi, allt enligt ZigBee Alliance (2013). 
 
CAN 
Trådbunden variant anpassad för mikrokontroller som specifieras av ISO 11898. Alla 
enheter sänder på samma bus som består av två ledare, hög och låg nivå. Kollisioner 
hanteras med CSMA/CD+BA (Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection,  bitwise 
arbitration). Maxhastighet på 1 mbit/s med en räckvid på 40 m, vid lägre hastigheter 
kan räckvidden vara upp till 6 km. Nyttomängden data per ram är 0-8 bytes, enligt 
Analog Devices (2012) 

1.2 Syfte 

Syftet med arbetet är att undersöka och tillämpa nätverkskommunikation för 
mikrokontroller.  

1.3 Avgränsning 

Arbetet begränsas till kommunikation mellan en ATmega  och en PC via Ethernet 
10BASE-T. 

1.4 Metod 

En demonstrator konstrueras kring Ethernet-chippet ENC28J60. Kommunikationen 
testas genom att skicka data mellan demonstratorn och en PC. De protokoll som 
behandlas är ARP, ICMP och UDP. ICMP testas med Ping Tester 9.42, och UDP via ett 
program skrivet i Python. MCUn(mikrokontrollern) ska känna av när en knapp är 
nedtryckt och meddela datorn detta. Datorn visualiserar resultatet genom att varje 
knapp representerar en riktning som muspekaren förflyttar sig i. För att verifiera att 
MCUn kan ta emot data över UDP skickar datorn ett värde mellan 0-100 som MCUn 
använder för att blinka en LED i olika frekvenser. Därtill testas också betydelsen för 
Ethernet-chippets terminationsresistorer genom att helt utesluta dessa och genom att 
testa värden mellan 10 ohm och 100 kohm
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2   TEORETISK FÖRDJUPNING 
Ethernet arbetar i det fysiska lagret och datalänken definierat av OSI-modellen(Open 
Systems Interconnection). Specifikationen IEEE 802.3 (2008) beskriver hur både den 
fysiska lagret och datalänken ska konstrueras. 

Den fysiska länken består av en partvinnad kopparkabel med fyra par. Ett par används 
för att sända och ett för att ta emot signaler, de två övriga kan användas för 
strömförsörjning. Signalen mäts upp som skillnaden mellan de båda ledarna i ett par. 
Detta i samband med att ledarna är tvinnade minskar störningarnas inverkan betydligt.  

Det finns isolationskrav mellan den fysiska länken och resten av Ethernetkretsen, till 
exempel ska isoleringen klara av en likström på 2250 V i 60 sekunder.  Detta uppnås 
genom att använda transformatorer, eftersom dessa blockerar likström. Signalen ska vid 
olika belastningar följa de mallar som finns tillgängliga i specifikationen.  Till exempel 
ska den maximala differentiella spänningen vara mellan 2,2 V to 2,8 V när sändarkretsen 
termineras med en 100 ohms last.  

Signalen ska skickas i manchester format där en logisk etta representeras av en 
övergång från låg till hög nivå, och en logisk nolla som övergång från hög till låg nivå. Det 
faktum att ett bit alltid byter tillstånd vid halva bittiden gör att även en sekvens av 
många ettor eller nollor kan passera genom transformatorerna, det blir ingen långvarig 
likström. En annan fördel är att klocksignalen är inkluderad i datasignalen vilket 
innebär att synkronisering är möjlig över hela datapaketet. Det finns i tre typer av 
signaler. NLP(Normal Link Pulse), data och IDLE. En länk signaleras som aktiv genom att  
en 100 ns lång positiv puls skickas med 16 +/- 8ms mellanrum.  Datasignalen skickas 
manchesterkodad, direkt efter följer en 300-350 ns lång puls som markerar IDLE.  

För 10BASE-T är auto negotiation valfritt, men obligatoriskt för 1000BASE-T. Auto 
neogtiation är en metod för att två enheter att komma överens över vilken hastighet och 
duplexläge som ska användas. Det görs genom att 17-33 NLP signaler kodas till ett 
meddelande där information om vilket hastighet och duplexläge som prioriteras högst 
enheterna. Dessa ställer sedan in sig i det läge som båda har stöd för. Detta gör att 
100/1000BASE-T blir bakåtkompatibelt med 10BASE-T.  

När data skickas sker det i form av paket med en struktur som visas i Tabell 1. 

Tabell 1. Paketstruktur 

Preamble SFD MAC DA MAC SA Length/Type Data/Pad FCS 

 

Preamble är en sekvens ettor och nollor vilket möjliggör synkronisering. Start of 
frame(SFD) markerar ramens början. Därefter kommer mottagarens och sändarens 
MAC-adresser, vilka är hårdkodade och unika för varje enhet. Nästa fält specificerar typ 
av protokol till exempel IP, ARP eller ICMP. Därefter följer nyttodatan och en 
checksumma(FCS). Mängden nyttodata måste minst vara 46 byte och maximalt 1504 
byte. Minimumkravet har att göra med räckvidden. En sändare måste kunna upptäcka 
om det sker en kollision under transmissionen. När kollisionen sker tar det en viss tid 
för informationen färdas till sändaren och om den hinner avsluta transmissionen innan 
dess kommer kollisionen inte registreras. En större storlek på ramen innebär en längre 
utbredningstid för signalen och därmed en längre räckvidd.  
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En metod för att kommunicera direkt över Ethernet med en ATmega finns beskriven av 
Češko (2004). För att konstruera en 10 Mbit/s manchesterkodad signal är krävs en 20 
Mhz ATmega. Två I/O pinnar används, när ena är en källa är den andra en sänka vilket 
illustreras i Figur 1.  

 

Figur 1. En manchesterkod kan skapas genom att två utgångar växlar mellan att vara källa respektive 
sänka. 

Att lägga ut ett nytt värde på en I/O port tar en klockcykel om värdet hämtas från något 
av de 32 generella registren enligt Atmel (2013). En manchesterbit representeras av två 
nivåer och alltså behövs det två register för varje bit. Det ger 16 unika bitar, men en ram 
är på minst 572 bitar. Därför måste allt hårdkodas utom drygt en byte som kan varieras 
med registren. Om till exempel register 0 och 1 har värdena 0b01 och 0b10 kan logiska 
ettor och nollor konstrueras. 
out PORTx, R1    
out PORTx, R0   
out PORTx, R0    
out PORTx, R1  
out PORTx, R1    
out PORTx, R0  
. 
. 
. 
out PORTx, R2    
out PORTx, R3  

I datasegmentet används 16 register som alla tilldelas något av värdena 0b01 och 0b10 
beroende på om biten ska vara en logisk nolla eller etta. Signalens utseende och 
förhållande till processorklockan visas i Figur 2. 

En annan metod som möjligör större nyttodata skulle vara att använda hela registerna, 
och inte bara en bit per register. Detta uppnås genom att endast använda en I/O-pinne 
och sända ut en NRZ-signal, som sedan externt XORas med klocksignalen från ATmegans 
CLKOUT-pinne för att erhålla en manchesterkod. NRZ-signalen gör att en klockcykel 
frigörs som då kan istället kan användas för att skifta registret. Detta illustreras i Figur 
3. 

  1 

0 

1

  1 

1

  1 

Datasegmentet 
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Figurn 2. Manchesterkod skapas genom att använda out instruktionen 

 

 

Figur 3. Registerna skiftas efter varje out instruktion för att skapa en NRZ-signal. Denna metod gör det 
möjligt att koda en byte per register. 
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3 DEMONSTRATOR 

En demonstrator har utvecklats för att kommunicera med en PC via Ethernet. 
Demonstratorn bygger på chippet ENC28J60 som sköter transmissionen. En ATmega328 
står för hanteringen av data. Resultatet blev att kommunikationen fungerade precis som 
den skulle. 

3.1 Problemställning 

Kan en ATmega och en PC kommunicera via Ethernet på ett tillförlitligt sätt? 

3.2 Mjukvara 

Huvuddelen av programmet i ATmegan är en mainloop där polling utförs för att läsa av 
knapparnas status och bufferten i ENC28J60-chippet. I Figur 4 visas flödesschemat för 
programmet. Om någon knappt är nedtryckt skickas ett paket med ett knapp-id till 
datorn . I nästa steg  läses bufferten in från ENC28J60. Om det finns något nytt paket 
utförs olika funktioner beroende på dess innehåll,  ARP, Ping eller ledblinkning.  
ENC28J60-chippet konfigureras under initieringen så att endast unicast paket 
accepteras, förutom för ARP där broadcast accepteras. Chippet sköter även padding och 
FCS. 

 

Figur 4. Flödesschema för ATmegan 

 
På PCn används python för att skapa två sockets för UDP, den ena för att ta emot data, 
den andra för att skicka data. Den data som skickas från datorn är ett värde  
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mellan 0-100, vilket används i MCUn för att konfigurera timern som togglar OC1A-
pinnen till vilken en LED är kopplad. 
 
På PCn används dessutom Ping Tester 9.42 för pinga demonstratorn med 32 bytes 
storlek, 50 ms intervall, 128 ping och 700 ms timeout. WireShark 1.8.6 används för att 
undersöka ARP-paketen. 

3.3 Elektronik 

En central komponent är chippet ENC28J60 som sköter transmissionen över Ethernet.  
Några egenskaper är 

 10BASE-T 
 Auto-Negotiation 
 8 kB buffer 
 SPI kommunikation med MCU 
 Halv/Full duplex 
 Paketfiltrering 
 3.3V 
 Outgångspinne för interrupts 

 
ENC28J60 har likt ATmega register som styr dess konfiguration. I dess 8 kB buffert 
sparas mottagna paket och de paket som ska sändas.  Pekare markerar var start och slut 
finns för paketen. Om bufferten blir full bevaras det som redan finns där och alla nya 
paket förloras. Läsning och skrivning av registren och bufferten sker via SPI 
kommunikationen.  När en instruktion ska utföras skickar MCUn en byte där de tre 
första bitarna anger vilket instruktion som ska utföras, de fem andra bitarna anger en 
adress eller en datakonstant. Därefter följer en byte med data, om det är en skrivning 
som ska utföras. Vid läsning av bufferten kommer ENC28J60 att kontinuerligt skicka 
byte efter byte så länge som det finns en klocksignal på SCK-ingången och CS-pinnen 
hålls låg.  Om chippet konfigureras så att läspekaren inkrementeras för varje skickad 
byte räcker det med ett SPI-kommando från ATmegan för att läsa ett helt paket. Allt 
enligt databladet Microchip (2012). 
 
En pull-up resistor används för att hålla CS-pinnen hög. Vid ISP programmering 
rekommenderar Atmel (2008) att resistorer sätts på SPI ledarna om det finns risk för att 
dessa används av andra enheter under programmeringen. SO-pinnen är den enda i det 
här fallet som är en utgång, denna borde dock inte göra något eftersom CS-pinnen hålls 
hög. Men utifall att något oväntat skulle ske sätts en 1 kohm resistor på SO-linan, vilket 
är inom det intervall som anges av Atmel (2008). 
 
Transmissionen över Ethernet sker genom två par I/O-portar, där ena används för 
sänding och det andra för mottagning. Signalen skapas genom att två pinnar skiftar 
mellan vara källa respektive sänka.  
 
Microchip (2012) specificerar de externa kopplingar som behöver göras. Mottagar- och 
sändarkretsarna termineras med två 50 ohm resistorer vardera. Dessutom behövs 1:1 
CT(Center tap) transformatorer för transmissionskretsarna.  Detta finns inbyggt i den 
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RJ45 kontakt som används. RJ45-kontakten, MagJack(MJF13T36L-KF06B3YG-0808), är 
även skärmad och har CMC(Common mode chokes) inbyggda. 
 
ENC28J60 tolerar 5v på de ingångar som används för SPI kommunikationen, vilket gör 
det möjligt att köra Atmega på 5 V. Det ansågs dock enklast att använda samma 
spänning för alla komponenter, det vill säga 3.3 V. 
 
En kristall på 25 MHz krävs. De kapacitorerna som behövs i anslutningen till kristallen 
brukar vara i storleks ordningen 12-22pF, 15pF fanns tillgänliga och därför användes 
dessa. 
 
Vad gäller strömförbrukningen behöver ATmegan en ström på max 200 mA (Atmel 
2013), ENC28J60 behöver 180 mA  och lysdioderna kräver totalt mindre än 20 mA. Med 
detta i åtanke valdes en LM2937 3.3V regulator som klarar 0.5 A. Till den behövs enligt 
databladet två kapacitorer. 
 
En Atmega328P-PU användes främst för sin minnestorlek vilket kan vara nödvändigt för 
framtida arbeten som till exempel en webserver.  
 
För knapparna används ATmegans interna pull-up resistor vilket gör att inga externa 
resistorer behövs. En LED kopplas till ATmegans OC1A-pinne. 
 
Ett förenklat schema över kopplingarna illustreras i Figur 5, fullständigt 
kopplingsschema visas i Bilaga A. 
 

 

Figur 5. Förenklat kopplingsschema över demonstratorn. 

3.4 Resultat 

MCUn svarar på ARP och ping på korrekt sätt. När knapparna trycks ner flyttas 
muspekaren på datorn på förväntat sätt. När datorn skickar ett paket ändras lysdiodens 
blinkhastighet som den ska. Detta gäller för alla val av terminationsresistorer. 
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4 DISKUSSION OCH SAMMANFATTNING 
I detta kapitel sammanfattas och diskuteras resultatet. 

4.1 Diskussion och Sammanfattning 

Resultatet visar att det går att kommunicera över Ethernet för flera olika protokoll. 
Något oväntat var att de olika resistorerna för drivar- och sändarkretsarna inte 
påverkade resultatet. Speciellt eftersom Microchip (2012) gav intrycket att det var 
väldigt viktigt, till exempel skulle längden på dataledarna dras på ett sådant sätt att den 
totala impedansen blev 100 ohm. Att det fungerar just i det här fallet är dock ingen 
garanti för att det alltid kommer att göra det. Troligtvis följer signalen inte standarden 
och andra nätverksenheter skulle kanske inte ge samma resultat. Eventuella reflexer av 
signalen som uppstod absorberades troligtvis i kretsarna för datorns nätverkskort. Vad 
gäller externa komponenter blev LDO regulatorn mycket varm och behöver troligtvis en 
kylfläns. Det visar också en relativt hög strömförbrukning vilket gör batteridrift mindre 
lämpligt. Totalt var andelen komponenter är relativt få vilket innebär att storleken och 
kostnaden kan hållas nere. Sammanfattningsvis har demonstratorn visat att en ATmega 
kan på ett tillförlitligt sätt kommunicera med en PC via Ethernet för flera olika protokoll.  
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5 REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE 
I detta kapitel ges rekommendationer och förslag på framtida arbeten. 

5.1 Rekommendationer och Framtida arbete 

Det finns väldigt många olika tillämplingar för en MCU som kan kommunicera över 
Ethernet. Något som skulle vara intressant är till exempel en webserver som körs på en 
MCU. Genom en webläsare skulle då MCUn kunna konfigureras och information från 
sensorer skulle kunna visas etc. Detta skulle då ske över TCP/IP protokollet vilket är 
mer avancerat än de protokoll som testades i demonstratorn, enklare MCUer skulle 
alltså kanske inte klara av det. 
 
Något som tåls att undersöka närmare är att möjligheten att koppla en MCU direkt till 
Ethernetkabeln för att på så sätt minska kostnaden och storleken. Ibland kan behoven 
vara mycket enkla och då kan chip som ENC28J60 vara onödigt avancerande. Metoden 
beskriven av Češko (2004) följer troligtvis inte standarden och behöver kompletteras. 
Om det kan ske på ett smidigt sätt skulle det vara en användbar metod, även fast det 
bara är möjligt att skicka data och inte att ta emot. Det är i vissa fall tillräckligt, till 
exempel om en dörr ska låsas upp eller om information från en sensor ska skickas ut på 
nätverket.  
 
Vad gäller den andra metoden när en NRZ-signal XORas med signalen från CLKOUT-
pinnen är det nog svårare att få det att fungera. Signalerna jämfördes i en Scopemeter 
123 och det visade sig att signalerna inte var synkroniserade, vilket innebär att någon 
form av komponent skulle behövas för att förskjuta någon av signalerna. Scopemetern 
är dock begränsad till 25 MS/s varför inte resultatet är tillförlitligt. För att göra en 
korrekt mätning rekommenderas att en mätutrustning med betydligt högre 
samplingshastighet används.
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SAMMANFATTNING 
Denna rapport inriktar sig mot IR-kommunikation, var det används och hur det 
fungerar. RC-5 som är Philips egna IR-protokoll, kommer att beskrivas utförligare.  

 

IR används i stort sett i samtliga fjärrkontroller till tv-apparater och liknande apparater. 
Första användbart IR-protokollet kom redan 1977. Idag finns det mänger med olika 
protokoll, nästan ett för varje tillverkare. Protokollen beskriver hur informationen skall 
skickas och hur den skall behandlas när den når mottagaren.  
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ABSTRACT 
This report is about IR-communication, where it's used and how it works. Philips own 
IR-protocol RC5, shall be described in more detail. 

 

IR is used in almost every cordless remote controls to TV and similar decives. The first 
IR-protocol came in 1977. Today, there are several protocol, almost one for each 
manufacturer. The protocols describe how data should be sent and how it should be 
take care of when it reaches the receiver. 
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Beteckningar 

Symbol Beskrivning 

kHz Kiloherz (1/s) 

Ω Resistans (Ohm) 

Förkortningar 

IR Infraröd 

PWM Pulsbreddsmodulering  

PDM Pulsdistansmodulering 
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1 INTRODUKTION 

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

kandidatsarbetet. 

1.1 Bakgrund 

IR-strålning är ett ljus som har en våglängd på 750nm till 1mm[1]. Det ljuset som 
människor kan se är mellan 390nm till 770nm. IR kan används till bland annat IR-
kommunikation, värmekameror och IR-uppvärmning.  

Största användningsområdet är fjärrkontroller, då nästan samtliga fjärrkontroller 
använder IR. IR är en bra teknik, då det inte går igenom väggar och stör någon annan 
apparat i andra rum, utan enbart når mottagare som är i samma rum som 
fjärrkontrollen befinner sig i. Man kan också använda fjärrkontroller till att styra 
exempelvis en garageport. Tidigare fanns det IR i mobiltelefonerna för överföring utav 
bilder och annan data, det har ersatts av bluetooth idag. 

1.2 Syfte 

Syftet med projektet var att kunna sända ett kommando från en modul till en annan 
modul trådlöst, med hjälp av IR-kommunikation. Denna kunskap ska sedan kunna 
tillämpas i större projekt.  

1.3 Avgränsning 

Projektet kommer att avgränsas till ett protokoll, Philips RC5. Projektet ska inte gå ut på 
att bygga en hel fjärrkontroll som är kompatibel med Philips produkter, utan snarare om 
en trådlös kommunikation som kan skicka ett valfritt kommando med hjälp av RC5-
protokollet. 

1.4 Metod 

För att få grundkunskaper om hur RC5 protokollen ser ut och hur de är uppbyggda 
används internet. Även en riktigt fjärrkontroll från Philips har studerats för att 
analysera protokollets utseende, denna fjärrkontroll kommer att spela stor roll i 
framtagandet av mottagaren då den fungerar som facit. En Flukemeter kommer också 
spela stor roll för fortskridandet av projektet. 
 
All programkod kommer att skrivas i Atmels egna kompilator AtmelStudio 6.0. 
Kopplingsscheman kommer att göras i EAGLE 6.4.  
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2 TEORETISK FÖRDJUPNING 

2.1 Olika IR-protokoll 

Det finns 3 vanliga sätt att bygga upp ett IR-protokoll på: PDM ( Pulse Distance 
Modulation), PWM (Pulse Width Modulation) och Bi-Phase, även kallat Manchester 
kodning[2]. Det finns inga fördelar med något utav sätten att koda protokollen på.  
 
Det finns en mängd olika protokoll,  men de flesta bygger på dessa tre sätt. Nedan följer 
skillnaderna. Då det är digital teknik finns det bara två värden som kan skickas, det är 
ettor eller nollor.  
 

2.1.1 PDM 
Pulsavståndsmodulering är den vanligast tekniken, det är en puls i början av varje bit 
som alltid är lika lång. Efter pulsen kommer en paus, det är längden på pausen om avgör 
om det är en logisk etta eller en logisk nolla som ska skickas. Bitarnas längd blir då olika 
långa beroende på vad det ska skicka. 
 

 
Figur 1. Philips RECS80 protokoll är av PDM.  

 
Protokollet RECS80 [3] är byggt på PDM. Om biten är 5,06 ms lång är det en logisk nolla, 
om biten är 7,59 ms lång är det en logiskt etta. Varje bit startar med en puls på 158 μs. 
 

2.1.2 PWM 
Pulsbreddsmodulerings liknar PDM, men nu är det pulsen som avgör vad det är som 
sänds. Pausen i PWM är alltid lika lång och befinner sig i slutet av varje bit. 
 

 
Figur 2. Sonys SIRC protokoll är byggt på PMW. 

 
Sony har byggt sina protokoll på PWM. SIRC [4] startar med en puls på antingen 1,2 ms 
lång eller 600 μs lång följt av en paus på 600 µs. Om pulsen är lång är det en logiskt etta, 
annars är det en logisk nolla. 
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2.1.3 Manchester kodning 
Machesterkodning är byggd på att bitlängden alltid är lika lång. Vad som avgör om det är 
en etta eller nolla är vart på biten pulsen befinner sig.  
 

 
Figur 3. Philips RC5 är gjort på Manchester kodning. 

RC5[5] protokollet har en bitlängd på 1,778 ms som är uppdelat på två delar. Om första 
889 µs är en puls (hög) är det en logiskt nolla, om det första 889 µs är en paus (låg) är 
det en logisk etta. 

2.2 RC5's uppbyggnad 

RC5 består av 14 bitar. Det två första startbitarna är alltid en logiskt etta. Bit 3 är en 
togglebit som skiftar mellan sina värden varje gång en knapp blir nedtryck, då känner 
mottagaren om användaren håller ned knappen eller trycker upprepande gånger. Bit 4 
till 8 är fem stycken adressbitar, vilket betyder att det kan finnas 32 olika adresser. 
Adressen bestämmer vilken apparat som ska lyssna på kommandot. Resterande 6 bitar 
är kommandobitar. Det finns 64 kommandon per adress, det ger totalt 2048 
kombinationer. 
 

 
Figur 4. RC5's pulståg. 
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Varje puls består av 32 stycken PWM-toppar med en bärfrekvens på 36 kHz och 25% till 
33% duty cycle, vilket betyder att varje delpuls är 27,8 µs och är hög under ca 8,34 µs 
och låg resterande tiden.  

 
Figur 5. En PWM-puls med 30% duty cycle. 

För att summera protokollet. Varje sändning består av 14 bitar. Varje bit består av två 
delar, en hög och en låg. Varje hög bit består av en PWM signal med bärfrekvens på 36 
kHz och 25-33% duty cycle.  
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Figur 6. Summering av hela RC5-protokollet. 
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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 

För att man ska kunna skicka ut en korrekt signal måste en mikrodator skapa en PWM-
signal som ska skickas till en IR-diod; med rätt frekvens och timing. För att en signal 
skall kunna tas emot och läsas av, måste en IR-detektor skicka en signal med en sekvens 
med hög respektive låg spänning till en annan mikrodator. 
 
Till mitt förfogande fanns en Philips-färrkontroll. Att kunna läsa av fjärrkontrollen blev 
det första stora problemet, var skulle man börja?  
Att ta fram en fungerande avkodare för Philips-kontrollen blev det första momentet, 
nästa moment var att göra en fungerande fjärrkontroll.  

3.2 Mjukvara 

3.2.1 Mottagare 
Pinne 3 på PORT-D ger sekvensen av hög respektive låg spänning till mikrokontrollen. 
Programmet är uppbyggt med hjälp av Atmels AVR410 [6] som beskriver hur 
mottagaren skall programmeras. Programmet väntar på en startbit, det vill säga att 
insignalen blir låg, den låga biten mäts och räknar fram två referenstider, ref1 och ref2. 
Dessa referenser kommer användas för tidsangivelser för kommande avläsningar. Ref1 
är 3/4 bitlängd och ref2 är 5/4 bitlängd. Efter att referenserna är beräknade väntar 
programmet på flank och räknar sedan fram 3/4 bitlängd för att sedan läsa av värdet vid 
första fjärdedelen av nästa bit. Upprepar tills alla resterande 12 bitarna har lästs av 
korrekt. 
 

 
Figur 7. Flödesschema för avläsning av mottagen data. 

För att räkna tiden används Atmegans inbyggda 8-bitars timer som räknar antal "varv" 
på processorn. Eftersom det är en 8-bitars timer kan den anta värden mellan 0 och 255. 
Processorn arbetar med en frekvens på 4 MHz vilket gör att ett varv tar 250 
nanosekunder. Varje gång timern slår sitt maxvärde ger det ett overflow interrupt, som i 
sin tur räknar upp en tidsvariabel, som kallas timerL, var 64 µs.  
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Det används även en till variabel, timerH, för längre tidsangivelse. Den uppdateras 257 
gånger så sällan som timerL, vilket blir var 16,384 ms. 

3.2.2 Sändare 
Sändarprogrammet består av två funktioner. Vilken av funktionerna huvudprogrammet 
ska anropa beror på om det är en etta eller en nolla som ska skickas. I 
huvudprogrammet finns det tre vektorer där man anger vad som ska skickas, genom att 
fylla dem med ettor respektive nollor. Vilken vektor som skickas beror på vilken knapp 
på FiM-kortet som trycks ner.  
 

 
Figur 8. Flödesschema för sändning av data. 

Samtliga tidsangivelser i sändarprogrammet är gjort med en metod som heter delay,  
som ligger i AVR's standardbiblioteket "util/delay.h". PWM-signalen skapas med hjälp 
av Atmegans 16-bitarstimer.   
 
 

3.3 Elektronik 

Både sändaren och mottagaren är byggda på FiM-korten. Mottagarmodulen valdes att 
byggas på FiM-kortet då en display var nödvändig för att få ut den informationen som 
önskades. Sändarmodulen kan byggas som en fristående prototyp. Det som krävs är en 
Atmega16A, 3 knappar, ett 10 kΩ motstånd, ett 190 Ω motstånd och en IR-diod. Nedan 
följer ett kopplingsschema för en prototyp gjort i EAGLE. 
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Figur 9. Kopplingsschema för en prototyp fjärrkontroll. 

Då bara 4 pinnar används skulle man kunna använda en Tiny13 istället för att få ner 
både storleken men framför allt kostnaderna för prototypen. 
 
Den IR-mottagaren som användes vid avläsning av IR-ljuset var av modell IRM-
8601S[7]. Utsignalen från IR-mottagaren inverterar signalen, det vill säga ger en hög 
utsignal om insignalen är låg. 
 

 
Figur 10. Visar hur mottagaren inverterar signalen. 

IRM-8601S går på 5 volt, så den är kopplad direkt till FiM-kortet då även den drivs på 5 
volt. 
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3.4 Resultat 

Resultatet är en fungerande mottagare som tar emot signalen från Philips fjärrkontroll 
och skriver ut adress och kommando på displayen. Mottagaren har även en felräknare 
som räknar varje gång en sändning misslyckas. Felen kan bero på att signalen studsade 
mot något och kom då i ofas med det resterande av signalen. Det kan även bero på att 
bara halva signalen kom fram då något kan ha kommit i vägen för signalen.  
 

 
Figur 11. Bild på utskriften efter avkodning. 

En del av resultatet var även en fungerande sändare som skickar ut valfri systemadress 
och kommandoadress. Att sändaren fungerar korrekt kan verifieras med att mottagaren 
avkodar samma signal som skickades. 
 
Man kan släcka och tända valfritt antal leds på mottagaren både med Philips-kontrollen 
och sändaren, det betyder att båda sänder samma signal.  
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4 DISKUSSION OCH SAMMANFATTNING 

I detta kapitel diskuteras det resultat som pressenterades i föregående kapitel och en 
sammanfattning. 

4.1 Diskussion 

Målet som sattes vid projektets start nåddes. Den kunskap som har byggts upp under 
arbetes gång kommer att kunna tillämpas på många olika sätt (all typ av fjärrstyrning), 
det behöver dock inte nödvändigtvis vara till en TV, utan kan vara för att sätta igång en 
motor som stänger en dörr eller liknande.  

 

Anledningen till att det uppsatta målet nåddes var för att det var rimlig avgränsning på 
projektet och förkunskaper inom programmering. De problem som stöttes på under 
vägen var mest programmeringsmisstag, så som att felsöka kod där man till exempel har 
glömt att aktivera interrupts.   

4.2 Sammanfattning 

När man väl har fått förståelse för hur protokollen ser ut är det inte svårt att modifiera 
för att sedan anpassa sin kod till andra protokoll, det handlar mest om att ändra 
timingen och antal bitar i pulståget.  
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5 REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE 

I detta kapitel ges rekommendationer för utveckling som är möjligt med denna rapport, 
även stöd för framtida arbeten. 

5.1 Rekommendationer 

Med denna rapport som bakgrund skulle det vara möjligt att kopiera av en hel Philips-
kontroll. Man kan läsa av vad det är för adress och kommando på samtliga knappar på  
original-kontrollen, sedan lägga dessa sekvenser på kopian som motsvarar samma 
knapp. Antal knappar bör vara lika många som på original-kontrollen för att få med 
samtliga funktioner.  

5.2 Framtida arbete 

Utifrån resultatet skulle det varit intressant att få en självlärd fjärrkontroll, att ha 
avkodning på sändaren så man skulle kunna lära in fler kommandon utan att behöva 
hårdkoda dessa. Man skulle då kunna välja att det är inlärning, välja knapp som 
kommandot ska läggas på och sedan läsa av signalen från en fjärrkontroll. 

 

Det skulle även vara intressant att göra en modul som kan känna av vilket protokoll som 
tas emot, då får man ha de vanligaste protokollen programmerade på mikrokontrollen 
och sedan skriva ut vilket protokoll som gav bäst matchning.  
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1 INTRODUKTION 
I detta kapitel redovisas bakgrund, syfte, avgränsningar och metod för det utförda 
kandidatexamensarbetet.     

1.1 Bakgrund 

Denna rapport är del två av tre delar i kandidatexamen inom mekatronik.  Del ett består av 
ett antal labb uppgifter i programmering i atmer studios 6. Denna del är ett fördjupnings 
arbete om displayer.  

1.2 Syfte 

Syftet med projektet är att få en bred kunskap om olika displayer samt en fördjupad kunskap 
om LED-matriser. För att bevisa kunskapen så har en demonstrator byggts.   

1.3 Avgränsning 

Demonstratorn kan bara gestalta ett fåtal tecken, principen är dock de samma för att lägga 
till fler tecken. Bara ett etsat kretskort framställdes. 

1.4 Metod 

I projektet har grundläggande ellära. Mikroprocessorerna är programmerade i  C. Program 
som användes i projektet är  Atmel studios 6.0 för att programmera mikroprocessorerna. 
Kretskortet är konstruerat ritningarna är gjort i Eagel 6.0. För att framställa kretskortet 
användes etsning.  
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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 forskningen, 
produktutvecklingen eller konstruktionsuppgiften. 

 

2.1 Lysdioder 

I detta kapitel kommer tekniken bakom lysdioden eller LED som är en förkortning av det 
engelska ordet light emitting diode att behandlas.  
 
Lysdioden är en halvledarkomponent, det vill säga att den bara ledare ström i en riktning. De 
flesta dioderna är konstruerade av ett material som inte leder ström, alla atomer är alltså 
intakta.   
 
För att skapa de speciella egenskaper som en halvledare har så tillämpas en teknik som 
kallas dopning. Dopning så tillsättes ett så kallat störämne i grundstrukturen. Störämnet har 
som uppgift att ändra laddningen på grundstrukturen. Har störämnet fler valenselektroner 
än vad grundstrukturen så kommer inte alla elektroner att bindas, således bildas ett 
överskott av elektroner. När ett överskott av elektroner bildas kallas det för N-dopning. Om 
störämnet i stället har färre valenselektroner än grundstrukturen så bildas positiva hål. Det 
kallas P-dopning.   
 
En ljusdiod består av en P- och N-dopad del, där i mellan finns det som kallas för en PN 
övergång.  När ingen ström flyter igenom dioden kommer P- och N-dopade jonerna att 
attrahera varandra och materialet har åter sin ursprungliga struktur och led ej. Genom att 
Koppla den positiva sidan på ström källan den P-dopade sidan så kommer ”Hålen” att flytta 
på sig och ström kan flöda igenom.  

2.2 Styrning av flera lysdioder 

Ett problem som uppstår när man ska styra över ett större antal LED-lampor med en 
mikrokontroll är tillgången på pinnar på kontrollen. För att kunna kontrollera flera LED-
diodrar samtidigt måste en utgång på mikrokontrollen kunna styra flera LED:s 
Två sätt för att få ner antalet utgångar är multiplexing och charliplexing. 

2.2.1 Multiplexing 
I multiplexing kopplar man ihop katoderna kolonnvis och anoderna radvis, eller tvärtom.  Så 
de bildar ett rutnät. Se Figur 1.  
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Figur 1. Multiplexing av en 3x3 LED-matris. 

 Genom att använda sig av multiplexing i Figur 1 kan nio lysdiodar kontrolleras med sex 
utgångar på mikrokontrollen. I stället för nio om det skulle göras sparat. Effekten av 
mulltiplexing blir mer drastisk om man applicerar tekniken på större LED-matriser. För att 
tända lampan lägst ner till vänster i Figur 1 sätts kolon 1 hög samt rad c låg och de andra 
katoderna höga, på så vis kommer det bara bli en spänningsskillnad på den avsedda 
lysdioden och den lyser upp. För att göra ett godtycklig mönster på LED-matrisen tänds bara 
en Lysdiod i taget, görs det tillräckligt snabbt så kommer det se ut som lysdioderna lyser 
samtidigt. b  

2.2.2 Charliplexing 
För att kunna använda charrliplexing måste pinnarna på mikrokontrollen kunna ”Tri-statea”, 
alltså kunna växla mellan att vara en ingång samt en hög- och låg-utgång. Mellan varje pinne 
sätter man två LED-lampor med strömriktning åt olika håll se Figur 2.  
 
  

 
Figur 2. Charliplexing med tre pinnar. 
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2.3 UART 

UART är ett inbyggt protokoll i ATmega16A för seriekommunikation. UART kommunicerar 
asynkront klockfrekvensen och överföringshastigheten måste ställas in till samma på alla 
processorer som skall vara med i seriekommunikationen. Prescalervärdet UBRR ställas in 
antigen enligt databladet för ATmega 16A eller använda ekvation (1) 

  (1) 

 
 
Där är klockfrekvensen och  är överföringshastigheten. Mikrokontrollen tar emot 

data på RXD pinnen (PORTD 0) och sänder data  TXD pinnen (PORTD 1) 
  

UBRR=
fck

16(BAUD)
-1.

fck
BAUD
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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 

Demonstraton består två enheter som består av samma komponenter och varsin 8x8 LED-
matris. De 64 lysdioderna i LED-matrisen kontrolleras med 16 utgångar på mikrokontrollen. 
Den första enheten visualisera en bild på sin 8x8 LED-matris och om den andra enheten är 
inkopplad skall samma bild visas upp på den andra enheten. Genom att använda 
seriekommunikation bygga en modulbaserad display där den andra enheten kopierar det 
den första visualiserar. I Figure 3 ses den färdiga demonstratorn. 

3.2 Mjukvara 

Flödesschema för de två enheterna finns i Bilaga A för enheten som sickar med UART och i 
Bilaga B för den som tar emot. 
LED-matrisen har 16 pinnar, åtta kolumner som är anoder och åtta rader som är katoderna. 
Adressering av anoderna och katoderna sker genom vektorer, där varje element i vektorn är 
antigen en rad eller en kolumn i matrisen.   
  
För att kunna skicka data mellan enheterna avvändes UART. Demomnstratons 
klockfrekvensen sattes till 1 MHz och överföringshastigheten till 2500 bit/s. Med ekvation (1) 
så blir prescalen ungefär 25.  Detta medför enligt databladet ett fel som avviker på 0,2 %.  
Demonstraton skickar 8 bitars data. Demonstrarorn skickar data avbrottsstyrt och tar emot 
data programstyrt.   
 
För att skifta mellan vilka dioder som lyser i multiplex används timer 0 som både räknar hur 
många gånger varje lampa skall blinka samt också ser till att tecken byts ut efter ett tag. 
 
 

 
Figure 3. Demonstratorn
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3.3 Elektronik 

De komponenter som användes i modulen redovisas i Table 1. 
 

Table 1. Stycklista för demonstratorn. 

Komponenter Antal 
[st] 

ATmega 16A 1 
10  motstånd 8 
8x8 LED-matris 1 

 10 k   1 
Elektrolytkondensator 100  1 

Keramiskkondensator 0,1  1 
 
Då ATmega 16A inte kan generera så mycket ström och ingen transistorer användes så 
kommer inte lysdioderna belastas med så mycket ström och kretsen klara av det låga 
motståndet. Atmegan 16A valdes för att det 16 outputs för att styra LED-matrisen samt en 
pinne för seriekommunikationen då var ATmega 16A som fanns tillgänglig som hade så 
många pinnar som behövdes. Kondensatorerna är till för att filtrera inspänningen till 
mikrokontrollen.  För kopplingsschema se Bilaga C. 

3.4 Resultat 

Demonstratorn klarar att visualiserar olika bilder på den första enheten samt kan skicka 
vidare bilden till den andra enheten som visar samma bild till den får tar emot en ny bild.  De 
64 lysdioderna styrs med bara 16 utgångar på mikrokontrollen.  Demonstrarorn har bara fyra 
tecken den kan visa.   
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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 

Två punkar som kan förbättras i projektet.  

 För att få dioderna att lysa starkare kan transistorer implementeras mellan 
mikroprocessorn och LED matrisen. 

 Koden skulle kunna utvecklas mer så att fler tecken kan skrivas ut på displayern. 

   Tanken med projektet var att ha en basnivå som var grundläggande och om den 
uppnåddes skulle demonstraton byggas ut med fler funktioner. Dock han inte några 
andra funktioner än basnivån. 

4.2 Sammanfattning 

  
Demonstratorn kan styra 64 lysdioder med 16 utgångar på mikroprocessorn, visualisera 
bilder på LED-matrisen samt med UART åskådliggöra bilden på en annan enhet. 
Demonstratorn kan förbättras både elektroniskt och mjukvaran. 
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5 REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE 

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

5.1 Rekommendationer 

För att kunna mata lysdioderna med mer ström och få de att lysa starkare kan transistorer 
kopplas in mellan mikrokontrollen och LED- matrisen. Då bör även motstånden 
dimensioneras om. 

5.2 Framtida arbete 

Detta projekt skulle kunna utvecklas till fler och användas på fler moduler.   
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BILAGA C1: FLÖDESSCHEMA FÖR ENHETEN SOM 

SKICKAR MED UART 
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BILAGA C2: FLÖDESSHEMA ENHETESN SOM TAR EMOT 

UART 
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1 INTRODUKTION 

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

examensarbetet. 

1.1 Bakgrund 

Det ställs allt större krav på kommunikationen mellan mikrokontroller och andra typer av 
apparater som datorer och telefoner. Det finns flera metoder att konstruera nätverk, några 
är anpassade för fullskaliga datorer medan andra är anpassade för mikrokontroller. Några 
vanligt förekommande är 

 Ethernet 

 WLAN(Wireless local area network) 

 Bluetooth 

 CAN (Controller area network) 

 Zigbee 
 
Dessa metoder bygger ofta på samma principer men uppvisar skillnader vad gäller till 
exempel hastighet, strömförbrukning, nätverkstopologi, kollisionshantering, 
störningskänslighet med mera. Detta behövs tas i beaktande när ett nätverk ska konstrueras 
med mikrokontroller. 
 
Ethernet 
En trådbunden metod för att koppla ihop enheter. Specificeras av IEEE 802.3 (2008), vanliga 
hastigheter är 10/100/1000 Mbit/s. Fiberkablar tillåter ännu högre hastighet och räckvidd. 
Användes tidigare som bussnät, men numera är stjärnnät det man ser mest. Har fördelen att 
i full duplex-läge behöver inte kollisioner hanteras eftersom två enheter aldrig sänder på 
samma ledare. I halv duplex-läge när sändning och mottagning inte kan ske samtidigt 
används CSMA/CD för att detektera och hantera kollisioner. 
 
WLAN 
Nästan varenda dator, telefon, skrivare med mera kan kommunicera trådlöst enligt den 
metod som beskrivs av IEEE 802.11 (2012).  Ett nätverk kan byggas upp antingen peer-to-
peer eller genom att klienterna ansluter till en accesspunkt. Transmissionen sker på kanaler 
vid frekvenser kring 2.4GHz och 5 GHz. Hastigheter från en till 300 Mbit/s. Använder sig av 
CSMA/CA för att undvika och hantera kollisioner. 
 
Bluetooth 
Bluetooth är en trådlös variant som är anpassat för mindre enheter som kräver låg 
strömförbrukning. Hastigheten är mycket lägre jämfört med WLAN. Transmissionen sker på 
samma frekvensband som WLAN. För att undvika störningar används AFH(adaptive 
frequency hopping), vilket innebär att kanaler där trafiken är låg används. Räckvidden är 
normalt ett par meter och hastigheter kan i de senare versionerna uppgå till 3 Mbit/s. 
Bluetooth kan användas till att skapa ett ad hoc nätverk, Piconet. Där åtta enheter kan vara 
aktiva samtidigt, en master och sju slaves, enligt Bluetooth (2009) 
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Zigbee 
En teknik väl anpassad för små enheter som mikrokontroller. Har låg strömförbrukning och 
opererar i näten 2.4GHz, 915Mhz och 868Mhz med hastigheter från 20kbs till 250kbs och en 
räckvidd från 10 till 100 meter. Bygger på IEEE standarden 802.15.4, och använder bland 
annat dess CSMA/CA protokoll. Nätverket byggs upp enligt meshtopologi, allt enligt ZigBee 
Alliance (2013). 
 
CAN 
Trådbunden variant anpassad för mikrokontroller som specifieras av ISO 11898. Alla enheter 
sänder på samma bus som består av två ledare, hög och låg nivå. Kollisioner hanteras med 
CSMA/CD+BA (Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection,  bitwise arbitration). 
Maxhastighet på 1 mbit/s med en räckvid på 40 m, vid lägre hastigheter kan räckvidden vara 
upp till 6 km. Nyttomängden data per ram är 0-8 bytes, enligt Analog Devices (2012) 

1.2 Syfte 

Syftet med arbetet är att undersöka och tillämpa nätverkskommunikation för 
mikrokontroller.  

1.3 Avgränsning 

Arbetet begränsas till kommunikation mellan en ATmega  och en PC via Ethernet 10BASE-T. 

1.4 Metod 

En demonstrator konstrueras kring Ethernet-chippet ENC28J60. Kommunikationen testas 
genom att skicka data mellan demonstratorn och en PC. De protokoll som behandlas är ARP, 
ICMP och UDP. ICMP testas med Ping Tester 9.42, och UDP via ett program skrivet i Python. 
MCUn(mikrokontrollern) ska känna av när en knapp är nedtryckt och meddela datorn detta. 
Datorn visualiserar resultatet genom att varje knapp representerar en riktning som 
muspekaren förflyttar sig i. För att verifiera att MCUn kan ta emot data över UDP skickar 
datorn ett värde mellan 0-100 som MCUn använder för att blinka en LED i olika frekvenser. 
Därtill testas också betydelsen för Ethernet-chippets terminationsresistorer genom att helt 
utesluta dessa och genom att testa värden mellan 10 ohm och 100 kohm
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2   TEORETISK FÖRDJUPNING 
Ethernet arbetar i det fysiska lagret och datalänken definierat av OSI-modellen(Open 
Systems Interconnection). Specifikationen IEEE 802.3 (2008) beskriver hur både den fysiska 
lagret och datalänken ska konstrueras. 

Den fysiska länken består av en partvinnad kopparkabel med fyra par. Ett par används för att 
sända och ett för att ta emot signaler, de två övriga kan användas för strömförsörjning. 
Signalen mäts upp som skillnaden mellan de båda ledarna i ett par. Detta i samband med att 
ledarna är tvinnade minskar störningarnas inverkan betydligt.  

Det finns isolationskrav mellan den fysiska länken och resten av Ethernetkretsen, till 
exempel ska isoleringen klara av en likström på 2250 V i 60 sekunder.  Detta uppnås genom 
att använda transformatorer, eftersom dessa blockerar likström. Signalen ska vid olika 
belastningar följa de mallar som finns tillgängliga i specifikationen.  Till exempel ska den 
maximala differentiella spänningen vara mellan 2,2 V to 2,8 V när sändarkretsen termineras 
med en 100 ohms last.  

Signalen ska skickas i manchester format där en logisk etta representeras av en övergång 
från låg till hög nivå, och en logisk nolla som övergång från hög till låg nivå. Det faktum att 
ett bit alltid byter tillstånd vid halva bittiden gör att även en sekvens av många ettor eller 
nollor kan passera genom transformatorerna, det blir ingen långvarig likström. En annan 
fördel är att klocksignalen är inkluderad i datasignalen vilket innebär att synkronisering är 
möjlig över hela datapaketet. Det finns i tre typer av signaler. NLP(Normal Link Pulse), data 
och IDLE. En länk signaleras som aktiv genom att  en 100 ns lång positiv puls skickas med 16 
+/- 8ms mellanrum.  Datasignalen skickas manchesterkodad, direkt efter följer en 300-350 ns 
lång puls som markerar IDLE.  

För 10BASE-T är auto negotiation valfritt, men obligatoriskt för 1000BASE-T. Auto 
neogtiation är en metod för att två enheter att komma överens över vilken hastighet och 
duplexläge som ska användas. Det görs genom att 17-33 NLP signaler kodas till ett 
meddelande där information om vilket hastighet och duplexläge som prioriteras högst 
enheterna. Dessa ställer sedan in sig i det läge som båda har stöd för. Detta gör att 
100/1000BASE-T blir bakåtkompatibelt med 10BASE-T.  

När data skickas sker det i form av paket med en struktur som visas i Tabell 1. 

Tabell 1. Paketstruktur 

Preamble SFD MAC DA MAC SA Length/Type Data/Pad FCS 

 

Preamble är en sekvens ettor och nollor vilket möjliggör synkronisering. Start of frame(SFD) 
markerar ramens början. Därefter kommer mottagarens och sändarens MAC-adresser, vilka 
är hårdkodade och unika för varje enhet. Nästa fält specificerar typ av protokol till exempel 
IP, ARP eller ICMP. Därefter följer nyttodatan och en checksumma(FCS). Mängden nyttodata 
måste minst vara 46 byte och maximalt 1504 byte. Minimumkravet har att göra med 
räckvidden. En sändare måste kunna upptäcka om det sker en kollision under 
transmissionen. När kollisionen sker tar det en viss tid för informationen färdas till sändaren 
och om den hinner avsluta transmissionen innan dess kommer kollisionen inte registreras. 



 4 

En större storlek på ramen innebär en längre utbredningstid för signalen och därmed en 
längre räckvidd.  

En metod för att kommunicera direkt över Ethernet med en ATmega finns beskriven av 
Češko (2004). För att konstruera en 10 Mbit/s manchesterkodad signal är krävs en 20 Mhz 
ATmega. Två I/O pinnar används, när ena är en källa är den andra en sänka vilket illustreras i 
Figur 1.  

 

Figur 1. En manchesterkod kan skapas genom att två utgångar växlar mellan att vara källa respektive sänka. 

Att lägga ut ett nytt värde på en I/O port tar en klockcykel om värdet hämtas från något av 
de 32 generella registren enligt Atmel (2013). En manchesterbit representeras av två nivåer 
och alltså behövs det två register för varje bit. Det ger 16 unika bitar, men en ram är på 
minst 572 bitar. Därför måste allt hårdkodas utom drygt en byte som kan varieras med 
registren. Om till exempel register 0 och 1 har värdena 0b01 och 0b10 kan logiska ettor och 
nollor konstrueras. 
out PORTx, R1    
out PORTx, R0   
out PORTx, R0    
out PORTx, R1  
out PORTx, R1    
out PORTx, R0  
. 
. 
. 
out PORTx, R2    
out PORTx, R3  

I datasegmentet används 16 register som alla tilldelas något av värdena 0b01 och 0b10 
beroende på om biten ska vara en logisk nolla eller etta. Signalens utseende och förhållande 
till processorklockan visas i Figur 2. 

En annan metod som möjligör större nyttodata skulle vara att använda hela registerna, och 
inte bara en bit per register. Detta uppnås genom att endast använda en I/O-pinne och 
sända ut en NRZ-signal, som sedan externt XORas med klocksignalen från ATmegans 
CLKOUT-pinne för att erhålla en manchesterkod. NRZ-signalen gör att en klockcykel frigörs 
som då kan istället kan användas för att skifta registret. Detta illustreras i Figur 3. 

1

  1 

0 

1

  1 

  1 

Datasegmentet 
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Figurn 2. Manchesterkod skapas genom att använda out instruktionen 

 

 

Figur 3. Registerna skiftas efter varje out instruktion för att skapa en NRZ-signal. Denna metod gör det möjligt 
att koda en byte per register. 
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3 DEMONSTRATOR 

En demonstrator har utvecklats för att kommunicera med en PC via Ethernet. Demonstratorn 
bygger på chippet ENC28J60 som sköter transmissionen. En ATmega328 står för hanteringen 
av data. Resultatet blev att kommunikationen fungerade precis som den skulle. 

3.1 Problemställning 

Kan en ATmega och en PC kommunicera via Ethernet på ett tillförlitligt sätt? 

3.2 Mjukvara 

Huvuddelen av programmet i ATmegan är en mainloop där polling utförs för att läsa av 
knapparnas status och bufferten i ENC28J60-chippet. I Figur 4 visas flödesschemat för 
programmet. Om någon knappt är nedtryckt skickas ett paket med ett knapp-id till datorn . I 
nästa steg  läses bufferten in från ENC28J60. Om det finns något nytt paket utförs olika 
funktioner beroende på dess innehåll,  ARP, Ping eller ledblinkning.  ENC28J60-chippet 
konfigureras under initieringen så att endast unicast paket accepteras, förutom för ARP där 
broadcast accepteras. Chippet sköter även padding och FCS. 

 

Figur 4. Flödesschema för ATmegan 

 
På PCn används python för att skapa två sockets för UDP, den ena för att ta emot data, den 
andra för att skicka data. Den data som skickas från datorn är ett värde  
mellan 0-100, vilket används i MCUn för att konfigurera timern som togglar OC1A-pinnen till 
vilken en LED är kopplad. 
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På PCn används dessutom Ping Tester 9.42 för pinga demonstratorn med 32 bytes storlek, 
50 ms intervall, 128 ping och 700 ms timeout. WireShark 1.8.6 används för att undersöka 
ARP-paketen. 

3.3 Elektronik 

En central komponent är chippet ENC28J60 som sköter transmissionen över Ethernet.  
Några egenskaper är 

 10BASE-T 

 Auto-Negotiation 

 8 kB buffer 

 SPI kommunikation med MCU 

 Halv/Full duplex 

 Paketfiltrering 

 3.3V 

 Outgångspinne för interrupts 

 
ENC28J60 har likt ATmega register som styr dess konfiguration. I dess 8 kB buffert sparas 
mottagna paket och de paket som ska sändas.  Pekare markerar var start och slut finns för 
paketen. Om bufferten blir full bevaras det som redan finns där och alla nya paket förloras. 
Läsning och skrivning av registren och bufferten sker via SPI kommunikationen.  När en 
instruktion ska utföras skickar MCUn en byte där de tre första bitarna anger vilket 
instruktion som ska utföras, de fem andra bitarna anger en adress eller en datakonstant. 
Därefter följer en byte med data, om det är en skrivning som ska utföras. Vid läsning av 
bufferten kommer ENC28J60 att kontinuerligt skicka byte efter byte så länge som det finns 
en klocksignal på SCK-ingången och CS-pinnen hålls låg.  Om chippet konfigureras så att 
läspekaren inkrementeras för varje skickad byte räcker det med ett SPI-kommando från 
ATmegan för att läsa ett helt paket. Allt enligt databladet Microchip (2012). 
 
En pull-up resistor används för att hålla CS-pinnen hög. Vid ISP programmering 
rekommenderar Atmel (2008) att resistorer sätts på SPI ledarna om det finns risk för att 
dessa används av andra enheter under programmeringen. SO-pinnen är den enda i det här 
fallet som är en utgång, denna borde dock inte göra något eftersom CS-pinnen hålls hög. 
Men utifall att något oväntat skulle ske sätts en 1 kohm resistor på SO-linan, vilket är inom 
det intervall som anges av Atmel (2008). 
 
Transmissionen över Ethernet sker genom två par I/O-portar, där ena används för sänding 
och det andra för mottagning. Signalen skapas genom att två pinnar skiftar mellan vara källa 
respektive sänka.  
 
Microchip (2012) specificerar de externa kopplingar som behöver göras. Mottagar- och 
sändarkretsarna termineras med två 50 ohm resistorer vardera. Dessutom behövs 1:1 
CT(Center tap) transformatorer för transmissionskretsarna.  Detta finns inbyggt i den RJ45 
kontakt som används. RJ45-kontakten, MagJack(MJF13T36L-KF06B3YG-0808), är även 
skärmad och har CMC(Common mode chokes) inbyggda. 
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ENC28J60 tolerar 5v på de ingångar som används för SPI kommunikationen, vilket gör det 
möjligt att köra Atmega på 5 V. Det ansågs dock enklast att använda samma spänning för alla 
komponenter, det vill säga 3.3 V. 
 
En kristall på 25 MHz krävs. De kapacitorerna som behövs i anslutningen till kristallen brukar 
vara i storleks ordningen 12-22pF, 15pF fanns tillgänliga och därför användes dessa. 
 
Vad gäller strömförbrukningen behöver ATmegan en ström på max 200 mA (Atmel 2013), 
ENC28J60 behöver 180 mA  och lysdioderna kräver totalt mindre än 20 mA. Med detta i 
åtanke valdes en LM2937 3.3V regulator som klarar 0.5 A. Till den behövs enligt databladet 
två kapacitorer. 
 
En Atmega328P-PU användes främst för sin minnestorlek vilket kan vara nödvändigt för 
framtida arbeten som till exempel en webserver.  
 
För knapparna används ATmegans interna pull-up resistor vilket gör att inga externa 
resistorer behövs. En LED kopplas till ATmegans OC1A-pinne. 
 
Ett förenklat schema över kopplingarna illustreras i Figur 5, fullständigt kopplingsschema 
visas i Bilaga A. 
 

 

Figur 5. Förenklat kopplingsschema över demonstratorn. 

3.4 Resultat 

MCUn svarar på ARP och ping på korrekt sätt. När knapparna trycks ner flyttas muspekaren 
på datorn på förväntat sätt. När datorn skickar ett paket ändras lysdiodens blinkhastighet 
som den ska. Detta gäller för alla val av terminationsresistorer. 
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4 DISKUSSION OCH SAMMANFATTNING 
I detta kapitel sammanfattas och diskuteras resultatet. 

4.1 Diskussion och Sammanfattning 

Resultatet visar att det går att kommunicera över Ethernet för flera olika protokoll. Något 
oväntat var att de olika resistorerna för drivar- och sändarkretsarna inte påverkade 
resultatet. Speciellt eftersom Microchip (2012) gav intrycket att det var väldigt viktigt, till 
exempel skulle längden på dataledarna dras på ett sådant sätt att den totala impedansen 
blev 100 ohm. Att det fungerar just i det här fallet är dock ingen garanti för att det alltid 
kommer att göra det. Troligtvis följer signalen inte standarden och andra nätverksenheter 
skulle kanske inte ge samma resultat. Eventuella reflexer av signalen som uppstod 
absorberades troligtvis i kretsarna för datorns nätverkskort. Vad gäller externa komponenter 
blev LDO regulatorn mycket varm och behöver troligtvis en kylfläns. Det visar också en 
relativt hög strömförbrukning vilket gör batteridrift mindre lämpligt. Totalt var andelen 
komponenter är relativt få vilket innebär att storleken och kostnaden kan hållas nere. 
Sammanfattningsvis har demonstratorn visat att en ATmega kan på ett tillförlitligt sätt 
kommunicera med en PC via Ethernet för flera olika protokoll.  
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5 REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE 
I detta kapitel ges rekommendationer och förslag på framtida arbeten. 

5.1 Rekommendationer och Framtida arbete 

Det finns väldigt många olika tillämplingar för en MCU som kan kommunicera över Ethernet. 
Något som skulle vara intressant är till exempel en webserver som körs på en MCU. Genom 
en webläsare skulle då MCUn kunna konfigureras och information från sensorer skulle kunna 
visas etc. Detta skulle då ske över TCP/IP protokollet vilket är mer avancerat än de protokoll 
som testades i demonstratorn, enklare MCUer skulle alltså kanske inte klara av det. 
 
Något som tåls att undersöka närmare är att möjligheten att koppla en MCU direkt till 
Ethernetkabeln för att på så sätt minska kostnaden och storleken. Ibland kan behoven vara 
mycket enkla och då kan chip som ENC28J60 vara onödigt avancerande. Metoden beskriven 
av Češko (2004) följer troligtvis inte standarden och behöver kompletteras. Om det kan ske 
på ett smidigt sätt skulle det vara en användbar metod, även fast det bara är möjligt att 
skicka data och inte att ta emot. Det är i vissa fall tillräckligt, till exempel om en dörr ska 
låsas upp eller om information från en sensor ska skickas ut på nätverket.  
 
Vad gäller den andra metoden när en NRZ-signal XORas med signalen från CLKOUT-pinnen är 
det nog svårare att få det att fungera. Signalerna jämfördes i en Scopemeter 123 och det 
visade sig att signalerna inte var synkroniserade, vilket innebär att någon form av 
komponent skulle behövas för att förskjuta någon av signalerna. Scopemetern är dock 
begränsad till 25 MS/s varför inte resultatet är tillförlitligt. För att göra en korrekt mätning 
rekommenderas att en mätutrustning med betydligt högre samplingshastighet används.
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SAMMANFATTNING 
Aktuatorer finns överallt i vår vardag. Från pyttesmå i mobiltelefonens vibrator till rejälare 

varianter som driver tåg framåt.  

Syftet med detta projekt är studera ett par olika eldrivna aktuatorer i allmänhet och 

stegmotorer i synnerhet. Som en del av studerandet av stegmotorer har en demonstrator tagits 

fram för att visa upp några av stegmotorns funktioner. 

 

Denna rapport inleds med en överblick över en handfull olika elektriska aktuatorer och går 

sedan vidare till en djupare studie av stegmotorns funktion och vägen till en fungerande 

demonstrator. 
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ABSTRACT 
Actuators are everywhere in our daily life. Everything from tiny ones in the vibrator of our 

cell phones to big ones behind propulsion of trains.  

The aim of this project is to examine a few different electric powered actuators with a closer 

look at stepper motors. As a part of investigating the stepper motor there will be a 

demonstrator built to show the function of a stepper motor. 

 

This report will begin with a summary over the characteristics for a few electric powered 

actuators and will later dig deeper into stepper motors and how the demonstrator were built. 
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6 INTRODUKTION 

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

examensarbetet. 

6.1 Bakgrund 

Då aktuatorer i allmänhet och elmotorer i synnerhet finns överallt, och inte minst i 

tillämpningar rörande de robotar som mekatroniker tycker om, finns ett värde i att skaffa sig 

en djupare förståelse för hur elmotorer fungerar och vilken typ som används till vilken 

tillämpning. Detta område behandlas i detta projekt.    

6.2 Syfte 

Projektets syfte har varit att först få en övergripande bild över hur olika typer av elmotorer 

fungerar och hur de bäst används.  

Fördjupningens syfte var att ta reda på hur stegmotorn kan styras och bygga en drivare som 

möjliggör detta. Till detta var det tänkt att den C-kod som behövs för styrning skulle anpassas 

så den var lätt att inkludera i andra arbeten för att senare kunna ha användning av detta 

projekt. 

 

Tillsammans detta skulle en demonstrator byggas för att visa upp motorns och drivarens 

funktionalitet. 

6.3 Avgränsning 

Som avgränsning av den övergripande delen bestämdes att några olika elmotorer som 
föreslagits av handledarna skulle avhandlas kortfattat med fokus på funktion och 
användningsområde. Detta ger en god bild av vilken motor som kan vara bäst lämpad för en 
given situation, vilket är av stor vikt i kommande projekt. 

 

I fördjupningsdelen valdes stegmotorn att studera närmare, främst då funktionen var långt 
ifrån självklar vid en första anblick men även för dess intressanta egenskaper.  

När motorns funktion började klarna bestämdes på vilka sätt som motorn skulle kunna 
tänkas vilja styras med målet att samla ihop allt detta i ett inkluderbart C-filer, i linje med 
projektets syfte. 
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6.4 Metod 

Till en början gällde det att ta reda på så mycket det bara gick om de olika motorerna. Internet 

genomsöktes och till slut fanns en ganska klar bild om hur de olika motorerna fungerade, och 

speciellt stegmotorn med hur den kunde användas och inte användas. Då inleddes arbetet med 

att ta fram en drivare för att kunna styra stegmotorn. En enkel krets byggdes på breadboard 

med fyra mosfet-transistorer för att kunna styra stegmotorns fyra kanaler med hjälp av FiM-

kortets mikrokontroller.  

Ett testprogram skrevs för att verifiera kretsens funktion och så fort allt fungerade 

tillfredsställande etsades ett kretskort med samma krets som breadboarden för att minimera 

risken för glapp och liknande under kommande experimentering. 

Olika testprogram togs fram för att kunna köra stegmotorn med olika lindningar åt gången 

och när alla funktioner var tillfreds togs en C-fil fram som innehöll alla motorns funktioner 

och var lätt att inkludera i andra program. 
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7 ÖVERBLICK ÖVER AKTUATORER 
Detta kapitel ger en övergripande bild av några mer eller mindre vanliga elektriskt 

aktiverade aktuatorer. 

 

7.1 AC motorer 

Växelströmsmotorer är mycket vanliga och finns i allt från handhållna sladdförsedda 

elverktyg till stora industrimaskiner. Mindre motorer som pluggas in i eluttaget använder en 

enfas spänning för att fungera. För att få ett roterande magnetfält som kan driva motorn 

behöver den fasen delas upp inne i motorn och fördelas rätt
i
.  

I en trefasspänningsmotor används istället förskjutningen mellan faserna för att skapa ett 

roterande magnetfält. Det gör att trefasmotorn är enklare uppbyggd. Den används främst till 

tyngre applikationer än enfasmotorn då man kan lasta tre faser hårdare än en fas ensam. 

7.2 DC motorer 

Likströmsmotorer används i de flesta batteriförsedda produkter. De delas upp i borstade och 
borstlösa motorer. Den borstade motorn delar, likt en enfas växelströmsmotor, upp 
strömmen inuti motorn för att få ett roterande magnetfältii. Det gör att den kan drivas direkt 
av ett batteri.  Det, tillsammans med att den är billig, gör den mycket vanlig i leksaker och 
applikationer där prestanda inte är något högt krav. 
 
Borstlösa likströmsmotorer behöver likt en trefas växelströmsmotor inte dela upp strömmen 
internt, det gör den lätt, kompakt och kraftfull på bekostnad av att den behöver ett externt 
drivsteg som delar upp strömmen för att få magnetfältet roterande. 
Den borstlösa motorn används ofta i radiostyrda applikationer där prestanda och låg vikt 
väger upp det högre priset mot en borstad motors låga pris. 
 

7.3 Linjärmotorer 

En linjärmotor kan ses som en vanlig elmotor som rullats ut så  att alla permanentmagneter 

ligger på en rad. Det kommer ge en linjär rörelse istället för en rotation som i en vanlig motor 

när den ansluts till en strömkälla. Linjärmotorer brukar delas upp i låg eller hög acceleration. 

Låg acceleration är lämpligt till bl.a. tåg
iii

 med maglevteknik. Aichi High-Speed Transit Tobu 
Kyuryo Line i Japaniv är ett exempel på tåg som använder denna typ av motor för 
framdrivning. Linjärmotorer med låg acceleration används även i industrin för att flytta saker 
snabbt  och effektivt, t.ex. robotar eller arbetsstycken. 
Linjärmotorer med hög acceleration används bl.a. till att accelerera projektiler hos vapen 
eller i rymdapplikationer för att accelerera föremål utan att använda raketer.  
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7.4 Piezoelektrisk motor 

En piezoelektrisk motor använder fenomenet att en kristall ändrar storlek när den sätts i ett 

magnetfält. Ofta används kvarts som kristall. Genom att sätta ihop kristaller på olika sätt kan 

man få en rörelse, antingen linjär eller en rotation, hos en axel. Då kristallen behöver starka 

magnetfält för att ändra storlek kan man styra utvidgningen med mycket god precision genom 

att ändra magnetfältet lite grann. Rörelser hos axeln kan kontrolleras ned till 

mikrometerprecision
v
. Dessutom klarar kristallen av väldigt snabba variationer i magnetfältet 

bra utan distorsion vilket gör att magnetfältet kan slå om med en frekvens på  upp mot 5 MHz 

vilket kan ge en rörelse i storleksordningen decimeter i sekunden. Den mycket goda 

precisionen gör att piezoelektriska motorer används i elektronmikroskop och liknande 

applikationer med krav på positionering med extrem noggrannhet
vi

. 

 

7.5 Stegmotor 

 
Stegmotorn behandlas i kommande kapitel. 
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8   TEORETISK FÖRDJUPNING 
Detta kapitel går in djupare på stegmotorns funktion och uppbyggnad. 

 

Figur 1 

En stegmotor är en typ av borstlös likströmsmotor. Den är uppbyggd enligt Figur 1 av en rotor 

med en räfflad permanentmagnet och ett antal räfflade spolar. Vilken eller vilka av spolarna 

som är aktiverade sköts utanför motorn med en drivare som släpper genom en ström genom 

spolen i rätt ordning. Principen för en rotation är att en av spolarna aktiveras vilket leder till 

att räfflorna på spolen och rotorn kommer attraheras och ställas mot varandra. Då kommer 

nästa spoles räfflor vara aningen förskjutna mot rotorns räfflor framför spolen så när den 

spolen aktiveras och den förra släpper taget kommer rotorn ställa in sig mot denna istället. Det 

utgör ett steg och är principen för hur en stegmotor fungerar
vii

. Ett varv för rotorn kommer 

bestå av ett helt antal steg, vanligen 200 st. Genom att räkna hur många gånger man bytt aktiv 

spole kan man veta exakt hur mycket rotorn har rört sig.   

Förutsatt att motorn är rätt dimensionerad för användningsområdet kan man alltså veta exakt 

position av rotorn utan någon återkoppling. Det är användbart vid exakt positionering och 

stegmotorer används därför i bl.a. datorskrivare och olika typer av fräsar. 

Då motorn stegar sig fram kan man få problem med resonans. Detta kan avhjälpas med hjälp 

av microstepping, vilket förklaras närmare i kapitel 8.2 nedan. 

Noggrannheten i en stegmotor beror bara på noggrannheten i ett steg och inte på total rotation. 

Om stegmotorn har en felmarginal på 5% kommer den ta ett steg på 1,8˚±0,1˚. Låter man 

motorn stega 10 000 varv kommer den ha rört sig 18 000˚±0,1˚. Stegmotorn passar därför 

ypperligt att användas i open-loop system utan återkoppling. 
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8.1 Typer av stegmotorer 

Stegmotorer delas upp i två typer beroende på hur dess spolar är lindade. Den ena kallas för 

en bipolär stegmotor och är lindad enligt Figur 2. Den har fyra sladdar ut ur motorn.  

 

Figur 2 

 

Genom att lägga på en spänning på +V och sedan använda två H-bryggor med transistorerna 

Q1-Q8 kan man släppa ut ström ur en av spolarna åt gången och på så sätt kontrollera 

stegningen med exempelvis en mikrokontroller. Till skillnad från den unipolära stegmotorn 

kommer det flyta en ström genom hela den aktiva spolens lindning vilket gör att den bipolära 

typen kommer ha ett högt vridmoment i förhållande till volymen motor. Nackdelarna med den 

bipolära motorn är att då strömmen hela tiden byter håll i lindningarna kommer man få 

problem om man försöker köra på lika höga varvtal som man kan med en unipolär motor. De 

två H-bryggorna gör även att den bipolära varianten är mer komplicerad att styra än den 

unipolära motorn. 
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Den andra typen är som sagt en unipolärt lindad stegmotor och är lindad enligt Figur 3. Den 

har oftast fem eller sex sladdar ut ur motorn, då med antingen gemensam eller separat +V för 

spolarna. 

 

 

Figur 3 

Genom att lägga en spänning på +V kan man släppa ström genom rätt spole direkt med 
transistorerna. Detta ger en lite enklare styrning än för den bipolära typen. Det på bekostnad 
av att bara halva spolens lindning används i taget vilket leder till att motorn får ett sämre 
vridmoment i förhållande till volym motor än för motsvarande bipolär motor. Då strömmen 
alltid flyter åt samma håll i spolarna kommer de kunna slås av och på i en snabbare takt än 
en bipolär motor så de unipolära motorerna klarar av högre varvtal.  
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8.2 Stegning 

En given motor kan styras på flera olika sätt, även kallat stegning. Det går med olika 

stegningar att bestämma vilken eller vilka spolar som ska vara aktiva och på så sätt få olika 

egenskaper på motorn. I Figur 4 finns de vanligaste typerna av stegning illustrerade. 

 

Figur 4 

 



 ix 

Wave drive är den enklaste typen av stegning. En spole är aktiv i taget, enligt Figur 5, varpå 

aktiviteten går som en enkel våg genom spolarna. Denna typ av stegning ger en strömsnål 

motor, men levererar inte nominellt vridmoment. Figur 5 till och med Figur 7 visar endast 

principen för attraheringen mellan spolar och rotor. I en motor krävs åtskilliga spolvarv för 

varje rotorvarv. 

 

Figur 5 

 

Full step drive är samma princip som wave drive med skillnaden att två spolar är aktiva åt 

gången, enligt Figur 6, som hjälps åt att attrahera rotorns räfflor. Detta kommer att ge 

nominellt vridmoment men även en högre strömförbrukning. Jämviktsläget för rotorn 

kommer ligga mitt mellan två spolar istället för mitt för som hos wave drive, vilket resulterar i 

ett högre moment men bibehållet antal steg på ett varv.  

 

Figur 6 
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Half step drive kombinerar wave drive och full step drive genom att växla mellan en och två 

aktiva spolar åt gången. Detta medför att rotorn hittar jämviktslägen både mitt för den enda 

aktiva spole i Figur 5 och mitt mellan de två spolar som är aktiva i Figur 6. Det ger dubbelt så 

många steg per varv och därför halverad steglängd, vilket borgar för bättre precision när 

motorn stegas. Nackdelen med half step är att vridmomentet kommer variera beroende på var 

i stegningen den befinner sig, då det varierar mellan en och två aktiva spolar. 

 

Microstepping innebär att istället för att stega med 1/4 eller 1/8 spolvarv försöker man 

efterlikna en sinusvåg genom att aktivera spolarna gradvis, som visat i Figur 7. Detta kommer 

inte ge en förbättrad precision på rotorn, men en mycket mjukare rotation kan erhållas vilket 

avhjälper potentiella resonansproblem i motorn eller applikationen den är monterad i. 

 

 

Figur 7 

 

 



 xi 

9 DEMONSTRATOR 

Detta kapitel beskriver hur demonstratorn utvecklats och resultatet av bygget. 

9.1 Problemställning 

För att demonstratorn skulle kunna användas till mer än bara att redovisa stegmotorns 

funktion beslutades att dela upp den i två delar. Dels den drivarenhet som byggdes tidigt i 

projektet som kan kopplas till en godtycklig mikrokontroller, dels en kontrollenhet med en 

mikrokontroller och några knappar för att kunna demonstrera stegmotorns funktioner. 

 

Till denna mikrokontroller skrevs ett testprogram som knöt an till knapparna och genom de 

inkluderade filerna som skrivits tilläts användaren att genom knapparna på kontrollenheten 

styra stegmotorn. 

9.2 Mjukvara 

Med vetskap om hur stegmotorn behöver styras togs ett program fram från grunden och 

delades upp i två filer med drivrutiner. En step_func.c och en step_func.h. 

Filerna med drivrutiner är tänkta att inkluderas i ett befintligt program och kommer inte att 

göra något på egen hand. I Figur 8 finns illustrerat vilka anrop som används i den befintliga 

filen. Först behöver motorns drivrutiner läsas in genom att genom att inkludera headerfilen 

step_func.h i programmet, men även ha med den och filen step_func.c i programmets sökväg. 

SteppermotorInit() definierar vilka I/O portar som ska användas. Där kan man behöva kolla i 

step_func.h så att rätt portar är valda för sin applikation. Typ av stegning väljer man i 

step_func.c så det passar ens applikation. Sedan ställer man in hur mycket delay man vill ha 

mellan stegen, det direkt proportionellt mot rotationshastigheten på motorn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SteppermotorInit()  Initierar I/O portar 

Ställ delay mellan steg 

Ställ riktning 

counterclockwise() 

 clockwise() 

 

Byt steg medsols Byt steg motsols 

#include "step_func.h" 

Inkluderar motorns drivrutiner 
 

Ställ in typ av stegning i step_func.c 

Figur 8 
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Nu är allt klart för att köra motorn. Genom att anropa clockwise() eller counterclockwise() 

kan man stega sig med eller motsols. Det som händer när man anropar någon av dessa 

funktioner är att dessa säger åt en switch case funktion att byta till nästa steg åt endera hållet 

och switch case funktionen i sin tur anropar andra funktioner som ställer rätt spole som aktiv. 

 

Genom att lägga clockwise() eller counterclockwise() i en for-loop kan man enkelt få motorn 

att ta ett visst antal steg. T.ex. ett helt varv. 

 

 

Programmet för att styra stegmotorn är framtaget i Atmel studio 6.0. En utvecklingsmiljö från 

Atmel Corporation där man kan skriva och kompilera kod i C samt skriva över till en 

mikrokontroller.   

9.3 Elektronik 

Kretsen i Figur 9 är den som sattes ihop i början av projektet för att kunna styra motorn 

överhuvudtaget. Den består av fyra stycken BUZ71 mosfet-transistorer tillsammans med 

anslutningar för ström, stegmotor och mikrokontroller. På undersidan sitter en optokopplare 

PC815 mellan mikrokontrollerns anslutning och transistorerna för att skydda 

mikrokontrollern mot eventuella spänningstoppar som annars skulle kunna skada denna. 

Hänvisningar till datablad för transistorerna och optokopplare finns i Bilaga B. 

Kopplingsschema till Figur 9 finns illustrerat i Figur 12 i Bilaga A. 

 

 
Figur 9 
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Kretsen i Figur 10 visar demonstratorn som togs fram för att visa stegmotorns funktioner. Den 

består av en ATmega16 mikrokontroller från Atmel som kan programmeras med mjukvaran 

beskriven tidigare. Datablad till mikrokontrollern finns hänvisat till i Bilaga B. Utöver 

mikrokontrollern finns knappar som man styr motorn med. Knapp 1 till vänster hålls ner för 

att stega extra långsamt med knapp 4 och 5. Knapp 2 kör ett varv motsols, knapp 3 kör ett 

varv medsols. Knapp 4 stegar motorn motsols så länge knappen hålls nedtryckt, knapp 5 gör 

samma sak medsols. Sist men inte minst finns anslutningar för inkommande 

spänningsmatning, spänningsutgång till drivaren och anslutning för styrning av drivarens 

transistorer med hjälp av mikrokontrollern. 

 
Figur 10 Knappar räknat från vänster till höger. 

Alla kopplingsscheman och kretskort är designade i EAGLE 6.4.0. Det är ett EDA program från 
CadSoft Computer GmbH and CadSoft Inc. som används till att rita kopplingsscheman och 
designa kretsar som senare kan etsas fram på tomma kretskort. 
 
Mycket av provningen av kod under framtagning av drivrutiner till stegmotorn har gjorts 
med hjälp av FiM-kortet. Ett experimentkort framtaget för kursen Fördjupningsarbete i 
Mekatronik på KTH. Det består av en mikrokontroller, ATmega16A, kopplad till knappar, 
lysdioder och en display. Främst har lysdioderna använts för att simulera motorns lindningar 
och stegats med knapparna. 
FiM-kortet har även en inbyggd programmerare som man kan använda för att programmera 
Atmels mikrokontrollers. 
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9.4 Hårdvara 

Stegmotorn som använts till demonstratorn är en unipolär stegmotor med sex sladdar. 

Modellen heter FL42STH33-0956B och hänvisning till dess datablad finns i Bilaga B.  

Motorn har en axelvridning på 1.8˚ per steg, alltså 200 steg per varv. 

För att tydligare åskådliggöra stegmotorns rörelse försågs motorn med en graderad visartavla i 

kartong och en enkel visare av buntband enligt Figur 11. Denna enkla konstruktion räckte gott 

för att tydligt se motorns stegning. 

 

 
Figur 11 

 

9.5 Resultat 

Resultatet föll ut bra. Både mjukvaran och demonstratorn fungerade tillfredsställande några 

dagar innan deadline. Dock gick motorn inte exakt ett varv på redovisningen som det var 

tänkt, men det visade sig vara buntbanden till visaren som gled på motorns axel. När dessa 

spändes åt fungerade allt precis som det skulle. 
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10 DISKUSSION OCH SAMMANFATTNING 

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

10.1 Diskussion 

Vägen till projektets mål har varit ganska krokig och det mesta har dragit ut på tiden mer än 

väntat. Dock startades projektet i god tid och alla mål klarades av i tid innan projektet skulle 

avslutas. I linje med projektets mål besitts nu en djupare kunskap om olika elmotorer 

inklusive det mesta som känns värt att veta om stegmotorer.  

Hade mer tid funnits skulle microstepping studerats närmare och provats i praktiken. Det är 

mer komplicerat att styra en stegmotor med microstepping än de andra typer av stegning som 

gåtts igenom, men det faktum att det är ett av de vanligare sätten att styra en stegmotor på och 

de goda egenskaperna mot resonansproblem gör att det hade varit intressant att fördjupa sig 

mer i.  

I övrigt har projektets utfall varit lyckat med fungerande filer att läsa in kommande program 

tillsammans med en fungerande demonstrator att använda direkt eller modifierad i andra 

tillämpningar.  

10.2 Sammanfattning 

Alla projektets mål har uppfyllts. En bredare kunskap om eldrivna aktuatorer har erhållits, 

likaså en djupare kunskap om stegmotorer. En fungerande demonstrator har byggts som 

tillsammans med drivrutiner i form av inkluderbara filer, som kan användas i andra program, 

visar upp stegmotorns funktion.  

 

Med detta anses projektet fullbordat. 
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11 REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE 

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

11.1 Rekommendationer 

Eftersom stegmotorer inte är lika vanligt förekommande som andra typer av motorer kan det 

finnas förvirringar gällande begrepp som används. Ett bra råd är att läsa ordentligt hos flera 

olika källor för att få klart för sig vad som är vad egentligen. 

Som med det mesta andra praktiska så är det bra att dela upp problem i små delar och testa en 

sak i taget och sedan försiktigt lägga ihop funktioner till ett fungerande system. Det har hjälpt 

mycket när demonstratorn tagits fram. 

11.2 Framtida arbete 

Som tidigare nämnt i diskussionen skulle microstepping vara intressant att fördjupa sig mer i 

om tid ges.  

Drivrutinerna skulle även kunna byggas ut för att inte bara klara av microstepping, utan även 

för att vara kompatibla med bipolära stegmotorer. Dessa skulle dock kräva andra drivare eller 

en universaldrivare med olika kontakter för olika många sladdar till motorn. I övrigt skulle det 

inte krävas alltför stora modifikationer i programmet. 
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BILAGA F1: KOPPLINGSSCHEMAN 

Drivare: 

 
Figur 12 Kopplingsschema över drivaren. 

 
 

 
Figur 13 Layouten som etsades till drivarens kretskort. 
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Demonstrator:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14 Demonstratorns kopplingsschema. 

 

Figur 15 Layouten som etsades till demonstratorns kretskort. 
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BILAGA F2: DATABLAD 
Transistor BUZ71: 

http://www.jaycar.com.au/images_uploaded/BUZ71.PDF 
Optokopplare PC815: 

http://www.bucek.name/pdf/pc815,825,835,845.pdf 
Stegmotor FL42STH33-0956B 

http://www.mantech.co.za/datasheets/products/FL42STH.pdf 
Mikrokontroller ATmega16 

http://www.atmel.com/Images/doc2466.pdf 
 
 
 
 
 
 

 
BILAGA F3: REFERENSER 

  
 

Datum då källan senast kontrollerades. 

Bilder: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Struttura_motore_passo-passo.jpg 24/3-13 

http://www.talkingelectronics.com/projects/Stepper%20Motor%20Controller/StepperMoto
r.html  24/3-13 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Drive.png 24/3-13 

http://www.pcbheaven.com/wikipages/How_Stepper_Motors_Work/ 24/3-13 

 

Källor: 
 
 
                                                      
i http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/magnetic/motorac.html 25/3-13 
ii
 http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/magnetic/motdc.html#c1 25/3-13 

iii http://www.magnetictransportsystems.com/studerlinearmotor.shtml  23/3-13 

iv http://en.wikipedia.org/wiki/Linear_motor  23/3-13 
v
 http://www.piezomotor.se/technology/faq/ 25/3-13 

vi
 http://www.piezomotor.se/applications/application-examples/ 25/3-13 

vii
 http://www.pcbheaven.com/wikipages/How_Stepper_Motors_Work/ 25/3-13 



 
 

 
 

 Kandidatarbete  MMKB 2013 MDAB 

 

Bildigenkänning med en Mikrokontroller 

   

  Viktor Kozma 

Godkänt 

 

Examinator 

Martin Edin Grimheden 

Handledare 

Daniel Frede 

 Handledare 

Daniel Malmquist 

Handledare 

Staffan Qvarnström 

SAMMANFATTNING 
På grund av bredden som finns inom mekatronik så är det nödvändigt att specialisera sig 
inom ett ämne. Denna rapport är resultatet av en sådan fördjupning inom området 
bildigenkänning, vilket innebär att använda en kamera för att få en mikrokontroller att se 
omvärlden och reagera utifrån den. Den första delen av rapporten lägger ut grunden för 
området bildigenkänning och bildbehandling och hur man kan använda en mikrokontroller 
för uppnå detta medans den andra delen fokuserar på en mer praktisk prototyp. Denna 
prototyp använder enkla detekteringsalgoritmer för att detektera en laserprick och sedan 
använda dess position i bilden med relation till den relativa positionen mellan kameran och 
lasersändaren för att räkna ut avståndet till laserpricken. Detta resulterade i en fungerande 
prototyp som kunde plocka upp laserpricken under kontrollerade förhållanden men på 
grund av begränsningar i mikrokontrollen, mest på grund av dålig prestanda, speciellt i 
minneskapacitet, så blir resultatet och vidare applikationer begränsade. 
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ABSTRACT 
To delve deeper into the world of mechatronics it is necessary to specialize oneself into a 
specific area. This report is the product of one such specialization within computer vision, on 
how to use a camera to make a microcontroller see the environment around it and react 
from that. The first part delves deeper into the theory behind basic computer vision and 
image processing and how a microcontroller can be used for it and the second focuses on a 
working prototype. This prototype uses simple detection algorithms to detect a laser dot 
and then use its position in relation with the relative position between the camera and laser 
mount to calculate the distance to the dot. This resulted in working prototype which was 
able to pick up the dot in controlled environments but due to the inherent restrictions of a 
microcontroller, mostly due to its bad performance, especially in memory, the results as well 
as further applications are limited. 
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NOMENKLATUR 
 

Beteckningar 

Symbol Beskrivning 

Rmin Parameter för ett colorfilter, minsta värde för den röda 
komponenten 

Rmax Parameter för ett colorfilter, största värde för den röda 
komponenten 

Gmin Parameter för ett colorfilter, minsta värde för den gröna 
komponenten 

Gmax Parameter för ett colorfilter, största värde för den gröna 
komponenten 

Bmin Parameter för ett colorfilter, minsta värde för den blåa komponenten 

Bmax Parameter för ett colorfilter, största värde för den blåa komponenten 

brightness_threshold Parameter för brightness filter 

superiority Parameter för color superiority filter 

Xres X resolutionen I den tagna bilden 

Yres Y resolutionen i den tagna bilden (antal pixlar) 

αmax Gränsen för kamerans synfält (grader) 
 

Förkortningar 

 

FoV Field of View 

LED Light Emitting Diod 

LIDAR Light Detection and Ranging 

USART Universal asynchronous receiver/transmitter 

BMP Bitmap 

RGB Red Green Blue 

FiM Fördjupningsarbete inom Mekatronik 
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1 INTRODUKTION 

1.1 Bakgrund 

På grund av bredden som finns inom mekatronik så är det nödvändigt att specialisera sig 
inom något ämne så att den totala arbetsbördan håller sig inom respektabla ramar inom 
kanditatarbetet. Den här rapporten beskriver en sådan specialisering inom bildigenkänning 
där man med hjälp av att koppla in en kamera till en mikrokontroller få den att se, känna 
igen,detektera och identifiera enkla objekt. 

1.2 Syfte 

Syftet är som sagt att fördjupa sig inom ett område inom Mekatroniken. Eftersom att 
mektatronik är ett socialt ämne där personer med olika kompetens jobbar med varandra så 
är det centralt att var och en hittar nånting som man kan spjutspetsspecialisera sig på. Detta 
tjänar då som grund åt det senare grupprojektet då flera teknologer med olika 
specialiseringar går ihop för att bygga någonting tillsammans. 

1.3 Avgränsning 

På grund av att mikrokontroller inte är speciellt lämpade för bildbehandling så måste man 
avgränsa sig ganska rejält för att man över huvud taget ska kunna få fram någonting 
användbart. Här går avgränsningen vid relativt enkla detekteringsalgoritmer som här 
används till att detektera koncentrerade, starka och färgade lyskällor såsom laser och LEDs. 
Detta appliceras sedan med en enkel anordning som detekterar positionen av en utsänd 
laserprick som mäter var på bilden den befinner sig och sedan använder dess position i 
relation med kamerans och laserpekarens för att räkna ut avståndet till laserpricken. 

1.4 Metod 

För att testa fram olika detekteringsalgoritmer användes i början MATLAB för dess sätt att 
enkelt ge feedback då den har väldigt bra inbyggda funktioner för bland annat bild och 
matrishantering. När detta var gjort så portades dessa till C och mikrokontrollen för att 
fungera på den när man vet hur algoritmerna fungerar. FiM-kortet användes också flitigt för 
testning av kommunikation mellan kamera och kontroller och senare under slutet som 
programmerare, strömkälla samt som display till stand alone systemet. 
 
Mycket av inspirationen kommer från flera bra tutorials som finns på nätet, en av de bättre 
kommer från Society of Robots (2013) men det finns många fler. Funktionerna som 
användes i MATLAB kommer från en annan bra tutorial från Robotix (2013) som ger bra tips 
om hur man får kontakt med hårdvara bland annat. Liknande projekt har också gjorts 
tidigare och inspiration har fåtts från bland annat ett projekt från Codeproject (2010).
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2   TEORETISK FÖRDJUPNING 
 
Bildigenkänning är ett område som kommer mer och mer in i kommersiella applikationer. 
Med den ständigt ökande tillgången av datakraft i smartphones och dylikt klarar vardagliga 
apparater av att göra avancerade bildigenkänningssalgoritmer för tillämpningar i vardagligt 
bruk. Exempel på detta är ögonstyrning som börjar komma i de nya generationernas 
mobiltelefoner. Men det har däremot varit långt mer aktivt inom militära bruk där optiska 
och termiska sökare och laserstyrning varit i bruk ett bra tag. 
 
Bildigenkänning kan beskrivas som att använda en kamera eller dylikt som en typ av sensor 
som ger information om omgivningen som sedan kan användas till vad roboten eller 
applikationen ska göra. Att över huvud taget få ut intressant data ur en tagen bild så krävs 
det lite förkunskaper, bland annat om hur bilder är uppbyggda samt hur man kan använda 
detta till att extrahera användbar data. 

2.1 Bildformat 

Det första som dyker upp är bildformat, alltså hur en bild sparas som data digitalt i minnet 
på en dator eller kontroller. En digital bild är uppbyggd av pixlar där varje pixel har en 
specifik färg. Kvalitén på en bild kan således grovt hänvisas till hur många pixlar den 
innehåller. Detta sparas okomprimerat som tre stora matriser, en för rött, en för grönt och 
en för blått, där varje element motsvarar en pixel och värdet på elementet är hur intensivt 
den färgen lyser. Värdet på intensiteten har vanligen en 8-bitars upplösning, alltså går 
mellan 0 och 255 där 255 är max. Ett element med ett värde på 255 på sin röda matris och 0 
på den gröna och blåa blir då helt röd. Om alla element har värdet 255 är pixeln helt vit 
medans om alla har värdet 0 blir den svart. Denna filtyp kallas bitmaps och används mycket 
vid bildbehandling. 

 
Figur 1. Exempel på hur en bitmap är uppbyggd 

Mängden utrymmer en bitmap tar upp är då en direkt funktion på hur stor matrisen är, alltså 
upplösningen på bilden. Om varje element är en byte stor blir den totala storleken på bilden: 
 

 

 
En bild med en 640x480 upplösning tar då upp 921,6 kB. 
 

3                                             (1)res resY X
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Det finns andra typer av lagringsformat såsom JPEG, GIF och PNG men då dessa är mer 
fokuserade på att komprimera data gör de svåra att arbeta med. JPEG använder till exempel 
en typ av Fourier transform för att komprimera bilden så den tar mindre lagringsutrymme 
vilket gör den svår att jobba med utan att först dekoda den till en bitmap. 

2.2 Områden inom bildigenkänning 

När man väl har en bild så finns det många olika sätt att analysera den på för att få ut 

information. En av de mest grundläggande metoderna kallas för blob detection, en blob är ett 

område i en bild som delar en egenskap som också skiljer dom från bakgrunden. Exempel på 

detta är ljusstarka områden som lampor eller färgade områden. Man kan sedan hitta 

mittpunkten, en så kallad middle mass, som man sedan kan använda till sin applikation. 

 
Figur 2. Exempel på blob detection och middle mass positionering tagen från Society of Robots (2013). Den 

blåa pricken är mittpunkten eller ”the middle mass of the blob” 

En annan viktig del är någonting som kallas template matching, då kollar algoritmen igenom 
hela bilden och försöker hitta en del av bilden som matchar en förbestämd mall. Detta 
används mycket vid ansiktsigenkänning där många delar i ansiktet följer ett ganska 
standardiserat utseende. Till exempel ögon går mycket bra att detektera med en sådan 
algoritm. Sen kan man mäta avstånd, vinklar och så vidare mellan mun, ögon, näsa, öron och 
dylikt för att kunna få någon form av ansiktsigenkänning. 
 
När man börjar komma så långt så måste man börja använda sig av lite sannolikhet för att få 
bra algoritmer då saker och ting sällan är exakt likadant som mallen. Då går man efter vad 
som är mest likt mallen eller det som går över en visst gränsvärde. Till exempel om man kör 
en algoritm som skiljer mellan äpplen och päron och frukten i fråga ger en 90% match med 
ett äpple och 60% match med ett päron så är det troligen ett äpple. 
 
Ett annat område inom bildigenkänning är motion tracking, vilket i princip innebär att man 
jämför bilder tagna efter varandra och kollar efter skillnader. En enkel sådan algoritm kan till 
exempel spåra hur en mittpunkten på en blob rör sig och sedan räkna ut hastigheten på 
objektet. 
 
Det finns som sagt mycket man kan göra med bildigenkänning och det blir snabbt ganska 
härligt avancerade algoritmer. Men mycket handlar om att skruva på gränsvärden så i det 
flesta fall så blir det en iterativ process. 

2.3 Bildigenkänning med mikrokontroller 

Nånting som kännetecknar området bildigenkänning så är det att det är väldigt 
resurskrävande, både i minne och processorkraft. Detta är inte direkt någonting som en 
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mikrokontroller är särskilt känd för att vara bra på vilket då begränsar 
användningsområdena ganska rejält för ett sådant system. 
 
Det som begränsar mest är minnet, på 1 kB minne får man plats med en 18x18 RGB bitmap 
bild plus lite annat, vilket inte räcker långt om man vill göra lite tuffare algoritmer. Så man 
måste på något sätt komma runt minnesproblemen.
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3 DEMONSTRATOR 

3.1 Problemställning 

För att kunna applicera området bildigenkänning på någonting mer praktiskt med en 
mikrokontroller samtidigt som man försöker ha i bakhuvudet att det ska vara nånting som 
ska kunna gå att applicera på nånting senare så föll valet på en enkel applikation. Detta var 
att göra en avståndsmätare som mäter avstånd med hjälp av en laser, en LIDAR (light 
detection and ranging) där ljuset i det här fallet är en laser. Bildigenkänningsproblemet blir 
här då av typen detektion, att man ska få mikrokontrollern att se vart i bilden laserpricken 
finns och sedan använda dess position för att räkna hur långt bort den befinner sig. 

3.2 Elektronik 

Elektroniken är baserad med en ATmega 1284P som utgångspunkt. Detta var den kraftigaste 
kontrollern som var tillgänglig samt, vilket som var viktigast, den med mest RAM-minne, hela 
16kB. 

 
Figur 3. En ATmega1284P   

 
Kopplingen är ganska enkel. Det finns två knappar kopplade till portarna INT0 och INT1 för 
att kunna ha möjlighet att använda dessa som externa interuppts. Två LEDs är kopplade till 
portarna PC0 och PC1 tillsammans med varsin 560 Ω resistor och lasern är direkt kopplad till 
PC2 tillsammans med en 47 Ω resistor. För USART kommunikationen är två långa sladdar 
kopplade till RXD0 och TXD0 samt en till GND som alla senare kopplas in i datorn. Utöver 
detta finns också en ISP programmerare inkopplad så att man kan programmera kontrollern 
och fungera som strömkälla samt ett displayuttag så att man kan använda displayen som 
finns på FiM-kortet. För fullständigt kopplingsschema se bifogad bilaga.  

3.3 Hårdvara 

Med allting uppställt och inkopplat såg det ut så här. 
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Figur 4. Allting inkopplat och klart att användas 

Här används FiM-kortet som strömkälla, programmerare och display. All beräkning sker på 
stand-alone systemet till höger. 
 
För att ur detta system kunna få ut avståndet till laserpricken genom att undersöka vart på 
bilden denna prick befinner sig så måste man först veta det systemets geometri. 
Uppställningen är som följer: 

 
Figur 5. Uppställningsgeometrin för systemet 
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Lasern är här placerat parallellt med kameran med en given längd l emellan dom. Man kan 
enkelt se hur det är meningen att det ska funka, ju närmare objektet som lasern lyser på är 
desto längre ut på kanten av kamerans synfält (FoV) kommer pricken att befinna sig. Detta 
medför att prickens position i den tagna bilden, y, kommer att kommer att befinna sig långt 
ut på kanten. Detsamma gäller det motsatta, ju längre bort pricken befinner sig desto mer i 
centrum av kamerans synfält kommer pricken att vara och destå mer i mitten av bilden 
kommer den att befinna sig. Så befinner sig pricken oändligt långt bort så kommer den vara 
precis i mitten av bilden (fast i praktiken så sätter kamerans upplösning och laserns 
ljusstyrka stopp efter en viss gräns). 
 
Avståndet L kan räknas fram med enkel geometri till: 
 

 

 
Observera här att L är avståndet från lasern till punkten och inte från kameran till punkten 
om dessa två är uppställda exakt bredvid varandra. 
 
Att få fram sambandet mellan avståndet y på skärmen och vinkeln α är nästa problem. Om 
man antar att sambandet mellan dessa är linjärt så kan man ställa upp följande samband: 
 

 

 
Där Yres är upplösningen i y-led från mitten till kanten, alltså hur många pixlar lasern kan gå 
över och αmax är den största vinkeln som man kan mäta vilket sammanfaller med kamerans 
synfält (Field of View). Termen (Yres –y) kommer ifrån att vi mäter från ena kanten istället för 
från i mittpunkten. 
 
Man kan också räkna ut det minsta avståndet man kan mäta upp, vilket händer då lasern är 
precis i kanten av bilden, d.v.s. då α = αmax. 
 

 

 
Vilket då blir systemets minsta möjliga avstånd. 

3.4 Mjukvara 

Mjukvaran som används är tvåfaldig, i mikrokontrollen används C som kompileras och 
programmeras i Atmel Studio. I datorn används MATLAB som program vars funktion är att ta 
bilder med webkameran och senare skicka över bilden till mikrokontrollen. 
 
Det första problemet man stöter på mjukvaran är hur man ska hantera den begränsade 
mängd minne som man har. Den mikrokontroller som användes är en ATmega 1284P med 
16kB RAM, på denna så ska det få plats tre stycken stora matriser med 8 bitars upplösning 

                                             (2)
tan

l
L

max                                      (3)
res

res

Y y

Y

min

max

                                       (4)
tan

l
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samt massa extrautrymme som man kan använda till de senare beräkningarna. Lösningen till 
detta problem kommer ifrån hur systemets geometri fungerar, det är egentligen en väldigt 
liten del av bilden som någon gång kommer att belysas med laserstrålen, nämligen 
mittendelen av den övre halvan. Detta leder till att man kan skala bilden ganska kraftigt: 
 

 
Figur 6. Det område som lasern kan belysa i bilden 

Den röda delen som är 120x20 pixlar kommer att ta enligt ekv (1) 7.2 kB (120∙20∙3), minne 
istället för de 230.4 kB (320∙240∙3) med utrymme som bilden hade tagit annars. Detta är 
precis lagom, ger tillräckligt med utrymme för att jobba med det senare. Det skulle kunna gå 
att pressa in mer men med tanke på hur standardiserade resolutionerna är så är nästa steg 
man kan ta för stort för att få plats. Man skulle också kunna gå i x-led istället men på grund 
av hur hårdvaran är uppställd så är det inte möjligt. 
 
Programmets struktur i mikrokontrollen kan visualiseras med detta flödesschema: 

 
Figur 7. Flödesschema för programstruktur i mikrokontrollen 
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Det första steget är att placera bildinformationen i minnet. Detta görs i tre steg; ta en bild, 
skicka över bilden till mikrokontrollen och spara det i minnet på mikrokontrollen. Det första 
steget görs med hjälp av MATLAB som har inbyggda funktioner som kan ta kort med den 
inbyggda webkameran i datorn. När bilden väl är tagen så beskärs bilden så att man bara får 
ut den del som visas i Figur 6. När detta är gjort så börjar överföringen, detta sker med hjälp 
av ett USART gränssnitt mellan datorn och mikrokontrollen där den skickar över bildfilen 
som sedan sparas i RAM-minnet på mikrokontrollen, ett element i taget. När hela bilden väl 
befinner sig i mikrokontrollen så kan man börja på nästa del. 
 
Preprocessing är enkelt sagt att göra bilden mer hanterbar inför sista steget, så att det blir 
lättare att senare analysera bilden. En metod för preprocessing är att lägga på ett par filter 
på bilden och se vilka pixlar som blir kvar. Ett filter menas här med en typ av funktion som 
behåller de pixlar som uppfyller ett visst villkor. Exempel på ett sådant filter är ett som bara 
släpper igenom de pixlar som är över ett visst gränsvärde för ljusstyrka. 
 
En laserprick har två egenskaper, den är ljus och den är röd (om man använder en röd laser). 
Detta kan man ha som utgångspunkt när man designar filter. Här används två olika typer av 
filtreringar som man kan välja mellan i programmet, båda fungerar olika bra under olika 
förhållanden. Den första är inspirerad av liknande projekt så som ett på Codeproject (2010) 
vilket består av två filter som läggs på efter varandra; ett color filter och ett brightness filter. 
Ett colorfilter behåller de pixlar som vars färger ligger inom det givna området Rmin, Rmax, 
Gmin, Gmax, Bmin och Bmax. Ett brightness filter kollar sedan igenom bilden igen och kollar 
vilka pixlars vars röda del går över ett givet värde, brightness_threshold. De pixlar som 
uppfyller detta sätter filtret vitt, de andra blir svarta vilket gör det enklare senare att kolla 
vart den befinner sig. Ett exempel på hur en sådan gång kan se ut med MATLAB: 

 
Figur 8. Påläggning av ett color filter med parametrarna Rmin = 230, Rmax = 255, Gmin = 0, Gmax = 255, Bmin = 

0 Bmax = 255 samt att brightness_threshold = 230 

 
Man ser att laserpricken framgår ganska tydligt här, men man måste leka runt ganska 
mycket med parametrarna för att få en bra filtrering vilket kan vara svårt då 
bakgrundsförhållandena ändras mellan försöken. 
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Den andra typen av filter är egenkomponerat för just det här syftet med målet att vara lite 
mindre störningskänsligt och bara plocka upp ljus som ska komma från lasern. Den består av 
två filter; ett color superiority filter och samma brightness filter som ovan. Color superiority 
filtret fungerar genom att behålla alla pixlar vars röda del är större än de gröna och blåas del 
med en faktor superiority. Idéen är att den ska plocka upp allt ljus som huvudsakligen är rött. 
Brightness filtret har en större betydelse här då dessa pixlar inte nödvändigtvis är särskilt 
ljusstarka, så den sätter alla pixlar vars ljusstyrka är större än parametern 
brightness_threshold till vita och resten till svarta. En typisk sådan gång kan se ut så här i 
MATLAB. 

 
Figur 9. Påläggning av ett color superiority filter med parametrarna superiority = 1,1,  

brightness_threshold = 230. 

 
Man ser att mycket mindre av laserpricken kommer med men den bakomliggande idéen är 
att det ska vara mindre störningskänsligt för annat ljus som innehåller mycket vitt ljus. 
 
Nu när man väl fått ut vart laserpunkten ska är i bilden så är det bara att få ut dess 
koordinater Med en middle mass beräkning då man kan anse lasernpricken som en 
blob.Vilket är ganska enkelt att göra i C. När man väl har den så är det bara att använda 
formel (2) och (3) för att räkna ut avståndet till punkten och printa ut resultatet på 
displayen. 

3.5 Resultat 

Med allting ihopsatt så flyter det på ganska bra men på grund av problem med 

usartkommunikationen så var det tvunget att dra ner färgupplösningen till 7-bitars 

noggrannhet istället för 8, så där förlorades en del information. Men det var det enda 

bakslaget, resten funkade så som det ska funka. 

 

I programmet används filterparametrarna: Rmin = 116, Rmax = 127, Gmin = 0, Gmax = 127, 

Bmin = 0, Bmax = 127, brightness_threshold  = 120 och superiority = 1,1. Baud raten för 

usart kommunikationen mellan datorn och kontrollern sattes till 9600. För kameran så gjordes 
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en mycket noggrann mätning av dess synfält och i y-riktningen så blev αmax = 18,4°. Detta ger 

att Lmin = 165 mm enligt ekvation 4. Enligt Figur 6 så blir Yres = 120. Observera att 

filtergränserna är satta med 7-bitars noggrannhet (0 – 127) då det är den noggrannhet som 

mikrokontrollern räknar med. 

 

Systemet klarar av att plocka ut laserpricken ur bilden och beräkna avstånd, i alla fall under 

kontrollerade former. Om det är för mycket bakgrundsljus klarar inte kontrollern av att isolera 

lasern ifrån de andra ljuskällorna vilket resulterar i en mätning man inte kan lita på. 

Uppdateringsfrekvensen är ungefär 0.1 fps, alltså en bild vart tionde sekund där den största 

flaskhalsen är överföringen av bilden mellan datorn och kontrollern. Det största avståndet 

som den kunde plocka upp var runt 0,8 meter. Den skulle säkert kunna plocka upp 

laserpricken på ännu längre avstånd under mycket ideala förhållande (beckmörkt rum) men på 

grund av hur tangens funktionen funkar så har små störningar mycket större inverkan på 

längre avstånd. Anordningens optimala område ligger med detta i åtanke runt 165 – 500 mm.
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4 DISKUSSION OCH SAMMANFATTNING 

4.1 Diskussion 

Även på grund av mikrokontrollens begränsningar så är det ändå kul att se att man 

kan göra grundläggande bildigenkänningsproblem med en. Även om resultatet blir långt från 

högsta kvalité så ger det ändå någorlunda användbara resultat, om än kanske inte riktigt de 

mest tillförlitliga. 

 

Sen kan man ju diskutera användbarheten bakom anordningen, även om man skulle installera 

en riktig kamera för att inte vara beroende av webkameran. Avståndsmätning är ett ganska 

basalt problem och det finns många lösningar på hur man kan göra det. Med denna 

anordnings låga uppdateringsfrekvens, störningskänslighet och begränsade räckvidd finns det 

mycket bättre alternativ, t.ex. ultraljud. 

 

Men det finns många förbättringsområden jag skulle kunna göra med denna anordning. För 

det första så är baud raten på usarten ganska låg, den ligger på 9600. Jag drog aldrig upp 

denna på grund av att den strulade ganska mycket, det fungerade när jag satte det till 9600 och 

sen har jag inte vågat röra det. Jag lade aldrig ner särskilt mycket tid på att skruva på 

filterparametrarna när programmet väl var i mikrokontrollern heller och det hade säkert också 

hjälp ganska mycket.  

 

Men som sagt jag fick fram ett par bra resultat men hade säkert kunna förbättra algoritmen 

ganska mycket mer om jag hade haft nån vecka extra. Fast det är ändå kul att se att det i alla 

fall gick att göra någonting med detta fast än kombinationen mikrokontroller och 

bildigenkänning inte är särskilt väl lämpade med varandra. 

 

Om jag skulle fortsätta med det här så skulle jag nog pröva andra typer av 

bildigenkänningproblem, ett som dyker upp i huvudet som man borde kunna göra är någon 

enkel rörelsedetektor som mäter hur mycket saker och ting rör sig i bilden vilket borde kunna 

gå att göra ganska minneseffektivt då det går att jobba med gråskala. Detta skulle kunna ha 

något användningsområde i det påföljande grupprojektet. Annars så vore det kul att bara 

fortsätta jobba med computer bildigenkänning utan att använda mikrokontroller då det är 

ganska rolig programmering, speciellt i MATLAB som har ganska många inbyggda 

funktioner och enkel matrishantering. 

4.2 Sammanfattning 

Med den uppbyggda anordningen är det fullt möjligt att använda bildigenkänning till enklare 
avståndsmätning. Om än lite störningskänsligt så går det att få ut användbara resultat och 
lägger man ner lite mer arbete på det är det fullt möjligt att applicera detta på senare 
system. 
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5 REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE 

5.1 Rekommendationer 

Om man vill göra bildigenkänning med en mikrokontroller så är det ett par saker man måste 

tänka på. Man måste förstå begränsningarna med en kontroller och inte försöka göra nånting 

som den inte klarar av. 

 

Men om man vill jobba med detta så hjälper det ohyggligt att ha någon form av feedback, så 

att man kan se hela tiden vad man gör, hur filtrerna påverkar bilden och så vidare. Också om 

man har möjlighet så är det bra att göra dessa program och filter i en datamiljö innan, till 

exempel MATLAB, så att man redan innan man börjar programmera mikrokontrollern har en 

bra idé om vad man gör och hur det påverkar bilden. 

5.2 Framtida arbete 

Det finns många förbättringar man kan göra för att få systemet mer pålitligt, mer hanterbart 

och generellt bättre. 

 

Någonting som hade vart en klar förbättring skulle vara en fristående kamera så man inte hade 

behövt använda webkameran på datorn. Detta hade gjort systemet klart mer hanterbart, lättare 

att använda samt mycket mer användbart i senare applikationer. För att kunna hantera större 

bilder med högre upplösningar så skulle det finnas ett par användbara lösningar. Om möjligt 

så skulle man kunna använda minnesmoduler med extra minne, eventuellt kanske till och med 

SD-kort. Någonting som också skulle varit värt att kolla på är fysiska filter som man sätter 

framför kameran som till exempel bara skulle släppa igenom de röda våglängder som lasern 

skickar ut. Detta hade säkert hjälp mycket men om sådana filter inte går att få tag på så hade 

säkert ett filter som släpper igenom mindre ljus varit tillräckligt, detta hade gjort det möjligare 

att enklare sortera ut laserpricken eftersom att den då teoretiskt skulle vara en mer röd prick 

istället för en vit prick vilket kameran ser nu. 

 

När det gäller mjukvaran så finns det ett par förbättringsområden för att få en bättre algoritm. 

Någonting jag kollade på samt gjorde lite försök med är en algoritm som kallas Connective 

Component labeling, som Aishack (2010) varav flera har väldigt bra tutorials på, vars 

funktion är att se vilka pixlar som sitter ihop. De pixlar som sitter ihop ska den då sätta en 

egen label på och idéen är att den då ska kunna sortera ut laserpricken från alla andra 

eventuella störningar. Sedan ska den genom att se vilken grupp med pixlar som har mest 

gemensamt med en laserprick, alltså rätt storlek och någorlunda rund, kunna säga vilken prick 

som kommer från lasern och vilka som kommer från andra störningar. Andra eventuella 

förbättringar är att på något sätt kunna interagera med kontrollern på något sätt så att man kan 

ändra filterparametrarna on the fly istället för att behöva hårdkoda dem. Nästa steg på detta 

hade varit att kunna använda någon feedback loop som ändrar på dessa parametrar själv 

utefter behov. Ett exempel på en sådan gång hade kunnat vara att den hade gjort parametrarna 

striktare om den såg att det kom med mycket bakgrundsstörningar efter filtreringen eller gjort 

dem mindre strikta om den inte plockat upp någonting alls. Detta blir ganska jobbig 

programmering, speciellt eftersom att det finns så många parametrar, men skulle kunna vara 

någonting man skulle kunna göra om man vill snöa in sig på området ordentligt. 
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Om man vill applicera systemet på någonting tillsammans med någonting annat så är det ett 

par saker där man måste komma ihåg. Man ska inte försöka göra någonting som den inte 

klarar av och hela tiden ha mikrokontrollens begränsningar i bakhuvudet. Men saker så som 

enkla rörelsedetekteringsalgoritmer bör vara möjligt så länge man inte försöker göra det allt 

för avancerat. 
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BILAGA D1: EXTRA INFORMATION 
 
Kopplingsschema för stand alone system: 

 
 
 


