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Sammanfattning

Syftet med denna rapport är att redovisa resultatet av ett kandidatexamesarbete vid
Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Målet med projektet var att konstruera ett
mekatroniskt system i form av en robot som kan interagera med en uppträdande musiker 
för att förstärka intycket av uppträdandet. Roboten kommer att göra detta genom att med 
hjälp av inbyggda sensorer analysera musik som spelas i närheten och anpassa sina 
rörelser efter den dominerande takten. Utseendemässigt kommer roboten att vara både 
mänsklig och mekanisk.

Kandidatexamensarbetet utfördes av fem studenter som tidigare slutfört ett individuellt
projektarbete där varje student fördjupade sig i ett på förhand utvalt teknikområde i syfte 
att skapa en ökad kompetens inom det valda området. Dessa projekt utgör den teoretiska 
bakgrunden till denna rapport och inkluderas som bilagor.

Resultatet av projektet var en robot som nästan uppfyllde det ovan specificerade målet:
den kunde röra sig men inte i takt med musik.
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Abstract

The purpose of this report is to present the result of a thesis project in mechatronics at the 
Royal Institute of Technology in Stockholm, Sweden. The objective of the project was to 
construct a mechatronic system in the shape of a robot capable of interacting with a
performing musician to enhance the visual impression of the performance. The robot was 
supposed to do this by using its sensors to analyze nearby music and will adapt its
movement to the most prominent frequency of the music, the beat. The goal of the
appearance of the robot was to be both human and mechanical.

The work of the project was carried out by a group of five students that had previously
completed a individual project whose goal was to explore a specific field of technology to 
give each student a deeper knowledge of the specified field. These projects make up the 
theoretical background of this report and is included as supplements.

The result of the project was a robot that nearly achieved the objective specified above: the 
robot was capable of moving the intended parts, but not adapt its movement to nearby 
music.
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1 

1 INTRODUKTION 
Detta kapitel beskriver bakgrund, syfte, avgraänsning och metod för det utförda 
examensarbetet. 

1.1 Bakgrund 
Denna rapport redogör för ett projekt som genomförts inom Fördjupningsarbete i 
mekatronik våren 2013 vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. 

Projektet genomfördes på uppdrag av PR-byrån Familjen Pangea som hade avtalat med 
pop-artisten Robyn att KTH skulle få konstruera en robot som skulle kunna 1) 
interagera med Robyn och 2) publiken på scen utan närmare specifikation på hur denna 
interaktion skulle ske. Detta som en PR-kampanj för KTH med syfte att främja intresset 
för de utbildningar högskolan erbjuder. Projektet i sig var en förstudie till ett mer 
omfattande projekt som ska genomföras av äldre teknologer och utfördes parallellt med 
sju andra projektgrupper som alla arbetade inom samma förstudie. 

Som förarbete till detta projekt har utförts fem individuella kunskapsfördjupningar på 
olika teknikområden i syfte att skapa en spetskompetens inom det specifika området 
samt att konstruera en domstrator som använder sig av samma teknik. De olika 
teknikområden som gruppens medlemmar fördjupat sig i var: aktuatorer, ljussensorer, 
ir-kommunikation, nätverk och IMU. 

1.2 Syfte 
Syftet med detta projekt var att ge fördjupade kunskaper om mekatroniska system 
genom att konstruera ett sådant. Systemet skulle minst bestå utav: elektronik, mekanik 
och algoritmer. vidare skulle den innehålla minst en sensor, ett ställdon, en processor 
och en blinkande LED. Helst skulle ett mer avancerat system konstrueras med flera 
interkommunicerande processorer, perifera enheter, externa moduler och flera sinnen 
samt integrera de teknikområden som gruppmedlemmarna tidigare fördjupat sig inom. 

Utöver det ovan beskrivna var syftet också att utgöra den tredje och sista delen av 
Fördjupningsarbetet inom Mekatronik. 

1.3 Avgränsning 
Eftersom kravspecifikationen på robotens funktion var relativt öppen är de avgränsande 
faktorerna dels kraven på det tekniska innehållet som formuleras i föregående avsnitt 
och dels den budget och tidsram som föreligger projektet. Budgeten ligger på 1500 kr 
som kan användas till inköp av komponenter efter eget tyckte samt 300 kr för material 
som får användas. Utöver de komponenter som köps in för budgeten får även saker som 
finns tillgängliga i gruppmedlemmarna respektive hushåll användas.. 
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1.4 Metod 
I projektet har arbetsgången varit att genomföra ett idé och konceptmässigt förarbete 
innan fysisk produkt påbörjats då uppdragsspecifikationen var väldigt öppen och 
hårdvarans omfattning behövde anpassas till given tidsrymd och ekonomiska resurser. 
Simuleringar i Matlab och CAD nyttjades i förarbetet för att påvisa vilken sorts ingående 
mekaniska komponenter och lösningar som krävdes, samt verifiera att konceptet gick 
att realisera inom givna budgetramar. 

Arbetet på den fysiska produkten har sedan delats upp i olika ansvarsområden, 
exempelvis underarm och styrelektronik, som fördelats på gruppens medlemmar där 
det i ansvarsområdet ingick att utarbeta hur den mekaniska konstruktionen skulle lösas, 
samt utarbeta gränssnitt mot närliggande komponenter i samarbete med ansvarig för 
den komponenten. 

För uppföljning av budget och ansvarsområden på den fysiska produkten har 
administrativa ansvarsområden fördelats på projektgruppens medlemmar enligt 

• Projektledare - Mattias Nilsson

• Ekonomiskt ansvarig - Robert Malmquist

• Verkstadsansvarig - Björn Magnusson

• Dokumentation - Adam Ekström.

• Städning/SUDS – Henrik Hamber
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2   IDÉ OCH KONCEPTMÄSSIG FÖRSTUDIE 
 

I början av vårat designarbete spånades det fram möjliga idéer. Som grund för dessa 
tankar gjordes en förstudie om vilka idéer var möjliga och vilka krav som var 
nödvändiga för att bli genomfört.  

2.1 Idéer och koncept  
Den relativt öppna kravspecifikationen gav stor frihet i hur roboten skulle formges, 
konstrueras och fungera. Därför började arbetet med att ta fram ett koncept på en 
lösning. Det beslutades att formgivningen skulle ge intrycket att roboten var både 
mänsklig och mekanisk. En bra grafisk representation  kan ses i Figur 1.  

 
Figur 1. Skiss på möjlig robot 

Eftersom det skulle vara allt för komplicerat att utveckla en robot som fungerar som en 
människa inom den angivna tiden var det nödvändigt att begränsa konstruktionen. 
Konstruktionen skulle vara tillräckligt omfattande för ge ett tillfredställande resultat 
men samtidigt vara möjlig att genomföra. 
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I syfte att hålla nere komplexiteten beslutades att roboten endast skulle ha en rörlig 
mekanisk del i form av en arm men i övrigt vara stationär. Armen skulle bestå av flera 
ledade delar och kunna rör sig på flera olika sätt. Momentet som genereras av armen 
rörelse kommer att få roboten att röra sig tillsammans med armen och på så sätt göra 
den mer dynamisk. 

För att få återkoppling från omgivningen skulle roboten även kunna känna av takten i 
musik som spelas i dess närhet och anpassa armens rörelse efter dess takt. 

För att ge roboten ett både mänskligt och mekaniskt utseende formgavs den att delvis 
likna en människa med överkropp, arm och huvud. Av dessa delar skulle överkroppen 
vara mänskliga medans arm och huvud skulle vara synligt mekaniska. 
Ytterligare ett sätt att göra roboten mer mänskliga är ett ge den förmågan att uttrycka 
känslor. Ett relativt enkelt sätt att uppnå detta är att ge roboten ansikte i form av en 
display. 

2.2 Designkrav för motorer 

Det beslutades att roboten skulle ha en arm som kunde inteagera med musiken. Kraven 
som togs fram var att den ska kunna röra sig i takt till musiken. En grundskiss på armen 
togs fram, se Figur 2 där grundrörelse 1 bestämdes. 

Figur 2. Armens två länkar i  startposition för rörelse 1. Överarmen är länken längst upp, underarmen är 
länken länst ner. 

Rörelse 1 kan beskrivas som att armen pumpar handen upp och ner i takt till musiken. 
Där startläget  enligt Figur 3  ser ut som svart arm och toppläget som den blå armen. När 
armen når toppläget ska den återvända ner till startpositionen. 
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Figur 3. Armrörelse 1: svarta armen är startpositionen, den blå armen visar toppläget. 

En typisk låt har 120 bmp. Ska armen kunna ”dunka” i takt behöver den kunna höja 
armen från startläget till topp läget på max 0.25 sek. Att armen ska kunna förflytta sig på 
en sådan begränsad tid, skapar moment som kan vara svåra att uppskatta. Därför 
ställdes fysikaliska sammanband upp så ekvationer för krafter och moment kunde tas 
fram.  

Kraften  som påverkar armen enligt Figur 4 skapas av vinkelhastigheten  på 
överarmen enligt ekvation nedan 

Figur 4.Överarmen och krafterna som verkar på den 

. (1) 

Vilket ger kraften F2y  i ekvation (2) som verkar i vertikalled 
(2) 

och  F2x (ekv. 3) i horisontalled på armbågen 
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. (3) 

En kraft  som påverkar underarmen enligt Figur 5 skapas av vinkelhastigheten 
enligt ekv (4) nedan 

Figur 5. Underarmen och krafterna som påverkar den. 

. (4) 

Där Krafterna  är den horisontella kraften enligt ekv. (5) 
(5) 

och  är den vertikala kraften  enligt ekv(6) som påverkar axelleden 
. (6) 

Moment som påverkar armbågen skapas av både vinkelaccelerationen och armens vikt 
enligt ekvation (7) nedan  

. (7) 

Momenten som påverkar axelnleden är momenten   enligt ekvation (8) 

(8) 

och  enligt ekv (9) som uppstår från kraften
. (9) 

Momentet som kommer från underarmens vikt ges av   i ekv (10) 
(10)  

Och momentet från vinkelaccelerationen i underarmen ges av  i ekv (11) 
. (11)  

Tilsammans skapar de det totala momentet i axelleden  i ekv (12) 
. (12)  
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Ekvationerna (1) till (12) har programerats i matlab, och där beräknats och gett 
informationen om krafter och moment som påverkar armbågen och axeln. Momenten 
som påverkar i armbågen kan ses i Figur 6. Dock så visar grafen bara momentet som 
uppstår under rörelsen från bottenläget till topp läget, vilket tar 0.25 sekunder. 

 
Figur 6. Momentet som uppstår i armbågen under tiden 0.25 sek 

I grafen så ser man hur momentet ökar tills halva tiden har gått. Det är då armen går 
från att ha en vinkelacceleration till en vinkelretardation. Det plötsliga droppet i mitten 
av grafen beror på att retardationen börjar, men att den ser onaturligt kantig ut beror på 
att matlab programmet har för få mätpunkter, och då blir det alldeles för låg upplösning 
för kurvan.  I Figur 7 ser vi momentet som påverkar axeln. 

 
Figur 7. Moment som påverkar axeln under tiden 0.25 sek från startpositionen 

På grund av retardationen får vi plötsligt ett dropp på närmare en Nm, vilket är en stor 
förändring i förhållande till det totala max momentet. Med dessa krav så behövdes det 
ha två motorer för att driva armen. En som ska drivai axeln och klara minimum 1.5 Nm 
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och den andra motorn ska driva armbågen och klara minimum 2.05 Nm. Det finns flera 
rörelser som har beräknas i matlab programmet, men det ligger under de samma nivår. 
Motorerna valdes därför utefter dessa krav. 
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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 
I enlighet med projektets syfte skulle en fysisk produkt byggas som uppfyller 
specifikationer angivna i inledande kapitel med de avgränsningar som angavs i avsnitt. 
En idé och konceptmässig förstudie skulle utföras innan arbete på den fysiska 
produkten inleddes och simuleringar av påfrestningarna på produkten skulle utföras. 
Utformning och funktion på den fysiska produkten skulle bestämmas av förstudien.. 
 

3.2 Övergripande konstruktion 
Konstruktionen består utav två delar, en rörlig och en stationär. Den rörliga delen består 
av en arm som kan röra sig i olika mönster och hastighet i takt med musik. Den 
stationära delen utgöras av systemets mekaniska konstruktion som består av huvud, 
torso och bas. Huvudet innehåller en LED-matris som fungerar som ett ansikte med 
förmågan att representera olika ansiktsuttryck. Torson är utformad för att ha ett 
mänskligt utseende och består därför av två delar, en övre del i form av en låda som 
rymmer elektroniken och en nedre del som ska efterlikna revbenen hos en människa. På 
lådans framsida sitter en andra LED-matris formad som ett hjärta med förmågan att 
pulsera. LED-matriserna byggs upp av RBG-LEDs vilket ger möjliget att växla färg. 
 
Systemet kan fjärrstyras med en fjärrkontroll som bygger på IR-kommunikation, 
fjärrkontrollen som används är en vanlig fjärrkontroll från Philips som använder sig av 
protokollet RC5. 

3.3 Mjukvara 
Att lägga till: Flödesschema över systemets mjukvara 
 

3.3.1 Övergripande programstruktur 
 
Styrning av robotens funktioner sker med programkod implementerad av de 
mikroprocessorer som finns i konstruktionen. Programmen är uppdelade som ett 
program per processor anpassat till kortets syfte. På beatfinderkortet finns till exempel 
mjukvara som identifierar amplitudtoppar i mikrofonsignalen och omvandlar till ett 
numeriskt värde på takten i den mottagna signalen, samt skickar värdet via SPI till 
ansluten enhet. Koden i sig är skriven i C och uppdelad i flera filer enligt dokumentet 
Management of Large Projects.1

                                                        
1 Management of Large Projects 
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3.3.2 Seriekommunikation 
 
För att överföra data och skicka kommandon mellan delsystemen används seriell 
kommunikation. Det protokoll som används är SPI, skälet till detta var friheten i 
implementationen och att det fanns stöd för protokollet i alla delsystem. 
 
Systemet består av en Master-enhet och flera Slave-enheter där alla Slave-enheter med 
parallellkopplade MOSI, MISO och SCK pinnar med en SS pinne för varje Slave-enhet. 
 
Master-enheten använder sig av polling medans Slave-enheterna är interruptdrivna. 
Denna konfiguration ger den bästa prestandan eftersom Slave-enheten måste vänta på 
att Master-enheten ska initiera kommunikationen och tack vare användningen av 
interrupts kan göra annat i stället för att bara vänta. Det är möjligt att använda en 
interruptdriven Master-enhet men eftersom överföringen går snabbt och enheten själv 
bestämmer när den ska skicka/ta emot data skulle denna lösning ge sämre prestanda. 
Detta beror på överföringen går snabbare än utförandet av en interruptrutin. 
Användandet av en interrupt i Master-enheten skulle allså sakta ner kommunikationen. 
Moderkort/Huvudprogram 
 
Moderkortet är robotens hjärna och därför skulle en omfattande del av programkoden 
ligga där. Från moderkortet skulle skötas 
 

• Avkodning av mottagna IR-signaler 
 

• Hämtning av taktvärde och vidarebefordran av detsamma till motordrivkretsen 
 

• Beräkning av lämpligt rörelsemönster 
 

• Sändning av begärt rörelsemönster till armens motordrivkrets 
 

• Sändning av styrsignaler till samtliga LED-moduler 
 
Programmet var avsett att med jämna intervaller inhämta aktuellt värde på takten via 
SPI från beatfindermjukvaran beskriven nedan och med hjälp av denna, samt 
kommandon från IR-modulen som skulle aktiverats via interrupt-rutiner, beräkna vilka 
signaler som skulle skickas till lysdioder i ansikte och hjärta, samt vilken rörelsebegäran 
som skulle skickas till motordrivkretsen. Programstrukturen var avsedd att se ut som i 
figur. 

3.3.3 Beatfinder 
 
Beatfindern är den modul som hittar takten i musik som spelas i robotens omgivning. 
Programmet hämtar in en filtrerad ljudsignal via en AD-omvandlare och letar efter 
skarpa toppar i musiken. Det tar även hänsyn till ljudnivån generellt kring roboten och 
eventuella “dubbelslag” i musiken. Utsignaler är ett 8-bitars numeriskt värde på 
nuvarande takt, samt en puls på 5 ms vid då ett nytt taktslag upptäckts. Algoritmen som 
används är helt kausal, varför programmets responstid kan hållas kort. 
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Blockdiagrammet i figur illustrerar hur programmet fungerar, men i stora drag jämför 
programmet två summor, en tagen över 100 ms, och en tagen över 2 s. När kvoten av 
den kortare summan, viktad mot dess längd, över den längre viktad mot sin längd, är 
större än ett empiriskt framtestat värde tolkas det som ett taktslag. En räknare startar 
då ett taktslag registrerats och när nästa kommer beräknas en periodtid som används 
till beräkning av takten i enheten beats per minute (BPM). Detta under förutsättning att 
det gått mer än 300 ms sedan den senaste registrerade pulsen så att eventuella 
dubbelslag undertrycks. För att undvika brus i det utsända taktvärdet används ett viktat 
medelvärde av de tio senaste beräknade taktvärdena.  
 
Detta används internt i programmet till att veta när nästa taktslag förväntas, med en 
pålagd marginal av plus/minus 50 ms, och mjukvaran kan därmed ignorera andra 
toppar som inte är relevanta för takten. Om inget nytt taktslag registrerats vid fyra på 
varandra följande förväntade tillfällen återgår programmet till att registrera nästa 
inkommande puls och beräkna ett nytt taktvärde som sedan ligger till grund för 
förväntat intervall. Löpande placeras senast beräknade taktvärde i processorns register 
för data som ska överföras med SPI. Det vill säga att då en extern enhet skickar en 
kommunikationsbegäran överförs senast beräknat taktvärde. 
 

3.3.4 Motorstyrprogram 
 
På motordrivkortet körs ett program som baserat på indata i form av nuvarande 
taktvärde och begärt rörelsemönster från SPI, samt klockpulser indikerande nya 
taktslag på en separat ingång, beräknar vilken hastighet armens två motorer ska röra 
sig. Beräkningen sker genom iteration genom förprogrammerade vektorer innehållande 
i förväg beräknade vinkelhastigheter som översätts till hur ofta klockpulser ska skickas 
till hårdvarans drivkretsar. Som förprogrammerade parametrar i programmet finns 
nödvändiga mekaniska konstanter som utväxling från motorer, samt motorernas 
steglängd.  
 
Övergripande fungerar programmet som så att ett nuvarande takt anländer 
motorstyrprogrammet via SPI tillsammans med en rörelsebegäran. Programmet jämför 
rörelsebegäran med aktuell rörelse och om de skiljer sig åt sätter en statusflagga som 
indikerar att en ny rörelse finns i kö när aktuell rörelse är avslutad. Då aktuell rörelse är 
avslutad är avsikten att armen ska återgå till ett fördefinierat standardläge och därefter 
röra sig till startläge för den begärda rörelsen. Därefter påbörjas rörelsen. Processen må 
tyckas onödigt lång, men i praktiken beräknas tidåtgången för denna mellanrörelse till 
ca två sekunder. 
 
Skulle nu en klockpuls anlända under pågående rörelse avstannar rörelsen omedelbart 
och reverseras så att en rörelse i takt med omgivande musik uppstår. Har en ny rörelse 
begärts åsidåsätts dock detta kommando och armen återgår till sitt standardläge. 
 

3.4 Elektronik 
Det som möjliggör för roboten att interagera med dess omgivning på ett kontrollerat 
sätt är den interna elektroniken. Denna bygger på 8-bitars AVR-mikroprocessorer och 
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utgörs i kärnan av ett moderkort som koordinerar och strömförsörjer ett antal perifera 
moduler, bland annat lysdiodsmoduler och motordrivkort. Kommunikation mellan 
modulerna sker, som beskrivits ovan, dels med SPI och dels med enkla digitala 
styrsignaler. Två olika fysiska gränssnitt har därför används, ML10 där SPI eller 
tvåvägskommunikation fordrats och D-sub-9 där endast digitala styrsignaler varit 
nödvändiga. De olika modulerna, som designats och tillverkats av gruppens medlemmar, 
har sedan utrustats med nödvändiga stödkomponenter för de olika 
kommunikationsmetoderna, exempelvis pull-down-motstånd. Drivspänning för 
systemet är 5 V med undantag för motordrivningen som styr en 24 V-spänning. 

Samtliga moduler är byggda på etsad glasfiberlaminat som anpassats fysiskt till deras 
respektive montageplats. Nedan följer en närmare beskrivning av de olika modulerna 
och dess funktion. Kopplingsscheman återfinns i bilaga. 

3.4.1 Ir-Kommunikation 

IR-modulen är i grunden en IR-mottagare för avkodning av 36-40 kHz (optimalt 38 
kHz), bärvågssignal tillsammans med ett RC-filter. Mottagaren är kopplad till en pin på 
moderkortet som kan trigga externa interrupts. När IR-mottagaren detekterar en 
inkommande signal så triggas ett interrupt som sedan läser av signalen och om det görs 
korrekt sparas detta kommando i minnet i form av en variabel. Denna variabel styr 
sedan vilket läge som roboten ska agera utifrån. För att styra roboten krävs en 
fjärkontroll som kan skicka IR-signaler enligt protokollet RC5. En fjärrkontroll har gjorts 
men med en vanlig fjärkontroll fås en längre räckvidd och det är därför denna som 
primärt används. 

3.4.2 Gränssnitt 

Som nämndes ovan används två olika fysiska gränssnitt i roboten. För SPI-överföringar 
används ett gränssnitt med 10-poliga kontaktdon av modell ML10. Detta för att 
möjliggöra kommunikation mellan enheter, men också stöd för programmering av 
mikroprocessorer via ISP, samt överföring av andra önskvärda signaler som beror av 
ansluten modul. I figuren nedan visas den pin-konfiguration som använts. 

Till signalen benämnd BEAT och ett undantag i standarden på moderkortet återkommer 
vi senare i rapporten. 

Beträffande perifera enheter som enbart kräver digitala styrsignaler användes D-sub-9 
då en större mängd kablar och kontaktdon av denna modell fanns att tillgå i verkstaden. 
Stift ett i kontakten användes till 5 V- matning och stift två till jordning. Övriga stift 
användes som generella digitala signalledare. Vissa kablar delades upp på 
sekundärsidan för att styra flera moduler. 

3.4.3 Moderkort 
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Detta är robotens hjärna; den enhet som tar in sensoriska data och omvandlar till 
styrsignaler. Kortet, som visas i , bygger på en AVR ATMega32A avsedd att fungera som 
“Master” i SPI-systemet och den enhet som styr D-sub-signalerna. Den elektriska 
funktionen i sig är simpel. Kortet har ett antal ingångar och utgångar, men inget eget 
användargränssnitt. Med andra ord finns inga knappar, inga signallampor eller liknande, 
endast stödkomponenter till kommunikationsportarna och en anslutning för extern 5 V-
matning med tillhörande säkring och indikator-LED. En 6-polig stiftlist för jumpers finns 
dock, denna bestämmer vilken enhet som ska programmeras. 

Tillgängliga anslutningar på moderkortet är 

• 6-polig, tvåradig stiftlist för anslutning av ISP-programmerare

• En sex-polig stiftlist till en extern IR-Mottagare

• En ML10-anslutning för inkoppling av en extern display, se bild

• Två ML10-anslutningar för perifera SPI-moduler i roboten

• Tre D-sub-9 kontakter för anslutning av perifera icke-SPI-moduler.

Samtliga anslutningar är kopplade till mikroprocessorns olika pinnar. Tabell beskriver 
kopplingen mellan processorn och de olika anslutningarna. 

3.4.4 Beatfinder 

I en robot som ska röra sig i takt med musik som spelas behövs ett sinne som uppfattar 
takten. Detta görs i en modul kallad beatfinder som bygger på en kondensatormikrofon 
med tillhörande stödkomponenter, en inverterande OP-amp med lågpassfiltrering, en 
envelop-detektor samt en ATMega328p. Detta illustreras i figur. Förstärkaren matas 
endast med +5 V, varför positiv halvperiod elimineras. I praktiken erhåller processorn 
mikrofonsignalen förstärkt 1 000 ggr. lågpassfiltrerad med gränsfrekvens 50 Hz för ett 
filtrera bort exempelvis sång som ofta innehåller toppar med hög amplitud, samt 
envelop-filtrerad. Sistnämnda steg jämnar ut snabba variationer i signalen, exempelvis 
om en bas spelar en ton på 20 Hz jämnas denna ut till en enda sammanhängande puls 
med samma varaktighet som tonen spelas. detektorn jämnar även ut de luckor i signalen 
som uppstår till följd av eliminering av negativ halvperiod. Detta illustreras i Figur 8. 
Signalen är därefter ansluten till en pinne på mikroprocessorn där AD-omvandling är 
möjlig. 

Figur 8: Blockschema beskrivande beatfindern 

Kretsen ansluts till övrig elektronik via ML10-anslutning och är byggd för att 
kommunicera via SPI och skicka ut en kort puls på pinnen benämnd BEAT för varje 
taktslag som upptäcks. 
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3.4.5 Motordrivkrets 
 
Roboten har en arm som rör sig med hjälp av stegmotorer vilka behöver styras på något 
vis. Detta sköts av en motordrivkrets ansluten till huvudkortet via ML10-kontakt. 
Kretsens uppgift är att översätta styrsignaler från moderkortet till pulser som kopplas 
på stegmotorernas anslutningsplintar och se till att tillräckligt stor ström går i kretsen. 
 
Behandling av styrsignaler från moderkortet som överförs med SPI och översättning till 
rörelsemönster görs av en ATMega328p. Denna är ansluten till två L297 
stegmotordrivkretsar, en per motor, som i sin tur är kopplade via AND-grindar till 
BUZ71 N-MOS-transistorer som switchar en 24 V matningsspänning. Den switchade 
spänningen driver sedan motorerna. Kortets funktion illustreras av flödesschemat i 
Figur 9. 

 
Figur 9: Blockschema beskrivande motordrivkretsens funktion 

 
Drivkretsen L297 har finessen att den har ingångar dit mätsignaler från mätresistanser 
vid motorn kopplas. Dessa mätsignaler används sedan till att stänga av en signal 
kopplad till AND-grindarna när strömmen blir för stor och på så sätt stänga av 
strömmen till motorn till det att en ny klockpuls från en intern RC-oscillator, frekvens 16 
kHz, kommer. Detta för att strömmen genom motorn är mycket större då den håller sitt 
läge än då den är i rörelse, till följd av avsaknaden av mot-EMK. 
 
I konstruktionen ingår ett antal stödkomponenter, dels avkopplingskondensatorer om 
100 nF, respektive 100 µF vid 24 V-matningen och om 100 nF vid mikroprocessorn och 
motordrivkretsarna. Dessutom finns anti-parallella dioder vid transistorerna och en 
Zener-diod mellan 24 V och jord för att ta hand om frihjulsströmmar. Som komplement 
monterades även kapacitanser om 63 nF parallellt med motorernas faser då dioderna 
konstaterades vara för långsamma. 
Drivkrets för Ansiktet 
 
Kretsen som är till för att styra ansiktet bygger på en ATmega168. Denna tar emot 
signaler via fyra signalpinnar från moderkortet, dessa sparas i variablerna Face_mood 
och Face_color. Efter detta visar styrkretsen för ansiktet önskat ansiktsuttryck samt färg 
fram tills dess att en ny signal tas emot. För detta har fyra dubbelsidiga kretskort gjorts, 
ett styrkort, ett per öga samt ett för munnen. 
 
Logiken är uppbyggd så att varje öga samt mun styrs via en 10-polig flatkabelkontakt 
där pin-1 är matningsspänning på 5V samt pinne 2-10 styr tre olika grupperna, en för 
glad, en för arg/ledsen samt en grupp som aktiveras i båda lägen. Alla dessa lägen kan 
lysa i tre färger tack vare deras RGB-dioder (totalt 9 pinnar). Styrkortet för ansiktet 
behöver bara nio pinnar ut för att styra detta då både ögon och mun styrs på samma sätt 
fast är kopplade olika för att få önskade ansiktsuttryck (Se fig.). Information från 
moderkort fås genom en 9-polig D-Subkontakt 
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3.4.6 Hjärta 
 
Hjärtat består av en relativt enkelt krets med 14 st parallellkopplade RGB-LEDs. Dessa 
har en gemensam anod som är ansluten till matningsspänning via varsin serieresistans à 
221 ohm. Lysdioderna har en katod för varje färg, vilka är anslutna till varsin färg-
gemensam transistor av modell BUZ71 och därefter till jord. För att tända en färg dras 
Gate-pinnen hos aktuell transistor hög. Styrsignalerna och matningsspänning kommer 
från en av moderkortets D-sub-utgångar. 

3.5 Hårdvara 
Systemets mekaniska konstruktion kan delas upp i fyra olika huvuddelar: Arm, 
axelparti, torso och huvud. Av dessa är armen rörlig medans både torso och huvud är 
semi-solida i den mening att de inte utför någon rörelse av sig självt utan att de genom 
armens rörelser kommer i svängning. Dessa delar består i sin tur av en eller flera mindre 
delar. Nedan kommer de olika delarnas funktioner och utforming att beskrivas 
kortfattat, för en komplett monteringsbeskrivning se bilaga Sprängkiss. 
 

3.5.1 Arm 
 
Armen består av tre delar: underarm, överarm och hand. Underarmen är infäst i torson, 
överarmen i underarmen och hand i överarmen, vilket kan ses i Figur 10. 
 

 
Figur 10 Armar och axelparti 
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 Handen och överarmen kan inte röra sig relativt varandra och utgör i princip en del. 
Dessa styrs av kuggremmar via ett antal växlar då momenten i de motorer som fysikskt 
får plats i axelpartiet är begränsat, vilket kan ses i Figur 11. 
 

 
Figur 11 Infästning och fastsättning av underarm 

 
Underarmen är konstruerad av 1,5 mm tjock aluminiumplåt som vattenskurits och 
bockats till önskad form. Den ena änden är monterad i axelpartiet på torson och den 
andra i överarmen. En axel fäst i kroppens båda sidor samt motorplattan fixerar den 
radiellt med hjälp av två stycken flänskullager. Axialt fixeras den genom distanser då 
dessa kullager ej kan ta upp axiella krafter. 
 
Överarmen är tillverkad på liknande sätt, av 2 mm  aluminiumplåt, infäst i underarmen 
med en axel, kullager och distanser. I den andra änden är handen monterad. 
 
Handen har tre fingrar och en tumme, där fingret närmast tummen konstruerats av en 
halvtransparant plast som sprider ljuset från en RGB-LED som är monterad i botten av  
det fingret. De övriga fingrarna består av sammanlänkade segment som gör att fingret 
kan böjas och sträckas ut,  dock måste detta göras manuellt. 
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3.5.2 Axelparti 
 
Axelpartiet har två huvudsakliga uppgifter förutom att agera axelparti, att husera de 
olika kretskorten och fästa både motorer och växlar. Axelpartiet är tillverkad av 
vattenskurna plywoodskivor som monterats ihop till en låda. I denna förvaras sedan 
kretskort genom frästa spår som kilar fast kanten av kretskorten, se bilaga Axelparti. 
Infästningen av motorer och växel sker genom en hållare av bockad stålplåt, se bilaga 
Holder. Genom hållaren ges möjlighet att spänna de flesta kuggremmarna då precision 
är svårt att bibehålla i en bockad del. På axelpartiets framsida sitter en LED-matris som 
representerar ett hjärta. 
 
 
 

3.5.3 Torso 
 
Efter bröstkorgen tar revbenen vid, dessa består utav segment av vattenskurna 
plywoodskivor som skiljs ifrån varandra med distanser utskurna ur ett aluminiumrör. 
Uppe vid bröstkorgen är segmenten rekangulära för att sedan övergå till en cirkulär 
form i botten för att trycka på övergången människa - robot. Strukturen av skivor och 
distanser hålls samma av två parallella ihåliga rör av PVC-plast. Genom dessa rör leds 
sladdarna mellan torson och basen. 
 
Basen består av en låda tillverkad av 1,5 mm tjock stålplåt som vattenskurits och 
bockats till önskad form. Dess syfte är att stabilisera konstruktionen som att den kan stå 
stadigt(därav valet av 1,5mm tjock stålplåt) . Storleken ger utrymme att montera 
strömförsörjningen i basen. I bottenlådans topp har två halogenlampor monterats på så 
sätt så att de för ljuset att verka komma innifrån revbenen. 
 

3.5.4 Huvud 
 
Huvudet är konstruerat av 1,5 mm tjock aluminiumplåt som vattenskurits och sedan 
bockats till önskad form för att bilda en låda. Baksidan av huvudet är en lös del som fästs 
med skruvar och kan tas bort så att det är möjligt att komma åt och montera de 
komponenter som sitter innuti. På huvudets framsida sitter LED-matriserna som 
representerar ansiktet, se Figur 12. Ledmatriserna ska kunna tändas i olika mönster och 
visa olika sinnesstämningar hos roboten. Huvudet fästs på axelpartiet med hjälp av en 
nacke vars konstruktion som påminner om revbenens. Två parallella ihåliga rör av PVC-
plast möjligör kabeldragning från huvud till torso. Två nackkotor separeras av ringar 
utskurna ur ett aluminiumrör. 
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3.5.5 Stativ 

Hela konstruktionen är monterad på ett stativ i vattenskuren och bockad stål-plåt. 
Stativet innehåller nätaggregatet och två 20 W halogenlampor monterade så att de 
belyser konstruktionen inifrån. Dessa aktiveras med en strömställare monterad bak på 
stativet, bredvid jordpunkt och nätspänningsanslutning. Utöver att husera nätaggregatet 
har stativet till uppgift att stabilisera den övriga konstruktionen genom att i sig självt 
vara tung och stabil. Montage av ryggraden beskriven ovan skedde genom att helt enkelt 
sticka ner PVC-rören i två hål borrade i en träklots fäst inuti stativet. 

3.6 Resultat 
Roboten som arbetet med projektet resulterade i uppfyllde till största del de olika 
kraven som ställts från början. Formgivningen skilde sig något från konceptskisserna, 
men de väsentliga detaljerna inkluderades. På egen hand fungerade de olika 
delsystemen som planerat. 

På ett par punkter uppmådde roboten dock inte målen. Vad gäller funktionen kunde 
roboten utföra de rörelsemönster som på förhand specificeras men inte anpassa 
rörelsens hastighet till takten i musik som planerat. Konstruktionen levde inte upp till 
kraven att den skulle utnyttja alla de teknikområden som gruppmedlemmarna fördjupat 
sig inom: ljussensorer, nätverk och IMU användes inte. Roboten använde sig av en till 
två olika sinnen beroende på tolkning, Beatfindern innehöll en mikrofon och ir-
kommunikationen en ir-mottagare.

Beträffande resursåtgång klarades de ekonomiska budgetmålen, även om en mindre 
summa behövde överföras till materialkontot från fakturakontot. Tidmässigt gick 
gruppen dock väsentligt över budget i och med att ett flertal helgdagar, kvällar och 
nätter tillbringades i labbet och resultatet kan ses i Figur 13. 

Figur 12 Koppling av ansiktsled samt kabelgränssnitt 
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Figur 13 Resultatet 
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4 DISKUSSION OCH SAMMANFATTNING 

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

4.1 Diskussion 
Det som framför allt tål att diskuteras i resultaten är det som inte gick som planerat, 
alltså inte uppnådde målen som sattes upp dels under projektets inledning utav gruppen 
och dels av de krav på konstruktionen som specificerats i kursmålen. 

Kravet att teknik ur alla de områden som gruppmedlemmarna tidigare fördjupat sig 
inom skulle användas uppfylldes inte eftersom hänsyn till detta krav inte togs när 
konceptet togs fram. Skälet till detta var att gruppen inte kände till kravet under det 
tidiga skedet i projektet, när det kom till känna hade så lång tid gått att det ansågs bättre 
att fortsätta på det inslagna spåret än att försöka anpassa konstruktionen till kravet i 
efterhand. 

Roboten är utrustad med en sensor i form av en mikrofon i beatfindern, alltså ett sinne i 
form av hörsel. Modulen for ir-kommunikation innehåller en mottagare som består av 
en ljussensor. Huruvida detta kan betraktas som ett sinne är tveksamt. Mottagaren är en 
sensor i meningen att den detekterar inkommande ir-signaler vilka används för att ta 
emot kommandon. Däremot används den inte för att tolka omgivningen och bör alltså 
inte beraktas som ett sinne men det är en tolkningsfråga. I likhet med kravet som 
diskuterades i stycket ovan är skälet till att detta inte uppfylldes detsamma, hänsyn till 
att flera sinnen skulle inkluderas togs inte. 

Robotens huvudsakliga funktion, att kunna röra sig i takt med musik som spelas i dess 
närhet, fungerade inte som planerat. Det var möjligt att få armen att röra sig och styra 
den men inte röra sig i takt med musiken. Att det inte fungerade som planerat beror på 
att det inte fanns tid nog att få  det att fungera som planerat. Detta beror i sin tur på att 
komplexiteten i en sådan mekanisk konstruktion underskattades. Det är möjligt att det 
skulle ha fungerat i fall mer arbete lags på det i ett tidigare stadium, men då hade 
förmodligen andra delar av roboten blivit lidande. 

Ett skäl till att arbetet tog sådan tid var att i princip allt byggdes från grunden. Tid hade 
med största sannolikhet kunnat sparats om fler färdiga delsystem använts. Eftersom det 
fanns utrymme för flera inköp i budgeten hade detta troligen gynnat projektet. 

Sett till helheten fungerade det mesta som planerat, varför projektet ändå bör ses som 
framgångsrikt trots vissa brister. Framförallt har projektet givit insikt i hur komplext ett 
mekatroniskt system kan vara att utveckla och konstruera. I efterhand hade det givetvis 
varit klokt att ompröva det tilltänkta konceptet så snart det stod klart att ett elektriskt 
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såväl som mekaniskt komplicerat drivsystem krävdes för att åstadkomma tilltänkt 
armrörelse. Inledningsvis var tanken nämligen att ett kraftfullt servo skulle räcka för att 
röra armen, men det konstaterades ganska snart i simuleringsarbetet att större moment 
än ett enkelt servo kan åstadkomma skulle krävas. 

Ett tidsödande moment som förekommit vid ett flertal tillfällen under projektet är 
felsökning av kretskort. Ofta har inte förarbetet eller lödarbetet varit bra nog för att 
korten ska fungera på en gång. Detta gäller särskilt dubbelsidiga kort och erfarenhet 
från de individuella projekt som genomfördes i början av kursen borde ha varit 
tillräckligt för att gruppens medlemmar skulle ompröva komplexiteten hos 
konstruerade kretsar. Detta gjordes inte och flera arbetsdagar gick därför åt till 
felsökning av kort med för smala ledningsbanor, otillräckligt utförda genomföringar 
eller icke kontrollmätta resistanser. 

4.2 Sammanfattning 
I korthet är detta ett projekt som givit mycket insikter i komplexiteten i ett mekatroniskt 
projekt, att mekanisk konstruktion trots dess ingående förstudie och simulation krävt 
oerhört mycket tid.Sedan att alla delar var för sig har byggts från grunden kan ses som 
aningen onödigt i om syftet i slutändan är att komma långt i projektet, men att 
konstruera från grunden har istället givit mycket kunskap till gruppens medlemmar. 

Det har varit ett projekt som tagit väldigt mycket tid och det har också i slutändan varit 
det som begränsat det mest. Hade möjlighet givits så skulle efterkommande arbete 
kunna föra projektet snabbt framåt tack vare alla lärdommar.  
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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 
Projektet kunde ha flytit mycket smidigare om fler färdiga moduler använts, exempelvis 
färdiga motordrivkretsar eller lysdioder som skiftar färg per automatik. Ännu bättre 
hade varit om konceptet hade omprövats då det blev uppenbart att enkla servomotorer 
inte var tillräckliga för drivning av den tilltänkta armkonstruktionen. 

5.2 Framtida arbete 
Det finns flera sätt att utveckla och förbättra den nuvarande konstruktionen. Först 
och främst skulle dessa förbättringar åtgärda rådande brister men också lägga till helt 
nya funktioner. För att hålla nere komplexiteten så att det skulle vara möjligt att 
färdigställa projektet inom den angivna tidsramen valdes flera funktioner bort. Tas 
denna begränsning bort blir möjligheterna mångdubbelt fler. 

Roboten skulle kunna motoriseras med antingen hjul eller larvband för att göra den 
rörligare. Ett sådant framdrivningssystemet skulle behöva reglering för att ge en jämn 
framdrivning. Fler rörliga delar skulle kunna läggas till, som en till arm. Denna arma 
skulle till form och funktion vara likadan som den första och ger roboten ett 
ännu mer mänskligt utseende. Tillsammans med framdrivningen skulle 
detta göra roboten mycket mer dynamisk. 
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BILAGA A: KOPPLINGSSCHEMAN 

Figur 14 Moderkort 
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Figur 15 Beatfinder 
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Figur 16 Motorstyrning 
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Figur 17 IR-mottagare 
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SAMMANFATTNING 
Den här rapporten avhandlar Ethernet och speciellt tillämplig av de två protokollen UDP 
och NTP i en mikrokontroll som med hjälp av dessa kan styras och visa tiden. Det är 
uppdelat i två delar, en teoretisk och en praktisk. I den teoretiska presenteras de 
ingående protokollen samt förklaras. I den praktiska beskrivs hur en fysisk prototyp kan 
tas fram och konstrueras så att den hämtar tid från en tidsserver, kan kontrolleras via 
nätverket och visar tiden.  

Det slutgiltiga resultatet är en fungerande prototyp som ansluter till ett Ethernetnätverk 
via en ENC28J60 som sänder informationen vidare, via SPI, tilll en ATmega 328. Som 
både kan sända ut och ta emot UDP-paket via ett pythonprogram, samtidigt som den 
visar tiden på en binär 5 plus 6 LED-display. 

I 



II 



Ethernet  

-med tillläpning inom UDP och NTP 

Björn Magnusson 
Godkänt 

2013-05-03
Examinator 

Martin Edin Grimheden
Handledare 

Daniel Frede 

Uppdragsgivare 

Daniel Malmquist 
Kontaktperson 

Staffan Qvarnström 

ABSTRACT 
This report covers Ethernet protocol and specifically application of NTP and UDP to 
control a MCU so it tells time is able to control. It is divided into two parts, one 
theoretical and one practical. The theoretical presents the different protocols used and 
their applications. The practical part focuses on how to develop and construct a physical 
prototype to receive time via an Ethernet cable and displays it on a binary LED-display. 

The final result is a working prototype that connects to a Ethernet network via a 
ENC28J60 which send the data to a ATmega328 which both can receive and send UDP 
packets from a python application. As well as tell the time on a binary 5+6 LED display.  
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1 INTRODUKTION 
      Denna del beskriver Ethernets bakgrund, som tillsammans med TCP/IP blev Internets 
grundstenar. Syftet är att få en grundläggande förståelse för hur Ethernet samverkar med 
andra protokoll och begränsas till Ethernet, IP, TCP, och UDP. Dessa studerades via 
litteraturstudier. 

1.1 Bakgrund 
Ethernet var en av de bidragande orsakerna gjorde det möjlighet för ARPAnet att gå från 
ett nätverk mellan ett par universitet och några militära installationer och utvecklas till 
dagens internet. Från att bara användas som ett kommunikationsverktyg mellan 
skrivbord, används nu internets protokoll i allt från kylskåp till att hålla koll på 
fårahjordar. Detta får också konsekvenser för ingenjörens vardag, att kunna 
diagnostisera eller styra saker på distans börjar bli ett normalt krav för många system.   

Så även i mekatroniska system, de kopplas upp för att antigen kunna övervakas eller 
styras. Därför är kommunikation med mellan dessa system, även kallat M2M, väldigt 
intressant ämne att undersöka. 

1.2 Syfte 
Att genom en teoretisk studie gå väldigt djupt ner för att undersöka vilka protokoll som 
sköter kommunikation mellan sådana enheter och system. Undersöka hur de fungerar 
samt hur de är uppbyggda. 

Detta för att kunna få den förståelse som krävs för att ansluta en enklare mikrokontroll 
utan inbyggt stöd för detta till ett Ethernetnätverk. Och göra detta med så enkla medel 
som möjligt.   

1.3 Avgränsning 
Efter att ha gjort en första studie på vad som var gjort i ämnet, både i form av litteratur 
(Vasseur och Dunkels, 2010) och exempel på vad som andra gjort (avr-uip, 2012).  Blev 
slutsatsen att arbetet skulle fokusera på att förstå alla protokollen upp till lager 5 i OSI-
modellen men inte att implementera dessa.  Istället skulle mödan fokuseras mot att 
försöka göra en implementation av två applikationsprotokoll, NTP och Telnet.  Dessa 
tillsammans skulle kunna utgöra en grund för en demonstrator som kunde ta emot tid 
och styras via ett vanligt LAN.  

Tyvärr lyckades inte implementationen av Telnet som fungerar över TCP istället fick 
UDP användas tillsammans med en självkodad Python-klient.  
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2   TEORETISK FÖRDJUPNING 
Detta kapitel presenterar den teoretiska kunskap som främst har erhållits genom 
litteraturstudier. Den beskriver de protokoll som kommer att användas i demonstratorn. 

2.1 OSI-modellen 
För att ha ett gemensamt språk som alla kan relatera till brukar OSI-modellen användas. 
Genom att den information som ska skickas från system A på lager n kan abstrakteras 
kan den nå till system B lager n utan att veta vilka lager den passerat.  

Figur 1 OSI-modell 

Ethernet definierar hur lager 1 och  2 ska hanteras.  

2.2 Ethernet 
Ethernet började utvecklas av Xerox under 1973, tillsammans med Intel och DEC bildade 
dessa arbetsgruppen DIX som färdigställde standarden  Ethernet II, 1982. Under tiden 
behandlades ett antal förslag till LAN standard av IEEE under paraplyet 802. Under 
1983 godkändes Ethernet II som IEEE 802.3, dock fanns det ett antal andra standarder 
för LAN som Token Ring och Token bus men dessa gick ur tiden.  

En stor fördel var dess automatiska krockigenkänning och återsändning, CSMA/CD. De 
första nätverken delade ofta kabel och tekniken kände av när någon annan sände, 
upptäckte krocken och återsände paketet. Kabeln som standarden avsåg var tjock 
koaxialkabel, dock blev tekniken snart föråldrad då tvistad kabel började används.  Då 
tillkom IEEE 802.3i som är känt under namnet Ethernet 10baseT, T:et för tvistad. När 
tvistad kabel används är varje ände på varje kabeln ansluten till en utrustning och 
krockigenkänningen behövdes inte längre.  

Tack vare den tvistade kabelns låga kostnader ökade standardens andel och kom med 
allt högre hastigheter att dominera marknaden för trådbunden kommunikation.   
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När Ethernet åsyftas är det alltså viktigt att peka ut vilken av de dryga 30-tal 
underkategorier av standarden som menas. Tillsammans bildar de ramverket IEEE 
802.3, som anger hur allt från kontakter ska se ut, vilka elektriska krav som ställs på 
kablar till hur informationen ska skickas(Hegering och Läpple, 1993). 

Figur 2 Ethernet-ram 

I figur två kan den nuvarande ramen som används för Ethernet ses (Wikipedia, 2012), 
där informationen som tas om hand i nästa lager ligger i payload.  

2.3 IP 
IP-protokollet är själva grunden till att kunna kommunicera över längre sträckor och 
över större nätverk. Grunden skrevs av Vint Cerf och Bob Kahn redan 1974 och vart 
version 4 blev standard 1981,  som RFC 791(Washburn och Evans, 1996). Genom att i 
huvudet till paketet  ange mottagare och sändare och tillhandahålla en struktur för hur 
adressering ska skötas kunde paket skickas utanför det lokala nätverket. Förutom de 
fälten finns det två andra fält som är särskilt intressanta, protokoll och kontrollsumman. 
Protokoll talar om vilken typ av protokoll som skickas som exempel TCP eller UDP. Från 
figur 3 kan även positionen i huvudet bestämmas, då varje rad motsvarar 4 byte, 
startadressen blir således hexadecimalt A.   

Figur 3 IP-huvud 

För kontrollsumman blir startadressen hexadecimalt B, i RFC:n är även beräkningen av 
checksumman beskriven(IETF IP, 1981). Och om den inte stämmer någonstans på vägen 
kommer paketet kastas, utan att sändaren får någon notis. Omsändningen sköts av nästa 
lager.  
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2.4 TCP 
När överföringar sker över längre sträckor och mellan flera nätverk kan paketen 
förvanskas eller komma i otakt på vägen. För att motverka detta skrev de två författarna 
till IP-protokollet även ett protokoll som ser till att om ett paket inte kommer fram 
kommer det att skickas igen. Det sköter också om ordningen av paketen på samma gång, 
genom att beräkna kontrollsummor över flera paket och när all data kommit fram 
skickas en bekräftelse som innehåller dessa checksummor (Washburn och Evans, 1996). 

Figur 4 TCP-huvud 

I figur 4 kan positionen för kontrollsumman ses, hexadecimalt 10 (IETF IP, 1981). 

Figur 5 Handskakningsprocess TCP 

I figur 5, Wikipedia, syns hur komplicerad TCP:s handskakningsprocess verkligen är, 
trots att att även denna är förenklad. Tack vare denna process kommer alltid paketen att 
komma fram och de kan sorteras i rätt ordning med hjälp av en buffert.  Dock sker det 
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till en kostnad, och det är utrymme samt beräkningar. Om flera paket ska mottas och 
sorteras måste alla hållas i minnet för att kunna lämnas till applikationen i rätt ordning 
och kontrollsumman ska beräknas över samtliga.  

2.5 UDP 
Ett sätt att beskriva UDP på är som rå IP, istället för att kontrollera att alla paket 
kommer sköts det högre upp i OSI-modellen. Det gör att UDP lämpar sig om ett enskilt 
datapaket inte är särskilt viktigt. För applikationer som är lokala och trådbundna 
applikationer är det dock fortfarande stor säkerhet att paketen kommer fram, under 
måttlig last(Washburn och Evans, 1996).  

Figur 6 UDP-huvud 

UDP är ett väldigt enkelt protokoll som både ses i figur 6 på hur få fält som huvudet har 
men också i RFC:n som endast är tre sidor lång. Det gör protokollet väldigt snabbt och 
enkelt att hantera.  
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2.6 NTP 
För att kunna kontrollera tiden över ett nätverk används NTP, genom att skickas över 
UDP blir fördröjningen minimal. Tiden skickas som sekunder som förslutit som om tiden 
var o sekunder den första januari 1900, den skickas dels som ett 4 byte stort heltal och 
ett 4 byte stort bråktal som tillsammans teoretiskt kan bestämma tiden ner till 233 
pikosekunder. Dock är noggrannheten i realiteten några millisekunder.  

Figur 7 NTP-protokollet 

Detta görs genom att beräkna den totala fördröjningen mellan klockorna, δ 

𝛿 = (𝑡3 − 𝑡0)−(𝑡2 − 𝑡1) 
Där t1 är tiden som begäran gick ut, t1 är tiden det begärda paketet mottogs,  tiden som 
ett svar skickades och tiden som svaret mottogs. Då fördröjningen på klient sidan är  

𝑡3 − 𝑡0 
och fördröjningen på server sidan är 

𝑡2 − 𝑡1 
Blir den totala fördröjningen 

𝜃 = (𝑡1−𝑡0)+(𝑡2−𝑡3)
2

 (4) 

(3) 

(2) 

(1) 
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3 DEMONSTRATOR 
Detta kapitel beskriver hur demonstratorn togs fram och den arbetsprocessen som följde. 

 

3.1 Problemställning 
Att från en tidsserver hämta tid via NTP, visa upp den hämtade tiden och kunna styra 
den genom en textbaserat gränssnitt, Telnet. Vidare skulle det vara enkelt att utnyttja 
det textbaserade gränssnittet till andra projekt.  Det stora problemområdena var att 
använda en kommersiell mjukvara för att kontrollera mikrokontrollen, att  visa upp det 
på ett tydligt sätt och visa rätt tid.  

3.2 Mjukvara 
För att snabbt börja med arbetet och kunna fokusera på protokollen används ett 
kodbiliotek av Pascal Stang för att kommunicera med Ethernet modulen och ett av Guido 
Socher för en optimerad IP-stack (Tuxgraphics, 2006).  Efter en del testande med olika 
portar för CS-signalen fungerar kommunikationen till den grad att systemet svarar på 
ICMP-förfrågan.  Att vidare få systemet att ta emot tid gick ganska bra.  
 

 

Figur 8 Mjukvaruschema 

Det svåra var att få till ett textbaserat gränssnitt, efter många försök med 
tillståndsmaskiner var tiden för knapp och en enklare variant fick implementeras. Detta 
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gjordes genom att använda UDP som protokoll och skriva en tolk med python som både 
kunde ta emot data och skicka data via UDP till mikrokontrollen.  

För att enkelt kunna använda delar av projektet igen lades funktionerna för att visa 
tiden i en egen fil med tillhörande .h fil, detsamma gjordes för funktionen som beräknar 
nuvarande tid.  

I figur 8 ses hur det slutgiltiga blockschemat blev. 

3.3 Elektronik 
Då inledande studier har antytt att både minnesåtgång och ram minne valdes en lite 
bättre mikroprocessor som inte användes i en Arduino, en ATmega328. Ethernet 
anslutningskortet fanns dock inte digitalt som en del utan skapades (Sparkfun, 2013) 
och lades till i Eagle, som var programvaran som användes. Spänningsmatningen för 
Ethernet kortet var 3,3 Volt, för att förenkla designen valdes således drivspänningen till 
densamma(Microchip, 2006).  

Att dela upp det i två kort var fördelaktigt så skärmkortet kunde göras mindre och 
smidigare för att på så sätt passa bättre in i en möjlig klocka. Dock var den smidiga 
dragningen tvungen att kompenseras för i mjukvaran då de enskilda lysdioderna inte 
var i samma ordning som i registret.   

Figur 9 Blockschema 

En detalj vållade dock stor frustation och många timmars felsökning, en Arduino 
processor är förprogrammerad att förlita sig på en yttre kristall vilket STK500 ger i form 
av en mjukvarukristall. En hel natt plus en stor del av dagen gick åt till att hitta fusebiten 
som var i fel läge (Atmel, 2013).  

3.4 Resultat 
Det färdiga demonstratorn fungerar bra, inga elektriska problem en del problem med att 
lyssna på kommandon med har förmodligen med pythonprogrammet att och inte 
mikroprocessorn. I övrigt visas rätt tid och den blinkar varje sekund som planerat. 
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4 DISKUSSION OCH SAMMANFATTNING 
I detta kapitel diskuteras och sammanfattas de resultat som presenterats i föregående 
kapitel.  

4.1 Diskussion 
Arbetet har gett en grundlig genomgång av alla protokollen från Ethernet till Telnet, 
trots frustration vid flera tillfällen har arbetet hela tiden tagit små steg framåt. Dock var 
stegen för små för att nå fram till alla mål. Att inte lyckas med att få en kommersiell 
programvara att prata via Telnet med mikrokontrollen var dock betydligt längre bort än 
vad som antogs i början av arbetet. Främst på grund av den mängd parametrar som var 
tvungna att handskakas från båda sidor. Dessutom bjöd TCP på en del utmaningar när 
paketen ska bekräftas.  

Även om resultatet blev bra på många punkter, så som visningen av klockan med 
lysdioder upptog det väldigt mycket tid då värdet frö varje register var tvunget att 
manuellt beräknas och sparas i minnet på mikrokontrollen för att bli rätt. Samma gäller 
tideräkningen, som för att inte ta onödigt mycket minne försökte optimeras genom att 
använda variabler av mindre storlek. Utan att tänka var en ny källa till fel uppfunnen.  

Detsamma gäller andra dela som när det är för första gången tar otroligt lång tid. Som 
tur är går det fortare och fortare att upptäcka dumma fel, det känns att en förbättring 
sker.  

4.2 Sammanfattning 
Slutsatser som kan dras av detta är att en realistisk tidsplan med små mål är väldigt bra 
för både produktiviteten och hjärnspöken. För då projektet inte rör sig framåt utan 
snarare bakåt är det svårt att kämpa på. Vilket även påvisar devisen att mekatronik är 
ett samarbetsämne så att helheten blir större än de enskilda deltagarna.  

Dock har projektet gett stor erfarenhet gällande att bygga hållbara kretskort som är 
fungerar. Så länge det finns utrymme bör alltid extra utrymme göra för både isolering 
och extra breda ledare.  

Liknande attityd kan även tillämpas när mjukvaran ska skrivas, att inte försöka 
optimera för mycket till en början utan se till att det fungerar.  För att seden gå tillbaka 
och finslipa. Att helt enkelt ha en iterativ arbetesstil med tämligen korta steg. 

Slutligen visar det här projektet att det med ganska enkla medel går att koppla upp 
mikroprocessorer på ett enkelt och billigt sätt mot vanliga nätverk. Det kanske finns 
hopp för de smarta hemmen i framtiden. 
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5 REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE 
I detta kapitel ges rekommendationer for mera detaljerade lösningar och framtida arbete. 

5.1 Rekommendationer 
Att börja med en litteraturstudie är riktigt bra, en signifikant del bör läggas på att läsa 
både datablad och vad andra har skrivit och gjort inom ämnet. Att fråga hur andra har 
gjort kostar oftast inget.  

Kodbiliotek är ett snabbt sätt att starta ett arbete men kan ta väldigt lång tid att förstå 
någon annans arbete. Jobba iterativ därifrån och testa hela tiden för att verifiera att allt 
fungera som det är tänkt.  

Att dela upp både mjukvara och hårdvara i byggklossar underlättar både vid felsökning 
och vid återanvändning.  

5.2 Framtida arbete 
Om en standard ska implementeras bör mycket tid läggas på litteraturstudier av både 
själva standarden och hur andra har implementerat den på andra håll.   
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BILAGA A: KOPPLINGSSCHEMA HUVUDKORT 
Här visas kompletta kopplingsscheman  

 

 17 



 

 

BILAGA B: KOPPLINGSSCHEMA LED-KORT 
 

Här visas kompletta kopplingsscheman  
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H-brygga. En instrumentförstärkarkrets har också konstruerats så att det byggda 
systemet är förberett för varvtalsåterkoppling genom strömmätning och 
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This report is written as a part of a Bachelor thesis in mechatronics at Royal Institute of 
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individual specialization in the area of actuators, where focus has been on rotating 
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gathering knowledge in the area, but a practical part where the gathered knowledge 
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been designed in order to allow angular speed-feedback by measuring current and 
making electrical calculations. 

The project resulted in a greater knowledge foremost in the area of H-bridge circuits 
and their behavior when driving an inductive load, but also in the function of the direct 
current-motor. Practically, the constructed elevator autonomously moves between two 
levels with incremental acceleration and retardation.  
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1 

1 INTRODUKTION 

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

examensarbetet. 

1.1 Bakgrund 
Detta arbete har genomförts som ett delmoment i kursen kandidatexamensarbete i 
mekatronik, MF106X, vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. I kursen ingår ett 
individuellt fördjupningsarbete där varje kursdeltagare väljer ett delområde under 
huvudtemat mekatronik i vilket de fördjupar sig. Detta genom att göra en studie i 
området som helhet samt utföra ett projekt inom området, som väljs av kursdeltagaren i 
samråd med kursens handledare. Det utförda arbetet var ett sådant fördjupningsarbete 
inom det valda området aktuatorer. 

1.2 Syfte 
Syftet med det individuella fördjupningsarbetet var att varje kursdeltagare skulle få en 
bred kunskap inom sitt respektive område och tillämpa de kunskaperna i ovan nämnda 
projekt. Detta för att i kursens följande skede, ett grupprojekt, ha en 
specialistkompetens som kom till nytta då flera kursdeltagare, med olika 
specialistkompetens, arbetade tillsammans på ett projekt som krävde kunskap på flera 
olika områden.  

Inom fördjupningen aktuatorer var syftet att få kännedom om olika typer av aktuatorer, 
hur de fungerar, olika metoder att styra dem och hur man kan erhålla information om 
hastighet, moment, och andra relevanta storheter. Det projekt som utfördes syftade till 
att använda information som erhållits under kunskapsinsamlingen till att konstruera en 
demonstrator i form av en applikation som krävde åtminstone en typ av aktuator, 
styrning därav och mätning av en storhet i applikationen. 

1.3 Avgränsning 
Som tidigare nämnt var den övergripande avgränsningen området aktuatorer, där också 
styrning av och mätning på desamma ingick. Den allmänna kunskapsinsamlingen på 
området var begränsad såtillvida att projektet som utfördes inom arbetet beräknades ta, 
och tog de facto, mycket tid i anspråk, varför en tonvikt av arbetet ligger på DC-motorn 
och tillhörande driv- och mät-kretsar.  

Det projekt som utfördes begränsar sig till en applikation av DC-motorn, samt styrning 
av densamma och mätning av ankarström för att indirekt erhålla värden på varvtal och 
moment.  

1.4 Metod 
I arbetet har i princip uteslutande använts litteraturstudier och sökning på internet för 
kunskapsinsamling och hämtning av information, exempelvis datablad för komponenter. 
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Beträffande bygget av demonstrator har arbetsgången varit att först planera vad som 
behöver göras, därefter konstruera hela demonstratorn i teorin med avvägningar kring 
lämpliga val av aktuator, styrkrets och liknande, och slutligen bygga ihop allt bit för bit 
och kontrollera att varje del fyller sin funktion för att sen sätta ihop bitarna till en 
helhet. Byggprocessen beskrivs i detalj under rubriken Demonstrator. 
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2   TEORETISK FÖRDJUPNING 

I detta avsnitt beskrivs vad en aktuator är och hur den kan användas. Principerna hos DC-
motorn beskrivs H-bryggan granskas i detalj. Några metoder att mäta storheter främst 
hos roterande aktuatorer behandlas också.  

2.1 Aktuatorn 
Beskriv generellt vad en aktuator är och vad den kan ge upphov till för typ av rörelse 
och vilka drivmedium som används. 

Aktuatorn är en viktig komponent i varje mekatronisk tillämpning, det är den 
komponent som omsätter signaler, elektriska såväl som andra, till mekanisk aktivitet. En 
aktuator kan vara allt ifrån en likströms elmotor på någon watt till en hydralkolv 
drivande flera tons last. Gemensamt är dock att den mekaniska aktiviteten är 
kontrollerad av ett automatiskt styrsystem på något sätt. Detta enligt Wikipedia (2013). 

Den aktivitet som utförs kan vara att sätta någonting i rörelse likaväl som att hindra en 
rörelse, eller fixera ett objekt till ett givet läge. Således kan även till exempel 
elektromagneten agera aktuator. Vilken typ av aktivitet som ska utföras avgör givetvis 
vilken typ av aktuator som är lämplig till ändamålet. Vill man exempelvis snurra ett 
objekt är en roterande aktuator, exempelvis en elmotor, lämplig, medan om man vill 
lyfta ett objekt en kort sträcka upp och ned kanske en linjär aktuator, exempelvis en 
pneumatiskt driven kolv, är lämpligast. Tillgången på drivmedium kan också avgöra 
vilken aktuator som är lämplig. Jämför med grävmaskiner där motorns rotation används 
till att, indirekt, skapa hydraltryck som bland annat används till att hålla en last på 
konstant nivå en längre tid, vilket innebär att man sparar in energiförlusterna hos den 
generator som annars skulle ladda batterier som i sin tur skulle driva en elmotor om 
man valde det alternativet. Att hålla en last på konstant nivå har dessutom för en 
elmotor nackdelen att den i det fallet riskerar att dra mycket stora strömmar, vilket kan 
leda till överhettning. (Nee, Leksell, Östlund och Söder, 2011) 

2.2 DC-motorn 
Den typ av aktuator som de flesta kommer i kontakt med oftast är den elektriska 
aktuatorn. Att det är så beror framförallt på att elektricitet finns tillgängligt i princip 
överallt. Oftast ger den upphov till en roterande rörelse, men med mekaniska 
komponenter kan denna omvandlas efter behov.  

Det finns två stora grupper elmotorer, växelströms- (AC) och likströmsmotorer (DC), 
som ytterligare kan delas in i undergrupper. För majoriteten av elmotorer gäller att den 
rörelse som uppkommer sker till följd av växelverkan mellan ett magnetfält och en 
ström som går i en slinga, det är hur denna växelverkan sker som skiljer motorerna åt. 
(Nee, Leksell, Östlund och Söder, 2011) 

För att få en förståelse för hur DC-motorn interagerar med ett yttre mekaniskt system är 
det lämpligt att studera hur kraftverkan uppstår. Konstruktionen består av en stationär 
del kallad stator som ger upphov till ett magnetiskt fält,  , vilket genomflödar den 
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roterande delen kallad rotor. Rotorn har på sin yta (i praktiken förlagda i spår) 
lindningsvarv i vilka en ström cirkulerar, dessa lindningsvarv benämns tillsammans 
ankarlindning och illustreras principiellt i Figur 1. (Franzén och Lundgren, 2002) 

 
Figur 1: Principskiss av DC-motor med flödeslinjer och strömriktning i ankarlindningen 

(Nee, Leksell, Östlund och Söder, 2011) 

Kraften som verkar på en strömförande ledare i ett magnetfält beräknas med Lorentz 
kraftlag (Nee, Leksell, Östlund och Söder, 2011), 
 
          (1)   

vilket i praktiken innebär att kraftens riktning och storlek är beroende av ledarens längd 
i magnetfältet, strömmens riktning och storlek, samt den magnetiska flödestäthetens 
storlek och riktning. I Figur 1 visas att en DC-motor oftast har fler än en lindningsgrupp, 
detta för att få ett jämnare moment då flödestätheten är lägre utåt sidorna än i mitten. 
Nu kan man ställa sig frågan varför rotorn inte svänger in mot ett stationärt läge om 
motorn drivs av en likström. Franzén och Lundgren ger svaret att i strömöverföringen 
till rotorn finns en anordning som kallas kommutator. Denna är oftast en mekanisk 
anordning som byter polaritet på lindningens anslutningspunkter då denna passerar 
jämviktsläget och illustreras principiellt i Figur 2. Skiftad polaritet medför skiftad 
strömriktning och kraften på ledaren verkar alltså i samma rotationsriktning hela tiden. 
Givetvis bidrar kommutatorn till friktionsförluster och förkortad livstid hos motorn då 
den slits.  

 
Figur 2: Principskiss av kommutatorn 

(Hyperphysics, 2013) 

Vi hade ur ekvation (1) att kraften på rotorn beror på en strömförande ledares längd i 
ett magnetfält. Nu vet vi att DC-motorn har flera ledare som växlar polaritet så att 
nettokraften alltid verkar i samma riktning. Franzén och Lundgren (2002) gör gällande 
att det är rättframt att beräkna medelflödestätheten,     , genom lindningarna om 

flödet,  , från magnetiseringskretsen och motorgeometrin är känd. Likaså är det 
rättframt att beräkna den sammanlagda längden strömförande ledare som genomflödas 

N 
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av   om dessutom antalet lindningsvarv är känt. Därefter är det enkelt att beräkna 
motorns vridmoment, men i praktiken reduceras dessa beräkningar till 

där  är ett värde som finns angivet i motorns datablad. 

Energiprincipen gör ju gällande att energi inte kan förstöras eller nyskapas, alltså måste 
det i den elektriska kretsen ske en effektförlust motsvarande den mekaniskt avgivna 
effekten. Detta sker i form av en mot-EMK i ankarlindningen, vars storlek bestäms av 
sambandet 

 ∮(   )    
(3) 

(Cheng, 1989) vilket i fallet med DC-motorn förenklas till 
(4) 

(Franzén och Lundgren, 2002) där vi redan konstaterat att      är en känd funktion av 

  och den sammanlagda längden strömförande ledare,  , är känd. Vidare är det 
uppenbart att ledarens fart,  , är direkt proportionell mot rotationsvarvtalet,  , och 
rotorradien. Vi får 

(5) 
där    är givet i motorns datablad. 

2.3 DC-motorns modell 
I detta kapitel ska vi titta på hur DC-motorn modelleras elektriskt och härleda en 
överföringsfunktion. Som vi såg i förra kapitlet kan statormagnetiseringen ske antingen 
med permanentmagneter, vilket är vanligare i små motorer på grund av priset, eller med 
elektromagneter. Det sistnämnda fallet lämnar vi till annan litteratur och fokuserar här 
på PMDC-motorn där modellen endast inkluderar ankarkretsen och  
räknas in i databladskonstanterna. (Franzén och Lundgren, 2002) 

Det konstaterades att ankarkretsen består av en ledare som färdas i ett magnetfält och 
att detta gav upphov till en mot-EMK, samt att den effekt som går åt i mot-EMK:n är 
detsamma som utgående axeleffekt. Vidare är ovan nämnd ledare del av en strömslinga, 
vilken har en självinduktans som beror av slingans geometri, och går att utläsa i motorns 
datablad. Avslutningsvis är slingan i sig självt tillverkad av ett resistivt material och 
tillsammans med kommutatorförlusterna går kretsens totala resistans att utläsa i nämnt 
datablad. Med detta sagt går det enligt Franzén och Lundgren att modellera kretsen som 
i Figur 3, det vill säga 

(6) 

Figur 3: Elektrisk modell av ankarkrets 
(Glad och Ljung, 2006) 

(2) 

E 
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Önskar man då ta fram en överföringsfunktion för motoraxelns läge,  ( ), som funktion 
av inspänningen,  ( ), behöver en modell för motorns last ställas upp. Antas att 
motoraxeln med last har tröghetsmomentet   och bromsas av en viskös friktion  , samt 
utsätts för ett yttre pålagt moment    så erhålles 

 ̈  ̇ (7)   

där ekvation (2) använts. Nyttjas nu ekvation (5) och (6) erhålles 

̈ ( ) ̇
(8)

där det använts att   oftast är mycket mindre än övriga storheter. Att försumma   går 
dock endast att göra då   är en likspänning eller har en mycket kortare periodtid än 
kretsens elektriska tidkonstant. Utifrån ekvation (8) kan vi nu skapa 
överföringsfunktionen  

 ( )
 (   )

(9)

där 

Denna härledning är lånad från Glad och Ljung (2006). 

2.4 Drivkretsar 
Fokus på H-bryggan, ta reda på andra möjliga drivkretsar 

Så här långt är det konstaterat att PMDC-motorn styrs med inspänningen,  . Men hur 
görs detta i aktuatorfallet? En aktuator ska ju vara autonom. Mycket riktigt, det behövs 
en drivkrets som varierar spänningen. Nee, Leksell, Östlund och Söder (2011) låter göra 
gällande hela detta avsnitt. Den absolut vanligaste metoden är pulsbreddsmodulering, 
PWM, vilket i PMDC-fallet oftast åstadkoms med en H-brygga, vars uppbyggnad 
illustreras i Figur 4.  

Figur 4: Principskiss för H-bryggan 

Figur 5: Typisk realisering av en 

effektelektronisk switch 

(Nee, Leksell, Östlund och Söder, 2011), 
Med denna koppling kan motorn köras framlänges såväl som baklänges beroende på 
vilka switchar som är slutna och hur motorn är inkopplad. Antag att brytarna     och 
  är slutna i Figur 4. Strömmen,   , kommer då att ha positivt tecken, medan den får 
negativt tecken om istället     och     är slutna. För att variera spänningen låter man 
respektive brytarpar vara slutna under en tid, för att sedan vara öppna en tid. Detta 
upprepas periodiskt och kvoten mellan tiden då de är slutna,     och den då de är öppna, 

, kallas duty cycle,  .  Medelvärdet på utspänningen ges då som        . Styrning 

av switcharna sker nuförtiden oftast med någon form av mikro-kontroller. 
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I fallet med en resistiv-induktiv last, vilket PMDC-motorn är, tål det att tänkas till hur 
lång switchningsperioden,   , ska vara för att utnyttja induktansen till att jämna ut 
strömrippel. Från kurser i ellära är det bekant att en induktans i serie med en resistiv 
krets agerar lågpassfilter, det vill säga att likströmmar passerar obehindrat, medan en 
högfrekvent ström helt absorberas av induktansen, det torde därför vara lämpligt att 
välja en hög switchfrekvens för att undertrycka rippel. Mycket riktigt används vanligtvis 
frekvenser uppåt 40 kHz och högre vilket ger att strömmen i praktiken kan räknas som 
helt jämn. En baksida av induktansen är att den under perioden då brytarna är öppna 
kommer att fortsätta vilja driva en ström genom kretsen, det behöver alltså finnas en 
alternativ väg för strömmen att gå. Praktiskt löses detta genom att ha anti-parallella 
dioder vid varje switch, som illustreras i Figur 5. Strömmen tillåts då cirkulera genom 
spänningskällan, eller en avkopplingskapacitans i storleksordningen      och uppåt, 
som ofta placeras nära H-bryggan just i syfte att tillåta dessa strömmar, vilket illustreras 
i Figur 6.  
En alternativ lösning i fallet då en likspänningsnivå önskas som utsignal är att låta den 
övre switchen i aktivt switchpar vara sluten under hela periodtiden och endast 
pulsbreddsmodulera den undre eller vice versa. Strömmen kommer då att vandra i 
slinga   , respektive    som visas i Figur 7. 

 
Figur 6: Strömmens väg i H-bryggan under öppen 

delperiod 

 
Figur 7: Strömmens väg i H-bryggan vid switchning av 

endast undre brytare (  ), respektive övre brytare (  ) 

Oavsett vilken lösning som används kommer dock spänningstoppar att uppstå då den, 
eller de, brytare som moduleras öppnas, enligt teorin för urkoppling av en resistiv-
induktiv krets. Därför måste samtliga komponenter dimensioneras för att klara avsevärt 
större spänningar än matningsspänningen. Över en hel switchperiod,   , gäller dock att 
medelvärdet av spänningen över induktansen är noll,     , vilket logiskt inses ur 
sambandet för spänningen över en induktans 
 

    
  

  
 (10)   

ur vilket det följer att strömmens belopp måste växa mot oändligheten om så inte är 
fallet.  
 
Sammantaget kan alltså sägas att H-bryggan även med en resistiv-induktiv last ger 
medelutspänningen        , där   är H-bryggans duty cycle och    H-bryggans 
matningsspänning, samt att den induktiva delen av lasten bidrar till att jämna ut 
pulsationer i strömmen om periodtiden,   , väljs lämpligt.  

2.5 Givare 
Beskriv kortfattat olika typer av givare 
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Nu är grunden lagd för hur PMDC-motorn fungerar, hur läget beror av pålagd spänning, 
samt hur den pålagda spänningen kan styras. I avsnitt 2.3, där motorns 
överföringsfunktion beskrevs, sågs att det finns ett beroende av lastens egenskaper, 
exempelvis ett yttre tröghetsmoment, som i många applikationer varierar med tiden. 
Det är därför ofta intressant att införa en återkoppling av läge eller varvtal. I detta 
avsnitt beskrivs kortfattat några metoder att mäta dessa storheter hos en roterande 
motor vilket främst ska ses som en grund för framtida vidare arbete på ämnet med 
undantag för den strömmätningsmetod som beskrivs sist i avsnittet och används i 
avsnitt 3.3.  

Det finns givetvis en uppsjö av olika typer av givare, men bland de vanligare är 
enkodern, resolvern och den resistiva givaren. Enkodern bygger på att en roterande 
skiva med ett noga utvalt mönster monteras på motoraxeln. Mönstret läses sedan av och 
beroende på vilken typ av mönster det är kan antingen varvtalet bestämmas, eller till 
och med läge och vilket varv motorn är på. Läsning kan ske exempelvis med optiska 
sensorer eller hall-sensorer. För bearbetning av det lästa mönstret behövs förstås en 
krets av något slag, exempelvis den mikrokontroller som styr H-bryggan. (Wikipedia, 
2013) 

Resolvern arbetar med en roterande spole förande en sinus-formad växelspänning, 
monterad på motoraxeln och två mot varandra vinkelrätt monterade spolar i resolverns 
stationära delar. En induktiv koppling uppstår mellan den roterande spolen och de 
stationära där fasskillnaden mellan spänningen i de stationära spolarna kan användas 
till beräkning av axelns vridning. (Wikipedia, 2013) 

Det är även värt att nämna den resistiva givaren som är vanlig bland annat i RC-servon. 
Dess funktion är i princip att motoraxeln nyttjas till att vrida en potentiometer och på så 
vis ge olika utspänning beroende på axelns läge, vilket är lämpligt om styrningen av 
motorspänningen sker analogt. (Wikipedia, 2013) 

Slutligen ska nämnas en metod för nyttjande av strömmätning till att bestämma 
motorvarvtal. Denna metod är mycket ovanlig, men det visas nedan att den är fullt 
fungerande. 

Beakta ekvation (6) där sambandet mellan pålagd spänning och mot-EMK:n beskrevs. 
Drag också till minne att medelspänningen över en induktans är noll under en 
switchperiod,   . Det är nu rättframt att skriva om ekvation (6) som  

där samtliga storheter är tidsmedelvärden över en switchperiod,   . Vidare ger ekvation 
(5) för PMDC-motorn att varvtalet,  , nu kan beräknas som  

(11)

och vinkelhastigheten  ̇   . I praktiken mäts strömmen,  , genom att mäta 

spänningen över en shuntresistans i serie med ankarkretsen, lämpligen i 
storleksordningen       för att inte påverka motorns funktion. (Franzén och Lundgren, 
2002) 

Med detta sagt är den teoretiska grunden för demonstratorn som beskrivs i nästa 
kapitel lagd. 
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3 DEMONSTRATOR 

Detta kapitel beskriver den utvecklade demonstratorns olika delar, samt mätning av 
demonstratorns utsignaler 

 

3.1 Problemställning 
Målet med demonstratorn var att bygga en konstruktion som påvisar förståelse av 
principerna beskrivna i kapitlet Teoretisk fördjupning. Valet av konstruktion föll snabbt 
på en hiss driven av en PMDC-motor där återkoppling av ankarströmmen skulle 
användas för att styra varvtal och genom en skattare även hisskorgens position så att 
den färdades mellan två nivåer. Acceleration och retardation skulle ske inkrementellt. 
Motorns matning skulle regleras genom en H-brygga byggd av diskreta komponenter. 

3.2 Mjukvara 
För att implementera styrning och återkoppling av ström användes en AVR ATTiny45 
där pin-användningen redovisas i Bilaga A: . Den initiala tanken var att ha 
kaskadreglering med PI-regulatorer enligt Figur 8, där alltså en skattning av 

axelvridningen används till den yttre slingan och vinkelhastigheten  ̇ beräknas, i 
praktiken skattas, som i avsnitt 2.5.  

 
Figur 8: Det tilltänkta slutna systemet 

Detta höll dock inte på grund av felberäknad tidsåtgång och ett öppet system användes 
istället. Körningen mellan nivåerna implementerades genom att successivt öka PWM-
signalens duty-cycle på OC0 medan PB4 var hög, köra hissen på 100 % duty-cycle en 
empiriskt utprovad tid och därefter successivt minska duty-cycle:n till 0 % för att 
därefter upprepa proceduren, fast med PWM på OC1 och PB4 låg istället. Utöver detta 
lades möjligheten att leverera 50 % duty-cycle på OC0 med PB4 hög och 50 % duty-cycle 
på OC1 med PB4 låg under godtycklig tid till samt inaktivera OC0 och OC1 samtidigt. 
Driftsläget växlades med en tryckknapp. Pseudokoden illustreras i Figur 9. 
 
I praktiken innebär det att hissen hade fyra driftslägen, kontinuerligt mellan nivåerna, 
halvfart uppåt, halvfart nedåt, samt stillastående.  
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Figur 9: Mjukvarans pseudokod, medsols strukturerat 

3.3 Elektronik 
Elektroniskt består demonstratorn i huvudsak av fyra delar; En H-brygga med 
tillhörande drivkrets, en instrumentförstärkare med shuntmotstånd, en tryckknapp, 
samt en mikrokontroller med tillhörande spänningsregulator. Hela kretsen drivs av 12 V 
matning, men H-bryggan kan hantera spänningar upp till 95 V. De olika delarnas 
funktion beskrivs nedan, men komplett kopplingsschema finns i Bilaga A: 
Kopplingsschema, och bör studeras för full förståelse av kretsens funktion. Hela kretsen 
är byggd på ett etsat mönsterkort som visas i Figur 10. 

 
Figur 10: Det etsade mönsterkortet med monterade komponenter på plats i sitt skyddshölje 

 

Mikrokontrollern är en AVR ATTiny45 där mjukvaran beskriven i avsnitt 3.2 exekveras. 
Kontrollern kräver en matningsspänning på 5 V, varför en spänningsregulator med 
tillhörande avkopplingskondensatorer är ansluten mellan kontrollern och 
matningsspänningen på 12 V. Styrning av H-bryggan sker med tre pinnar; OC0 och OC1 
som används till PWM-styrning, samt PB4 som dels har en direktanslutning till en 
ingång på H-bryggans drivkrets och dels en anslutning som är kopplad via en 
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inverterande transistorkoppling till en annan ingång. Pinne ADC3 används som analog 
ingång från instrumentförstärkaren och PB2 som ingång från tryckknappen. 
 
H-bryggan består av fyra NMOS-transistorer och tillhörande antiparallella schottky-
dioder. För att kunna öppna de övre transistorerna krävs också en drivkrets som skapar 
en högre potential än inspänningen till H-bryggan. I denna demonstrator användes 
HIP4081 vilken också har fördelen att den hindrar att båda transistorerna i samma ben 
på H-bryggan är öppna samtidigt, det vill säga mjukvaruorsakad kortslutning. 
Drivkretsen kräver två bootstrap-kretsar bestående av varsin kapacitans och varsin 
diod, men för beräkning och funktionsbeskrivning av dessa hänvisas till kretsens 
”Application note” då teorin kring detta är för invecklad att redogöras för här. Slutligen 
har H-bryggan en avkopplingskapacitans om       med syfte att skydda övrig 
elektronik från de spänningstoppar som lastens induktans ger upphov till.  
 
Kopplingen mellan mikrokontroller och H-brygga sker via ovan nämnd drivkrets, vilken 
har ingångar och utgångar motsvarande de fyra transistorernas Gate-anslutningar där 
hög insignal svarar mot hög utsignal. Den resulterande logiska verkan på H-bryggans 
transistorer blir 

                ̅̅ ̅̅ ̅̅  

                 

där beteckningarna från Figur 4 har använts. Detta förutsatt att inte både styrsignalen 
till övre och nedre transistor i samma ben är hög, i vilket fall drivkretsen endast öppnar 
den undre transistorn och låter den övre förbli stängd. 
 
Så långt är det konstaterat hur mjukvaru-utsignalerna hänger samman med H-bryggans 
tillstånd. Återstår mätkretsens funktion. 
 
Denna är en instrumentförstärkarkrets med 10 ggr förstärkning där slutsteget 
förskjuter likspänningsnivån till 2,5 V då den differentiella inspänningen är 0 V. Kretsen 
är uppbyggd av en operationsförstärkare och resistanser dimensionerade enligt Analog 
Elektronik, B. Molin. Ingångarna är anslutna till båda ändarna på en shuntresistans à 
      som sitter i serie med H-bryggans lastanslutningar. Resultatet är en utspänning på 
(       )  . Med en last som maximalt drar     varierar utspänningen alltså mellan 
0,5 och 4,5  , vilket passar mikrokontrollerns AD-omvandlare som arbetar mellan 0 och 
5   med tio bitars upplösning.  
 
Sist i detta avsnitt ska nämnas att tryckknappen är kopplad mellan mikrokontrollern 
och jord, så att jordpotential hamnar på PB2 då knappen trycks ned, varför aktiverad 
pull-up på PB2 är ett krav.  

3.4 Hårdvara 
Den hårdvara som använts består av tre delar; En PMDC-motor med planetväxel, en 
hisskonstruktion i Meccano, samt tre buntband som höll samman de två delarna.  
 
PMDC-motorn var en Maxon A-max 19 i variant 249988 med tillhörande växel Maxon 
GP 19 B, variant 149047. Ur deras respektive datablad går det att utläsa värden på 
tröghetsmoment, induktans, resistans,    och   . 
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Meccano-konstruktionen var ett schakt där en liten korg kunde färdas. Korgen var fäst i 
en kedja, vilken drevs av ett kugghjul fästat på en axel kopplad via en kardanknut till 
motorn. Konstruktionen illustreras bäst med de bilder som redovisas i Figur 11 och 
Figur 12. 

Figur 11: PMDC-motorn infäst i Meccano-

konstruktionen 

Figur 12: Hisskorgen på plats i Meccano-

konstruktionen 

Dessvärre hann inga mätningar utföras på Meccano-konstruktionen, varför 
överföringsfunktionen, (9), ännu i skrivande stund saknar parametrar.  

3.5 Resultat 
Vid inkoppling av resistiv last och PWM med frekvensen 30 Hz kunde pulsformen i Figur 
13 uppmätas mellan jord och lastens låg-sida. Samma mätning och samma puls fast med 
resistiv-induktiv last gav pulsformen i Figur 14.  

Figur 13: Potential på resistiv lasts låg-sida vid 16 % duty-cycle 

Figur 14: Potential på resistiv-induktiv lasts låg-sida, notera toppen vid hög delperiods början 

Då hissen kopplades in och PWM-frekvens 3 906 Hz användes fungerade dock allting 
som förväntat, 50 % duty-cycle gav med ögonmått ungefär 50 % av maxfart och den 
inkrementella accelerationen och retardationen fungerade.  När stoppläget användes 
stannade mycket riktigt hissen också. Vid mätning på signalen från 
instrumentförstärkaren konstaterades att även den fungerade som önskat. Den enda 
bilden på detta är dock Figur 15 där samma låga PWM-frekvens som innan använts. Då 
strömmen går i andra riktningen ligger dock mätsignalen stadigt kvar på 2,5 V. 

Figur 15: Utsignal från instrumentförstärkaren vid resistiv-induktiv last och låg PWM-frekvens 

 𝑚𝑠 

   𝑉 

5 V 

5 ms 
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4 DISKUSSION OCH SAMMANFATTNING 

I detta kapitel diskuteras och sammanfattas de resultat som presenterats i föregående 
kapitel. Sammanfattningen baseras på en resultatanalys och syftar till att svara på den 
fråga eller de frågor som formuleras i kapitel 1. 

4.1 Diskussion 
Som resultaten antyder är PWM av en H-brygga en effektiv metod att reglera varvtal och 
riktning hos en PMDC-motor under förutsättning att PWM-frekvensen är tillräckligt hög. 
Är frekvensen för låg uppkommer konstiga fenomen i fallet då endast en av de övre 
switcharna i H-bryggan är sluten under öppen delperiod och lasten är partiellt induktiv. 
Att spänningen hos den induktiva lastens låg-sida endast ytterst kortvarigt går upp till 
matningsspänning och att strömmen bottnar i backriktningen hänger dock samman. 
Under första skedet då den undre switchen öppnats kommer induktansen att under en 
kort stund fortsätta att driva strömmen genom kretsen som illustrerats i Figur 7, men så 
snart den i induktansen upplagrade magnetiska energin tömts kommer mot-EMK:n att 
bli den enda spänningskällan i kretsen, varför strömmen kommer att drivas i 
backriktningen och den väg som illustreras i Figur 6. Det kan då tyckas att kapacitansen 
borde mättas rätt snart då dess storlek var avpassad så att tidkonstanten         , 
vilket den mycket riktigt skulle bli om det inte vore så att spänningskällan i många fall 
också kan ta emot ström, i detta fall rent av näst intill agera kortslutning, vilket märks på 
att instrumentförstärkaren bottnar. Slutsatsen är alltså att PWM-frekvensen antingen 
måste vara mycket hög, åtminstone mindre än      , eller att båda de övre 
switcharna måste vara slutna samtidigt då de undre är öppna, så att strömmen istället 
kan cirkulera baklänges i banan    illustrerad i Figur 7. Det bör här nämnas att den 
skillnad i spänning som trots allt uppstår i Figur 14 svarar mot två diod-spänningsfall 
som uppkommer då strömmen passerar den anti-parallella schottky-dioden i switch  
och    . 

Det nämndes i Resultat att strömmätningssignalen stadigt låg kvar på 2,5 V då 
strömmen gick i en av riktningarna. Detta beror på en miss vid designandet av kretsen 
och har att göra med att shuntresistansen sitter på ena sidan om lastanslutningen. När 
lasten ska drivas i ena riktningen hamnar 12 V på ena ingången till 
instrumentförstärkaren och en obetydligt lägre potential på andra ingången. Det är 
ytterst få operationsförstärkare som klarar common-mode-spänningar på 
matningsspänningens nivå, varför kretsens överspänningsskydd löser ut och medför att 
ingen differentiell spänning förstärks. En lösning på detta vore att mata kretsen med en 
högre spänning, eller använda spänningsdelare på insignalen för att ha marginal mellan 
common-mode-nivån och matningen.  

När bryggan kördes med 3 906 Hz fungerade regleringen avsevärt bättre än med lägre 
frekvenser, vilket stöds av teorin i avsnitt 2.3. Eftersträvansvärt verkar alltså vara att ha 
en ännu högre frekvens, men då krävs en snabbare mikrokontroller om andra 
beräkningar än PWM ska utföras samtidigt.  

Att det inte hanns med att implementera återkopplingen var ett bakslag, men som teorin 
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påvisar är det fullt möjligt att använda strömmätning till att bestämma motorns varvtal 
och därigenom skatta positionen, exempelvis med centrala gränsvärdessatsen. Att läsa 
in värden från strömmätningen bör styras av samma timer som PWM-signalen för att få 
en gemensam tidbas, det vill säga möjliggöra medelvärdesbildning över precis en hel 
PWM-period. Hur detta i praktiken utförs har tiden inte räckt till att utforska, men 
allmänna sökningar på internet antyder att det ska vara möjligt.  

Att implementera kaskadregleringen går antingen att göra empiriskt, vilket är 
tidskrävande, eller ställa upp uttryck för de slutna systemen och använda tumregler från 
kurser i reglerteknik. Detta kräver dock att mätningar på Meccano-konstruktionen 
utförs så att det systemets parametrar är kända och kan sättas in i ekvation (9). 

Projektet i sin helhet har fullfyllt sitt syfte till största delen, en bred kunskap inom 
området roterande elektriska aktuatorer har förvärvats, vilket styrks av teori-delen. Det 
som inte täckts in är aktuatorer drivna av andra medium, exempelvis hydraulik. I många 
applikationer räcker kunskaper kring elektriska aktuatorer långt, men en fördjupning 
inom andra typer av aktuatorer vore en bra fortsättning på detta projekt.  

Ett område som inte täckts in till fullo är drivning av elektriska aktuatorer, då den enda 
metod som behandlats är PWM av en H-brygga. Detta är ingen stor nackdel då det är den 
absolut mest utbredda metoden nuförtiden, men en god ingenjör bör ha en bred 
kompetens, alltså är det lämpligt att behandla detta område i ett senare projekt.  

Avslutningsvis ska nämnas att tidsplaneringen fullständigt sönderföll i detta projekt då 
allting tog mycket längre tid än tänkt, inte minst de tentor som låg mitt under projektets 
gång. 

4.2 Sammanfattning 
Ett fristående system i form av en H-brygga drivandes en PMDC-motor har byggts och 
ett öppet reglersystem har implementerats med en AVR ATTiny45 mikrokontroller som 
kör hissen upp och ned, samt automatiskt mellan två nivåer. H-bryggan är designad att 
klara spänningar på upp till 95 V, men annan elektronik är begränsad till 12 V. 

Den elektriska kretsen är förberedd för implementering av strömåterkoppling i syfte att 
beräkna motorns varvtal och därmed skapa ett slutet system för den ovan nämnda 
automatiserade körningen. Detta sånär som på ett konstruktionsmässigt misstag som 
behöver korrigeras.  

H-bryggan arbetar bäst med höga PWM-frekvenser. 

Projektet har i stora drag fullföljt sina syften. 
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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 
Som framkom i diskussionen ovan är det lämpligt att ha en hög PWM-frekvens vid 
användning av en H-brygga för drivning av en partiellt induktiv last, eller att låta båda 
de övre switcharna vara slutna under öppen delperiod om endast en switch PWM-styrs.  

En PMDC-motor är enkel att räkna på och lämpar sig väl för mindre applikationer där 
låg komplexitet är att föredra. 

Kontrollera alla beräkningar och konstruktioner både en och två gånger. 

5.2 Framtida arbete 
Fortsättning på detta projekt är följande 

a) Implementera återkoppling av strömmen så att ett slutet autonomt system för
positionsstyrning av hissen skapas. Detta kräver korrigering av mätkretsen.

b) Fördjupning i aktuatorer med andra drivmedium
c) Undersök andra metoder att modulera matningsspänning till en resistiv-induktiv

last
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1 INTRODUKTION 

Denna rapport utgör en individuell fördjupning och hälften av ett kandidatexamensarbete i 

civilingenjörsutbildningen Industriell Ekonomi med inriktning mekatronik, Kungliga Tekniska 

Högskolan. 

Detta kapitel kommer att beskriva bakgrund, syfte, avgränsning och metod för den 

individuella fördjupningen. 

1.1 Bakgrund 
För att få en ökad kunskap inom ämnet mekatronik väljs ett specifikt område för 
individuell fördjupning. I denna rapport kommer kommunikation via IR att undersökas.  

1.2 Syfte 
Syftet med arbetet är att bli expert inom ett utvalt område och med utgångspunkt inom 
det valda tekniska området är målet att få dels en bred kunskap om området som helhet 
men också en fördjupad kunskap inom en specifik del av tekniken.   
 
Genom att sätta sig in i en teknik samt bygga en prototyp så ökas även kunskapen om 
mikroprocessorer och grundläggande elektronik. Målet har varit att få en bred kunskap 
om de olika protokoll som används inom dagens fjärrkontroller och även bygga en 
prototyp som kan använda ett av dessa.  

1.3 Avgränsning 
Projektet kommer att beröra Philips RC5, SIRC och NEC teoretiskt, men endast RC5-
protokollet kommer att beröras praktiskt. Området är avgränsat till kommunikation via 
IR. 

1.4 Metod 
En naturlig angreppspunkt inom ämnet var att börja med att läsa på hur tekniken 
används idag. Detta för att bilda en uppfattning om vad som skiljer olika utvecklare åt, 
hur de bygger upp sina protokoll och på vilken frekvens de har sin bärvåg. 
 
I början av arbetet gjordes en litteraturstudie om hur utvecklingen av IR sett ut tidigare, 
böcker som gick att gå tag i biblioteket var som nyast tryckta 1994 och det fanns därför 
mycket utveckling kvar att läsa på och detta fick göras genom diverse internetsidor och 
projekt som andra genomfört. 
 
Nästa steg var att ta reda på vilka specifikationer komponenterna hade som fanns i 
labbet för att användas till IR, de komponenter som används för IR är lysdiod inom det 
infraröda spektrat och en IR-mottagare (samt i början även en fotoresistor).  
 
Efter att ha fått definerat vilka komponenter som var tillgängliga och efter en läsning av 
deras datablad så var nästa steg att lära sig använda dem. Några grunläggande kretsar 
kopplades upp tidigt för att förstå hur komponenterna fungerade var för sig (Detta 
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gällde IR-mottagaren). Tex så användes en fotodiod för att ta reda på hur signalen från 
en HP-fjärrkontroll såg ut när signalen kunde visas på en scope-meter.  
 
För att sedan ta steget mot att kunna generera denna signal själv så var 
grundfrekvensen det första att få ut, detta gjordes genom att använda sig av Timer 1 på 
atmega16 och olika prescaling och topvärden testades för att få fram bra frekvenser för 
36 samt 38 kHz bärfrekvens. 
 
Olika typer av modulering studerades, hur deras felfrekvens (bit error) ser ut, hur de 
skulle kunna skilja sig åt i energiåtgång. Försökte också att få en ökad förståelse för vad 
fördelarna med IR är jämtemot till exempel radiovågor, hur reflektionerna inomhus ser 
ut, hur förändringar i riktningen av signalen påverkar och hur stora 
nackdelarna/fördelarna med kravet på öppet LOS (Line of Sight) är. 
  
När detta var klart skapades funktioner för att sätta på och stänga utsignalen enligt 
önskade tidsintervall, dessa kallades för clearBit respektive setBit. Timer 1 fick också 
utökas med en variabel som räknas upp för varje overflow som ges. Detta för att kunna 
få önskad läng på biten. 
Sedan i funktionen sendData så aktiverades de tidigare nämnda funktionerna enligt den 
vektor som angetts i början av programmet. 

 

När mottagningen fungerade enligt önskat så påbörjades byggande av demonstratorn på 
experimentkort, när detta var klart lades också en Ir-mottagare till. Efter detta fortskred 
arbetet  med att ta emot signal, detta gjorde huvudsakligen via FiM-kortet men skulle 
lika gärna kunna skickas över till demonstratorn, det behölls på FiM-kortet för att ha 
tillgång till displayen och på så sätt göra felsökningen enklare.  

En första version gjordes av programmet för att ta emot signal (enligt bilaga B), det som 
inte fungerade i denna version var huvudsaklgen att mottagningen kom ur synk. Så ett 
nytt program (version 2 bilaga C) börjades att sättas ihop men detta hann inte bli klart. 

Bifogat som bilaga D finns också ett förslag på hur tanken var för att sedan sammanfoga 
programmen för att ta emot samt skicka signalen till ett stort program och på så sätt 
bygga en programerbar fjärrrkontroll. 
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2   TEORETISK FÖRDJUPNING 

2.1 Bakgrund 
Infrarött ljus är ljus med våglängder som är längre än det ljus som det mänskliga ögat 
ser. IR har en våglängd på mellan 700 till 1000 nm. 

Idag används IR i till exempel värmekameror, värme-följning, data-överföring, 
fjärrkontroller, teknik för mörkerseende eller för att se status på vegetation. Ir brukar 
vanligtvis delas upp i underkategorier beroende på våglängd.   

Runt omkring oss idag finns det mycket infraröd strålning, detta gör att det krävs någon 
form av metod för att skilja ut vår egen signal från bakgrundsbrus. Detta brukar göras 
genom att signalen skickas ut på en förutbestämd konstant frekvens som kallas 
bärfrekvens. För att sedan kunna skicka data krävs någon form av modulering, några 
exempel på dessa är amplitudmodulering (AM) , frekvensmodulering (här används 
uppenbarligen olika frekvenser, FM), pulspositionsmodulering (PPM) eller modulering 
av pulsdistans/bredd (PDM respektive PWM). Det som vanligtvis används idag för 
fjärrkontroller är antingen pulsbredds-,pulsdistans- eller puls-positionsmodulering. 
Dessa moduleringstekniker är också de som är mest intressanta för detta arbete. Vilken 
form av moduleringsteknik som används av en fjärrkontroll anges av protokollet, som 
också visar på vilket sätt och i vilken kombination data skickas (en kombination av bitar 
som skickas kallas vanligen för ett pulståg eller helt enkelt ett paket med data). 

2.2 Komponenter 
De komponenter som vanligen används inom IR kommunikation är något som sänder ut 
IR-ljuset, en IR-diod, samt något som tar emot ljuset, antingen en fotoresistor för IR-ljus 
eller en dedikerad IR-mottagare. 

2.2.1 Ir-diod 
Ir-dioder finns i olika våglängder, de vanligaste är 890 och 940 nm. Dessa klarar mellan 
30-100 mA i matningsström (speciellt för ir-kommunikation så är det en väldigt kort tid 
som de är på, då kan en högre ström vanligtvis tas ut) 

2.2.2 Fotodiod 
Fotodioden är oerhört lik ljusdioden, men är dedikerad för att minska resistansen då 
den belyses med IR-ljus, med denna komponent får man en rå version av signalen man 
vill läsa av utan någon form av demodulering.  

2.2.3 IR-mottagare 
IR-mottagaren är uppbyggd av en fotodiod men har fler komponenter än så, den är 
byggd för att demodulera signaler kring en specifik bärvåg och ge ut signaler beroende 
på om en signal med rätt bärfrekvens tas emot eller ej. Enligt databladet så kräver 
mottagaren en minimum på tio pulser för att kunna reagera på en signal och den har 
möjlighet att kunna ta emot signaler inom ett band på 38 ± 2 kHz. 
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2.3 Protokoll 
Bland de olika tillverkarna idag används flertalet olika protokoll allt eftersom olika 
tillverkare kommit på sina egna funktioner och finesser. De mest populära av dessa är 
NEC. RC5 (där uppdateringen RC6 finns) och SIRC. 
 
Ett väldigt grundläggande protokoll skulle kunna se ut enligt nedan 

 
Figur 1. Ett förenklat protokoll 

Men efter en kort studering av detta ”protokoll” inses snart att en nolla lika gärna skulle 
kunna vara att mottagaren har tappat kontakten med sändaren, därför brukar något 
som kallas bi-fas-kodning användas (även kallat manschesterkodning). Då utgörs varje 
bit av en del där signalen är hög och en där den är låg oavsett om det är en etta eller en 
nolla. Inom PPM är skillnaden mellan etta och nolla i vilken ordning de två delarna av 
bitarna kommer, i PDM så är det pausen efter en hög puls som avgör om vad det är 
jämfört med i PWM som det är längden på pulsen som avgör om det är en etta eller 
nolla. 
 

2.3.1 RC5 

RC5 är ett protokoll som bygger på PPM. 
De två första bitarna utgör startbitar inom RC5 (i senare versioner används den andra 
startbiten som en sjunde kommandobit). Den tredje biten är en toggle-bit, det vill säga 
en bit som inverteras (togglas) varje gång knappen trycks ner på nytt. Detta för att 
kunna skilja på en lång knapptryckning mot flera korta (till exempel som vid volym upp 
eller ner). Med start på den fjärde biten kommer det en fem bitar lång adress och till sist 
ett kommando på sex bitar. 
 
RC5 protokollet använder sig av en bärfrekvens på 36 kHz och varje bitlängd utgörs av 
64 perioder, det vill säga ungefär 1,778 ms (en period/puls är ungefär 28 µs). 
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Figur 2. RC5 Protokollet 
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Figur 3. Uppbyggnad av bitar 

Det finns huvudsakligen två olika sätt att läsa av enligt RC5-protokollet, det ena är att se 
en bit som två block där det ena av dem är hög och det andra låg, är dessa lika så har 
något blivit fel i mottagningen. Genom att läsa av värdet på den första halvan så fås om 
det är en etta eller nolla (notera att detta är i mottagarkretsen, det vill säga efter en IR-
mottagare där signalen blir inverterad och därav inverterad mot figuren ovan) . 
 
Alternativ två är att utnyttja den flank som blir i mitten på en bit (stigande om nolla och 
fallande om etta). Detta blir då också en naturlig punkt för att synkronisera timingen på 
nytt för varje bit och på sätt inte komma ur synk under en mottagning. Som det går att 
läsa senare i rapporten så började var det alternativ ett som valdes för att försöka göra 
en mottagare men nu i efterhand har fördelarna med alternativ två framträtt tydligt. 
  

2.3.2 SIRC 
SIRC är ett protokoll som använder sig av PWM för att skilja på ettor och nollor, här 

skiljer sig också startbiten en aning från de andra.  
I alla bitar är pauserna 0,6 ms, men hur lång biten är hög avgör värdet på den. En etta 
utgörs av en 1,2 ms lång hög puls och för nollan är den höga pulsen lika lång som den 
låga, 0,6 ms. Startbiten utgörs av en hög signal på 2,4 ms och sedan en paus på 0,6 ms. 
 
Bärfrekvensen ligger på 40 kHz och en period blir då 25 µs, en bit utgörs då antingen av 
48 pulser eller av 72 pulser beroende på om det är etta eller nolla. Protokollet finns i 12- 
,15- eller 20-bits version (12 bitsversionen ovan). 
 

0 1 

 

32 64 

START 0 1 1 0 1 

BIT 

3 

1 0 0 0 0 1 1 

BIT 

1 
BIT 

2 
BIT 

4 
BIT 

5 
BIT 

6 
BIT 

7 
BIT 

8 
BIT 

9 
BIT 

10 
BIT 

11 
BIT 

12 
BIT 

13 

Figur 4 SIRC-protokollet 
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Eftersom det är längden på bitarna som varierar så är det vad som mäts när en SIRC-
signal ska läsas av. En vanlig metod blir då att efter första fallande flank detekterats så 
ökas en räknare tills det att 2500 µs har uppnåtts, har ingen stigande flank detekterats 
innan dess avbryts mottagningen och inväntar nästa startbit. Om startbiten godkänns så 
aktiveras en räknare för de resterande bitarna som inväntar fallande flank och 900 µs 
utgör då ett referensvärde. Fås en stigande flank innan dess är det en nolla som 
detekterats och om en flank istället stöts på mellan 900 till 1200 µs så är det en etta.  
Detta genomförs till dess att alla bitar blivit detekterade. 
 
 

2.3.3 NEC 

 
Figur 5.  NEC-protokollet 

Protokollet NEC modulerar sina bitar enligt PDM, det vill säga nu är det hur länge en bit 
är hög som avgör vad den har för värde. Av utrymmessjäl har inte hela NEC-protokollet 
ritats upp med alla bitar, utan det har endast visats schematiskt genom de block som ses 
i figuren (fig. 5.) ovan. 
 
Syftet med de inverterade Adress och kommandoblocket är att få extra säkerhet så att 
mottagaren kan dubbelkolla en extra gång så att det den har tagit emot är rätt. 
En stor skillnad med detta protokoll jämfört med de tidigare nämnda är att pulståget 
inte skickas om efter en given tid utan endast skickas en gång och sen upprepas endast 
startbitarna med jämna intervall efter detta. På så vis tar protokollet igen sin tid då det 
”använder lysdioden” och blir på så sätt mer energieffektivt, men samtidigt minskar 
också tillfällen då mottagaren får en chans på sig att avkoda signalen.  
 
Under tidens gång undersöktes också hur IR-mottagaren reagerar på olika duty-cycles, 
det noterades att om en duty-cycle gr under 10% eller över 90 % så börjar räckvidden 
på fjärkontrollen minska drastiskt samt att möjligheten till reflektioner minskar.  
 

8 BITAR 

START ADRESS ADRESS KOMMANDO KOMMANDO 

8 BITAR 8 BITAR 8 BITAR 
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3 DEMONSTRATOR 

3.1 Problemställning 
Målet var att bygga en fjärrkontroll som kunde skicka ut kommandon enligt protokollet 
RC5. Om möjligt sen även lägga till funktionen att kunna ta emot IR-signaler och spara 
kommandot på valfri knapp. 

Demonstratorn byggdes i olika steg, till att börja med bara en grundläggande prototyp 
för att testa hur IR-mottagaren fungerade, sedan en fristående krets på breadboard med 
processor, matning, några knappar och en IR-Led. Efter detta gjordes demonstratorn på 
experimentkort och utvecklingen av programmet för mottagning fortsatte på 
breadboard. 

3.2 Mjukvara 
Den slutgiltiga versionen av programmet för att skicka signaler fungerar enligt 
flödesschemat i bilaga A. när funktionen sendData anropas så går det succesivt igenom 
de värden som finns i medföljande vektor. För varje värde kallas antingen funktionen 
setBit eller clearBit beroende på om värdet är en etta (1) eller nolla (0). I setBit kommer 
det först en paus på 32 pulser (en halv bitlängd) och sedan sänds en PWM ut på OC1A i 
32 pulser (och omvänt för clearBit). 

Genom att Timer 1 används i Fast PWM Mode så fås bärfrekvensen (i detta fall 38 kHz 
på en 30-procents dutycycle enligt protokollet RC5). Det som funktionerna setBit och 
clearBit sedan varierar är bara i vilken ordning signalen skall skickas på output OC1A 
(PD2). 

För att hålla koll på hur många pulser som skickats så har interrupt på overflow 
aktiverats på timer 1. Så att efter 64 overflows har nåtts nollställs timern. 64 pulser 
utgör en bit.  

Programmet för att ta emot är planerat att fungera enligt flödesschemat i bilaga B 
(version 1), efter att mottagning har aktiverats så inväntar mikrokontrollen en stigande 
flank (början på startbit 2). När denna detekteras nollställs timern och mätvärden vid ¼ 
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och ¾ av bit-tiden så tas mätvärden. Är dessa lika fås ett bit.error som visar att det som 
avlästs inte är en korrekt bit. Om startbiten är ok så fortsätter programmet att gå 
igenom bit för bit, varje gång count når ¼ eller ¾ av bit-tiden tas ett mätvärde. Om bit 
ok så sparas detta i en lokal vektor. När detta gjorts 12 gånger utöver startbitarna så är 
vektorn klar och denna sparas då i en global vektor som kan användas för att spara till 
en av knapparna för att sändas. 

3.3 Elektronik
Av de komponenter som använts så utgör en Atmega16 kärnan av fjärrkontrollen. Det är 
från den som dioder styrs och knappar samt mottagare läses av. Matningen till 
kontrollern sker via antingen ett spänningsaggregat (5V) eller ett 9-volts batteri. På 
matningen används två kondensatorer, en på 33µF och en på 0,1 µF för att jämna ut 
högfrekventa samt mer lågfrekventa störningar. Innan mottagaren används ett RC-filter 
med två stycken kondensatorer på 22 µF parallellt (skulle ha varit en på 47µF enligt 
datablad för mottagaren men detta fanns ej i labbet) samt ett motstånd på 47 Ω.  
(kopplingsschemat finns som bilaga E). 

3.4 Resultat
Demonstratorn fungerar som den ska med att sända signaler, den har kommandot i en 
vektor och skickar sedan ut en signal med dessa bitar enligt protokollet RC5. I 
programmet har funktionerna olika lägen där deras funktion kan varieras, till exempel 
så har setBit och clearBit lägen där de inte skickar enligt bi-fas kodning utan kan skicka 
en konstant signal för att underlätta framöver för att skicka andra protokoll där 
startbitarna ser annorlunda ut (längder som skiljer sig mot en vanlig bitlängd). 

I nuläget fallerar mottagningen och ger felet att två delar av bitarna är lika, genom att 
testa med olika avläsningar för startbitarna där dessa fungerat så är det högst sannolikt 
att det är att mottagningen kommer ur synk. I version ett av programmet synkas det inte 
mer än i början av pulståget och detta gör att mottagningen kommer ur synk i ett senare 
skede. 
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4 DISKUSSION OCH SAMMANFATTNING 

4.1 Diskussion
Funktionen för att sända data har i möjligaste mån gjorts så generella som möjligt för att 
det lätt skall gå att lägga till fler protokoll för sändning, text så har funktionerna setBit 
och clearBit en in-parameter som anger om de ska köras i bi-fas-läge (manschester-
kodning) eller skicka ut en konstant signal. Detta för att lätt sedan kunna lägga till ett 
protokoll där till exempel en startbit på flera bitperioder krävs (det är då bara att kalla 
på funktionen med parametern för constant läge och innan dess sätta burstlength så att 
rätt tid fås.)  

Målet med att kunna skicka data bör anses uppfyllt och det har även testat så att det 
fungerar på en RC5-mottagare. Det hade varit önskvärt att få klart funktionen för att ta 
emot signal och det var förargligt att det inte fanns mer tid till att göra det.  

För att fortsätta arbetet med demonstratorn skulle det nya förslaget på program istället 
användas för att ta emot signaler, version ett som testats och inte fungerat har haft 
brister i synkningen. Detta löses istället i version två där mottagaren aktivt synkar på 
mittenflanken i varje bit. Version 2 bygger också på en state-modell som passar mer och 
gör programstrukturen betydligt enklare för att ta emot. Detta gör den dessutom lättare 
att sedan anpassa till fler protokoll. 

En miss som insågs efteråt är att det bör vara motstånd på knapparna till 
mikrokontrollen, även om det funkar som det är kopplat idag så är risken att strömmen 
blir för hög och möjligtsvis skulle kunna skada mikrokontrollern eller göra dess 
livslängd kortare. 

Mycket tid lades ner på att läsa på om extern klockkristall och det enda som gjorde att 
en inte användes i 
demonstratorn var 
tiden och att det inte 
fanns någon att prova 
på det FiMkort som 
fanns till hands att 
prova på. Men en 
extern kristall borde 
definitivt prioriteras 
att läggas till för att 
dels få en mer precis 
frekvens, men 
framförallt en frekvens 
som är konstant även 
då spänningen över 
mikroprocessorn 
sjunker. 

I den nya modell som 
ritats på i bilagan så är 
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målet att det i olika states skall gå att både skicka, visa data och ta emot data för att 
sedan spara det i en vektor för att senare kunna skickas ut. Det som har gjorts nu är att 
funktionen send är klar med recieve behöver förbättringar och efter detta så skulle det 
gå att lägga in dem i ett gemensamt program. 

Mycket tid har gått åt till att ta reda på vad det är för komponenter som finns i labbet 
och hur dessa används, som förslag inför nästa omgång så hade det snabbat upp 
arbetsprocessen mycket att åtminstone ha namn på de komponenter som finns men det 
skulle också underlätta mycket om det finns någon man kan fråga om frågör för just 
detta ämnet (i den mån det går eftersom målet är att studenten skall bli bättre än 
läraren). Exempel på detta är hur förändringen av klockprescalningen påverkar olika 
processer i mikroprocessorn och hur man åtgärdar detta. Tex att funktionen delay inte 
ger ok värden om klockan ställts om. 

Tidigt i projektet genomfördes lite tester på att inte använda ett RC-filter direkt efter 
mottagaren och ingen märkbar skillnad märktes, men en tanke är att under tiden då 
detta testades så fanns det relativt lite störningar som kunde generera brus och det är 
först då som verkan av filtret syns. 

4.2 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis så är målet med att sända signal uppfyllt, programmet skickar ett 
RC-kommando utifrån en vektor och är relativt generellt för att sedan kunna skicka 
andra protokoll. Vad det gäller mottagningen så hade detta givetvis gärna varit 
fungerande också men förhoppningen är att med hjälp av diskussion och flödescheman 
försöka visa på att det inte känns som något avlägset mål för att kunna uppnås. 
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5 REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE 

5.1 Rekommendationer
Det är en bra start att börja med att försöka skicka signaler, om möjligt hade det dock 
varit väldigt bra att ha tillgång till en fjärrkontroll som man vet skickar ut signaler med 
ett RC5-protopkoll. Fokus hade också i efterhand valts mer på byggandet av prototyp 
och inte inläsning av historien och hur dåtida forskning om IR-har sett ut, även om det 
har gett en bra bakomliggande kunskap så hade en demonstrator med större 
funktionalitet varit önskvärt. 

Något som också tog mycket i tid var att förstå omfattningen av projektet, det var svårt 
att veta vad som var rimligt att hinna under dessa fem veckor och någon vecka in så 
insågs det att det var viktigt att få bort så mycket externa funktioner så som maskinella 
eller andra hårdvarufunktioner som inte direkt är kopplat till IR. 

5.2 Framtida arbete
Att fortsätta att utveckla mottagningsprogrammet enligt version 2, mycket stadigare, 
lägga till fler dioder eller en skärm för att kunna ge ett enklare användargränssnitt för 
användaren på fjärrkontrollen när steget från FiM-kort till fjärrkontroll blir aktuellt.. 
Etsa ett kretskort för pålitligare konstruktion.  

En intressant infallsvinkel som trädde fram vartefter arbetet fortskred är hur effektiva 
olika protokoll är till att skicka sin information med så få fel och till så låg energikostnad 
som möjligt. Vart finns begräsningarna för IR, hur funkar de utomhus i direkt solljus? 
Det stog mycket om detta i den litteratur som studerades i början av projektet men 
denna var från 1994. Där fanns jämförelser hur energieffektiva olika 
moduleringsmetoder var i förhållande till deras BER (Bit Error Rate). Detta hade varit 
spännande att undersöka för att försöka få fram en kontroll som blir så energisnål som 
möjligt. För att bygga vidare på det vore det lämpligt att till exempel implementera en 
watchdog timer som försätter kontrollen i sleep- mode vid inaktivitet och kanske även 
öka på motstånden på de lysdioder som endast används för orientering samt på 
knapparna för att dra mindre ström. 
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7 BILAGA A: FLÖDESSCHEMA SÄNDA DATA 

START 

KNAPP 
NEDTRYCKT? 

KALLA PÅ sendData() MED 
TILLHÖRANDE VEKTOR 

KALLA PÅ setBit() 

VÄRDET = 1? 

TA NYTT VÄRDE UT VEKTOR 

PAUS 32 PULSER 

KALLA PÅ clearBit() 

PWM PÅ UTGÅNG 

OC1A 32 PULSER 

PAUS 32 PULSER PWM PÅ UTGÅNG 

OC1A 32 PULSER 

VEKTOR SLUT? 

JA 

JA 

JA NEJ 

NEJ 

NEJ 

FLÖDESSCHEMA FÖR 

ATT SÄNDA DATA 
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START 

STIGANDE FLANK 
DETEKTERAD?

NOLLSTÄLL GLOBAL VARIABEL COUNT 
OCH KALLA PÅ RECIEVE DATA() 

COUNT = ¾ AV 

BIT-TID? 

TA NYTT MÄTVÄRDE, oneBit 

COUNT = ¼ AV 

BIT-TID? 

JA 

JA 

JA 

NEJ 

NEJ 

NEJ 

TA NYTT 

MÄTVÄRDE, twoBit 

oneBit =  twoBit ? 
ERROR STATE 

BITS EQUAL 

SPARA VÄRDE I 

GLOBAL VEKTOR 

JA 

NEJ 

VEKTOR SLUT? 
JA 

NEJ 

7.1 BILAGA B: FLÖDESSCHEMA TA EMOT SIGNAL VER.1
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STATE 0 

FALLANDE FLANK 
DETEKTERAD?

STATE 1: NOLLSTÄLL GLOBAL 
VARIABEL COUNT 

FALLANDE FLANK? 

STATE 2: SPARA TIDEN PÅ COUNT, 

SKAPA REFFERENSVARIABLER 

STIGANDE FLANK 

DETEKTERAD? 

JA 

JA 

JA 

NEJ 

NEJ 

NEJ 

STATE 3: SYNKA, 

NOLLSTÄLL COUNT 

¾ AV BITTIDEN? 

STATE 4: SPARA 

MÄTVÄRDE 

JA NEJ 

JA 

NEJ 

FLANK 

DETEKTERAD? 

DETEKTERAD?

MÄTVÄRDE=1? 

INVÄNTA STIGANDE 

FLANK 

INVÄNTA 

FALLANDE FLANK 

NEJ 

STATE 5: SPARA BIT, 

SYNKA, COUNT=0 

TAGIT EMOT 

12 BITAR? 

NEJ 

JA 

MEDDELANDE 

MOTTAGET, SPARA I 

GLOBAL VEKTOR 

7.2 BILAGA C: FLÖDESSCHEMA TA EMOT SIGNAL VER.2
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STATE 0: 
MENY 

STATE 1: 

SÄND
STATE 3: 

VISA DATA 

KNAPP 1 KNAPP 3 

KNAPP 2 

KNAPP 4 LEDER TILLBAKA TILL MENYN 

SÄND DATA 
SPARAT PÅ KNAPP X 

VISA DATA 

SPARAT PÅ KNAPP X 

KNAPP 1,2,3 KNAPP 1,2,3 

STATE 2: TA EMOT 

DATA 

RECIEVE 

DATA

STATE 5: VÄLJ 

VAR SPARA 

DATA

SPARA DATA PÅ 

KNAPP X 

MOTTAGNING OK 

KNAPP 1,2,3 

TIDSGRÄNS 

ÖVERSKRIDEN 

NYTT FÖRSÖK KNAPP 4: 

AVBRYT 

KNAPP 4 

7.3 BILAGA D: FLÖDESSCHEMA FÖR PROG.UPPDAT.
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7.4 BILAGA E: KOPPLINGSSCHEMA



IMU
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Mattias Nilsson
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2013--05-03
Examinator

Martin Edin Grimheden
Handledare

Daniel Frede 
Handledare

Daniel Malmquist 
Handledare

Staffan Qvarnström 

SAMMANFATTNING 
Rapporten handlar om IMU som står för inertial measurement unit. Det är en enhet med 
rörelsesensorer som kan registrera hur enheten rör sig. Meningen med rapporten är att 
skapa en grundkunskap om IMU och skapa en spjutspetskunskap inom området, och 
bygga en prototyp för att visa kunskaperna.  

Arbetet har riktat in sig på rotation runt X och Y-led. Att kunna läsa in signalerna och 
filtrera dem till att få fram användbara vinklar.  

Prototypen implementerar kunskaperna och är byggd för att funka som ett grovt 
elektroniskt vattenpass.  
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IMU 
Inertial Measurement Unit 

Mattias Nilsson 

Approved 

2013--05-03 
Examiner 

Martin Edin Grimheden 
Supervisor 

Daniel Frede 
Supervisor 

Daniel Malmquist 
Supervisor 

Staffan Qvarnström 

ABSTRACT 
The report deals with the IMU - inertial measurement unit. It is a device with motion 
sensors that can record how the unit moves. The purpose of the report is to create a 
basic knowledge of the IMU and create a cutting-edge knowledge in the field, and build a 
prototype to demonstrate the knowledge. 

Work has focused on rotation around the X and Y axes. Being able to read the signals and 
filter them to obtain useful angles. 
The prototype implements knowledge and is built to work as a rough electronic spirit 
level. 
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FÖRORD 

IMU har varit ett intressant område att arbeta med. Det har gett mig möjligheter att 
förstå hur tekniken fungerar och verkligen se hur de kan användas. Det har även fått mig 
att titta mer på reglerteknik och implementera det i form av kalmanfilter.  

Mattias Nilsson 

Bromma: mars 2013 
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1 INTRODUKTION 

1.1 Bakgrund
Kursdeltagarna i kursen MF106X (för maskinteknik) ska göra ett fördjupningsarbete i 
mekatronik. Studenterna ska inrikta sig på ett område inom mekatronik, skaffa sig god 
kunskap om området och en spjutspetsinriktning som skall resultera i en prototyp. En 
rapport ska skrivas om prototypen, spjutspetskunskapen och det generella området som 
kursdeltagaren har valt. Denna rapport handlar om IMU. 

1.2 Syfte
Syftet med examensarbetet är att visa att deltagaren har förstått IMU tekniken och 
kunnat implementerat den i form av en prototyp.  

1.3 Avgränsning
IMU kan känna av både rotation, förflyttning och Jordens magnetfält. Men i detta arbete 
så avgränsas ämnet till rotation. Prototypen beräknar därför bara rotationen i 
respektive axel, och inte förhållningen till väderstrecken eller förflyttning. 

1.4 Metod
I den inviduella delen av kandidatexamensuppgifen har det varit meningen att läsa på 
om en teknik, förstå hur det funkar och sen inplementera det. Vid inlämningen av 
rapporten så ska användaren visa förstående kunskaper om det valda området. Efter 
informationsinsamling om IMUs så påbörjades implementeringen av tekniken. Där 
värden lästes in och sedan rensades till en hanterbar och fungerande signal. För att 
kunna bevisa den inlärda kunskpen bygdes därför en protetyp som skulle visa att 
studenten har lärt sig sitt område. 
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2   TEORETISK FÖRDJUPNING 

2.1 IMU - Inertial Measurement Unit

En IMU är en rörelsesensor som detektera rörelser med hjälp av tre sorters 
mätinstrument. Accelerometrar, gyrometrar och magnetrometrar. 
Olika IMU:s har olika antal DOF (Degree of freedom). En komplett IMU med alla tre 
sorters mätinstrument som mäter i alla axlar har 9 DOF.  
 3 st för translation i varje axel.

 3 st för rotation runt varje axel.

 3 st för att detektera jordens magnetfält i varje axel.

Accelerometer mäter acceleration(m/s2).  
Ett  av de vanligaste sätten att mäta acceleration  är att ha en massa med bestämd vikt, 
och omge den med sex stycken sensorer(två på varje led). Sensorerna mäter hur mycket 
tryck de utsätts för av massan. När accelerometen accelererar åt ett håll trycks massa på 
grund av tröghet in i motstående sidas trycksensor. Beroende på kraften som den 
sensorn känner av beräknas accelerationen. Ifall flera sensorer registrerar samtidigt ett 
tryck så kan det bero på att mätinstrumentet inte accelererar parallellt  med någon axel. 
då får man räkan ut en kombination av axlar. Med hjälp av detta kan man använda sig av 
Pythagoras sats för 3d objekt, se Figur 1.  

Figur 1. Vektor R i ett kordinatsystem 

(1)

Accelerometer känner av tyngdkraften(9.82 m/s2) och genom det  kan man grovt 
beräkna lutningen på IMU:n. Genom att ta värden från accelerometen  och använda sig 
av en datorfunktion som kallas "atan2" kan man beräkna vinkeln. Funktionen atan2 är 
definierad olika mellan olika intervall enligt tabell 1.  
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Tabell 1. atan2 funktioner i respektive intervall 

atan2(a,b) 

arctan(a,b) b > 0 

arctan(a,b) + π a >= 0, b < 0 

arctan(a,b) - π a < 0, b < 0 

+ π /2 a > 0, b = 0 

- π/2 a < 0, b = 0 

Ej definierat a = 0, b =0 

Accelerometrar lider ofta av felmätningar, och genom död räkning så kan dessa fel bli 
större och större för varje beräkning. Det finns flera sätt att mäta acceleration. En av de 
mer exakta verktygen är optisk accelerometer. Där skickar instrumenten ut en ljuspuls 
genom en lång sträcka optisk fiber. Beroende vart ljuset träffar ljussensorn, så kan den 
räkna ut accelerationen. Denna sort accelerometer är dock väldigt dyr. 

Gyrometer mäter vinkelhastigheten (°/s). Intergrerar man gyrometens mätningar kan 
man ta reda på hur många grader den har rört sig. Det bästa metoden att göra detta med 
en mikrokontroller är att sampla gyrometens signal med bestämt tidsintervall. Sen 
integrerar signalen med tidsdifferensen mellan mätningarna. Detta faller även under 
kategorin död räkning, och är lätt att få stor felmarginal med.  

Gyrometer mäter rörelserna runt tre axlar X,Y och Z. Termer från flygindustrin används 
ofta i dessa sammanhang, de går då under namnen Roll, Pitch och Yaw. Se figur 2. 

Figur 2. Roll, Pitch och Yaw 

Magnetrometrar mäter jordens magnetfält, och kan därmed fungera som kompass. 
Men magnetometrar är väldigt känsliga eftersom de påverkas lätt av andra magnetfält. 

Död räkning är när ett objekt  förflyttar dig åt ett håll med en viss hastighet under en 
viss tid. Då kan det beräknas att objektet är på en viss position. Men det kan uppstå 
drift(t.ex. vind) så att objektet har förflyttat sig lite åt "sidan", detta har ej registrerats på 
mätsensorerna. Då skiljer den verkliga positionen från den beräknade. över längre tid så 
växer sig felen större och större därför brukar inte död räkning vara så exakt.  
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2.2 ADC
Vid ADC (Analog Digital Converter) så omvandlar man analoga signaler till digitala 
värden.  Om  Analoga signaler mäts i spänning (volt). Vin är den analoga spänningen som 
ska läsas in, n är antal bit som upplösningen har och Vref är referensspänningen man 
skalar mot.  

(2)

2.3 Kalmanfiltrering
Kalmanfiltrering fungerar genom att  man har ett tillstånd som i detta fall är en vinkel. 
Denna version av kalmanfiltrering kan man bara beräkna en vinkel i taget. Det betyder 
att det måste köra ett fall för rotation runt X-axeln och ett annat fall för rotation runt Y-
axeln. 
     är uppskattning av tillståndet  vid tiden k 

 Pk  är uppskattning av hur mycket man vågar lita på   vid tiden k 

En enkel förklaring av Kalmanfilrering: 
1. initiera kalmanfiltrering

2. Med hjälp av en uppskattning av förra tillståndet (         ) och tilliten till den

uppskattningen (Pk-1|k-1), så uppskattas nya värden för det nuvarande tillståndet

(       ) och tillit (Pk|k-1).

3. Kombinerar dessa ny uppskattningarna med nya mätvärden och rå fram nya

uppskattningar (     ) och (Pk|k).

4. skicka ut värdet på det uppskattade tillståndet gånger tilliten

5. Öka tiden med ett steg (k=k+1) och upprepa från steg 2

Har kalmanfiltreringen gjorts rätt med bra konstanter så är det uppskattade tillståndet 
som returneras noggrannare än integrering av gyrot. Detta kalmanfilter kan ta in både 
värde från gyrot och accelerometern , kombinera båda och returnera ett trovärdigt 
värde. 
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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 
Skapa en demonstrator som kan beräkna vinkeln den hålls i, och visa hur den är 
positionerad.  

3.2 Mjukvara 
Mjukvaran i demonstratorn är uppbyggd att ATMEGA16A läser in och omvandlar 
analoga värden till digitala värden med jämna mellanrum. För att se till att det sker med 
jämna mellanrum, sker en interrupt i programmet varje 1/100 sekund, oavsett vart i 
koden som programmet är.  
 
När en interrupt inträffar så stoppar programmet där den är i koden, och hoppar till 
interruptfunktionen och kör igenom den koden, se figur 3. Vid en Interrupt börjar 
timern om, AD omvandling  sker för varje programmerad kanal och digitala värdena 
sparas.  ADC var svår att få fungera i början på ett smidigt sätt. Värdena stabiliserade sig 
inte helt när IMU:n låg platt mot bordet. Efter fysiska RC-filter implementerades så blev 
signalerna finare, och ADC blev mycket bättre. 

  
Figur 3. Interrupt-funktion 

 
När programet har kört igenom interrupt koden hoppar den tillbaka till den position där 
den var innan interrupten skedde. While slingan(huvudprogrammet) körs hela tiden, 
men den går bara in en if-sats en gång efter en interrupt har skett, se figur 4. 
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Figur 4. While-slingan 

Beräkningarna för att få ut IMU:ns lutning körs inne i if-satsen. Först beräknas 
vinkelhastigheterna från gyrots mätvärden. Där efter beräknas accelerationerna för X,Y 
och Z. Från accelerationerna beräknas en grov uppskattning av IMU:ns lutning. 
Kalmanfunktioner för X och Y vinkel anroppas och där beräknas den mest troliga 
vinkeln som IMU:n har. Lysdioderna tänds beroende på hur de uppskattade vinklarnas 
värde.   

3.3 Elektronik 
Prototypen använder sig av en ATMEGA16A. Elektroniken på prototypen designades så 
att man skulle kunna använda sig av Atmegan direkt på chippet. 
AREF, AVCC och GND kopplats enligt beskrivning i databladet med en kondensator på 
0.1 µ, se figur 5. 

Figur 5. AREF,AVCC och GND kopplingar 

VCC är kopplad till GND via en kondensator på 0.1 µF, se figur 6. 
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Figur 6. VCC och GND koppling 

RESET är kopplad till +5V via en resistor på 10kΩ, se figur 7. 

Figur 7. RESET koppling 

För att kunna programmera ATMEGA16A på protetypen har den en port installerad, se 
figur 8.   

Figur 8. Programeringsport 

Sladdarna enligt figur nr 9 är kopplade till respektive port på ATMEGA16A . 

Spänningen som tas från ett spänningsmatning kan vara väldigt instabil, och ha mycket 
störningar. Därför har koret fem stycken kondensatorer med olika storlekar  
parallelkopplade med varandra mellan +5 volt och GND. Kondensatorerna jämnar ut 
störningarna och ger därmed en finare signal, se figur 9. 

Figur 9. Stabilisering 

För att rensa bort störningar i signalerna som ska mätas från IMU:n används sex stycken 
fysiskt lågpassfilter, en för varje mätkanal.  Lågpassfilter brukar gå under 
benämningarna RC-filter eftersom filterna består av två komponenter. En resistans och 
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en kondensator(capacitor på engelska). Komponenterna seriekopplas från 
spänningskällan till ground med resistorn först och kondensatorn direkt efter. Den 
rensade signalen mäts mellan resistorn och kondensatorn,se figur 10.  

Figur 10. RC-filter 

För att kunna visa positionen på IMU:n så byggdes det två st LED rader, där dioderna 
tänds beroende på respektive axels lutning. De två diodradierna har samma 
konstruktion, se figur 11. 

Figur 11. LED koppling 

LED portarna är inkopplade till ATMEGAN16A olika. ena är kopplade till port B den 
andra är inkopplad till port C, se figur 12. 
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Figur 12. LED till ATMEGA16A 

3.4 Hårdvara
Finns ingen mekanisk konstruktion. 

3.5 Resultat
Prototypen är en stabil konstruktion, men tyvärr är den inte extremt exakt. Den lider av 
overshoot och settling time. Problemen kan justeras, men det krävs bättre hjälpmedel 
för att ta fram rätt konstanter. Köra kalmanfiltreringen i matlab och hitta schysta  
värden där är en möjlighet, men man behöver troligtvis modifiera koden. Prototypen 
klarar dock av att visa lutningarna för axlarna, men det kan ta några sekunder innan den 
stabiliserar sig på rätt lutning.  
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4 DISKUSSION OCH SAMMANFATTNING 

4.1 Diskussion
Under vägen gång har det funnits både framgångar och motgångar. I början tog det lång 
tid att komma på vad projektet skulle vara om. Första IMU:n gav ut en färdig PWM 
signal. Signalen hade olika utseende beroende på hur den chipet lutade. Det fanns alltså 
inte mycket att göra. Men andra IMU:n gav ut en analog signal beroende på 
accelerationen och gyrots hastighet. Det blev nu en stor utmaning att AD omvandla 
signalerna och få ut stabila värden, eftersom spänningen hoppade upp och ner hela 
tiden. Det var inte för stora differenser, men tillräckligt för att inte kunna avläsa stabila 
värden. RC-filter på varje mätsignal hjälpte till att stabilisera värdena. Att få till en bra 
interrupt var lite trixigt, men inte för svårt. Nu kunde värdena läsas av, men nu skulle de 
omvandlas till lutningar i två axlar. 

Började med att bara integrera gyrot, och det gick sådär. Använde efter det ett 
complementary filter. Det gav inte heller ett så bra värde.  
Läste på om IMU implementerade kalmanfiltrering, och fick fram ett fungerande filter. 
Det funkar bra, men lider av förstora overshoot och settling-time. Det kan fixas genom 
att ändra konstanterna, men det blir enklare om man kan föra över koden och köra den i 
matlab, då kan man ta fram grafer och designa filtren bättre.  

Den grafiska visningen över hur IMU:n lutar blev rätt bra. Ett problem gällande 
prototypens lutning är dock att den bara räknar ut var axel för sig själv, den räknar inte 
ut en ny position med tillexempel eulervinklar.  

4.2 Sammanfattning
Prototypen funkar i stort sätt som det var tänkt att den skulle. Det är lite seg, men 
hamnar tillslut rätt. 
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5 REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE 

. 

5.1 Rekommendationer
För framtida arbeten gällande IMU, bör utövaren fokusera tidigt på att få ut en stabil 
signal, och kunna AD omvandla den. Goda förkunskaper i ADC och Interrupt 
rekommenderas.  

5.2 Framtida arbete
Rekommenderar att köra ett arbete i kalmanfiltrering och reglerteknik. 
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 1 

1 INTRODUKTION 

I detta kapitel beskrivs kortfattat examensarbetets bakgrund, syfte, avgränsning och metod. 

Examensarbetet ska bestå av en teoretisk fördjupning och ett spjutspetsprojekt. 

1.1 Bakgrund 
Detta examensarbete är resultatet av den individuella specialiseringen som  utgör del 
två utav tre i Kandidatexamen  i Maskinteknik,  Fördjupningsarbete i Mekatronik (FiM) 
vid Kungliga Tekniska Högskolan. Under den individuella specialiseringen ska  ett på 
förhand utvalt teknikområde studeras i detalj och slutligen utmynna i ett 
spjutspetsprojekt som ska demonstreras  i form av en självgående prototyp av ett 
mekatroniskt system,  en demonstrator. 

1.2 Syfte 
Syftet med den individuella specialiseringen är att skapa en spjutspetskompetens inom 
det utvalda teknikområdet.  På samma sätt är syftet med demonstratorn att uppvisa den 
kompetens som inhämtats under arbetet med den teoretiska fördjupningen i en praktisk 
applikation av det studerade teknikområdet. 

1.3 Avgränsning 
Den individuella specialiseringen ska avgränsas till ett specifikt teknikområde. Det 
utvalda teknikområdet för detta examensarbete är ljussensorer. Fokus kommer att ligga 
på de tekniska tillämpningarna även om den teoretiska bakgrunden kommer att 
behandlas kortfattat. Tanken är att examensarbetet ska ge en överblick över 
teknikområdet och fungera som utgångspunkt för vidare studier inom området. 

1.4 Metod 
Den teoretiska fördjupningen kommer att bestå av en litteraturstudie vars syfte är att 
utforska den kunskap som finns tillgänglig om det valda teknikområdet. Även arbetet 
med demonstratorn kommer att inledas med en litteraturstudie för att undersöka 
linkande projekt som genomförts tidigare och vilka lärdomar som kan hämtas från dess. 
Tanken är att dessa ska tjäna som inspirationskälla. Dock kommer arbetet med 
demonstratorn att till största del innebära praktiskt arbete som syftar till att konstruera 
ett självgående mekatroniskt system. De elektroniska kretsar som demonstartorn 
kommer bestå av kommer att visualiseras i E-CAD-programmet Eagle 6.0. 
Demonstratorn kommer först att byggas på breadboard för att verifiera att 
konstruktionen fungerar som tänkt för att sedan byggas som ett självgående system.
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2   TEORETISK FÖRDJUPNING 
 
I detta kapitel sammanfattas den tillgängliga kunskap och resultaten av tidigare forskning 
inom examensarbetets teknikområde. Denna teoretiska genomgång syftar till att tjäna 
som startpunkt för vidare studier inom området. 

2.1 Inledning 
Ljussensorer är sensorer som detekterar intensiteten av infallande elektromagnetisk 
energi i form av ljus, vilket kan ligga både inom och utanför det synliga spektrumet.  Det 
infallande ljuset omvandlas av sensorn  till en elektrisk singal i form av antingen av en 
spänning eller en ström vars styrka beror på ljusets intensitet.  

Den grundläggande funktionaliteten hos ljussensorerna kan demonstreras med ett 
enkelt experiment. Att en LED ger ifrån sig ljus när det går ström igenom den är ett 
välbekant fenomen, men om ljus av tillräckligt styrka träffar dioden uppstår en spänning 
över den. Experimentet går till på följande sätt: koppla en LEDs anod och katod till en 
multimeter som mäter spänning, rikta sedan med en ljuskälla kraftigare än 
bakgrundbelysningen mot LEDen. Multimetern visar nu en spänning över dioden. 

En vanlig LED kan alltså fungera som en fotodiod, en enkel ljussensor. 

2.2 Grundläggande teori 
Experimentet som beskrevs i stycket ovan förklarade hur en LED kan fungera som en 
ljussensor. Hur är detta möjligt? Förklaringen är de två fysikaliska fenomenen 
fotoelektrisk effekt och fotokonduktivitet. Då en grundlig förklaring av dessa fenomen 
ligger utanför avgränsningen av detta examensarbete kommer de endast gås igenom 
mycket kortfattat. För en utförligare förklaring bör litteratur inom området användas. 
Den fotoelektriska effekten innebär att när ett material träffas av elektromagnetisk 
strålning med tillräckligt hög energi kommer strålningen att absorberas och materialet 
ge ifrån sig elektroner. Den elektromagnetiska strålningen är i detta fall ljus. 
Fotokonduktivitet fungerar på ett linkande sätt, när materialet träffas av ljus med rätt 
våglängd ökar materialets ledningsförmåga.  
Effekten av de ovan beskrivna fenomenen är att ljussensorer kan omvandla infallande 
ljus till en spänning. Detta utnyttjas i de komponenter som används som ljussensorer. 
Dessa kan vara aktiva komponenter som fotodioder och fototransistorer eller passiva 
komponenter som fotoresistorer. Oavsett typ räknas dessa komponenter som 
optoelektriska. 
Fotodioder fungerar likadant som LEDen i experimentet i stycket ovan, det bildas en 
spänning över den när den träffas av infallande ljus. Spännings styrka varierar med 
ljusstyrkan. Precis som dioder är transistorer ljuskänsliga. Fototransistorer är 
utformade för att utnyttja detta, det infallande ljuset träffar basanslutningen och 
ersätter den spänning som normal sätt skulle kopplas dit. Fotoresistorer fungerar så att 
deras resistans minskar när de belyses med ljus. Dess resistorer kallas även LDR-
motstånd (Light Dependent Resistor). 
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2.3 Tekniska applikationer 
Det finns otaliga tekniska applikationer för ljussensorer. I grunden baseras de flesta på 
deras förmåga omvandla infallande ljus till spänning vars styrka beror på ljusstyrkan, 
vilket beskrivits i kapitel 2.2. Detta är mycket användbart då sensorn kan kopplas till en 
mikrokontroller med vars AD-omvandlare kan omvandla spänningen till ett digitalt 
värde. Detta värde kan sedan användas när mikrokontrollerna ska programmeras. 
Nedan listas ett par för- och nackdelar med ljussensorer. 
 
Fördelar: 

 Genererar inga elektriska störningar och är okänsliga för dem.  
 Behöver ej ha fysik kontakt för att fungera. 
 Snabb signal ger möjlighet till kort responstid. 

 
Nackdelar: 

 Fungerar dåligt med material som absorberar ljus effektivt. 
 Eftersom sensorn mäter ljus kan de fungera dåliga i ljusstarka miljöer. 
 Ofta är utsignalen svag och brusig vilket innebär att den måste förstärkas och 

filtreras. 
 
För att beskriva hur en ljussensor kan fungera ska en enkel applikation studeras, en 
reflexsensor. Typiskt består denna typ av ljussensor utav en LED som fungerar som 
ljuskälla och antingen en fotodiod eller fototransistor som utgör själva sensorn, 
funktionen är densamma oavsett komponent. Komponenterna bör vara väl anpassade 
till varandra vad gäller våglängd, ofta används IR-ljus. Sensorn och ljuskällan är 
monterade sida vid sida så att inget ljus från ljuskällan träffar sensorn då inget befinner 
sig framför den. När ett föremål placeras framför sensorn reflekteras ljuset och träffar 
sensorn, desto närmare föremålet befinner sig desto mer ljus vilket ger högre spänning. 
Ofta har reflexsensorer största och minsta avstånd på vilket de kan detektera föremål. 
De varierande spänningsnivåerna och följaktligen AD-omvandlade värdena kan 
användas för att beräkna avståndet till föremålet framför sensorn. I praktiken fungerar 
detta bara på korta avstånd inom ett visst intervall. Därför används denna typ av 
ljussensorer för att detektera i fall någonting befinner sig framför den, dvs. som 
närhetssensorer. De kan t.ex. användas i mobiltelefoner för att känna av i fall 
användaren håller telefonen mot huvudet och då släcka skärmen för att spara energi. 
Det bör noteras att det är det möjligt att använda ljussensorer för att noggrant  mäta 
större avstånd, men då bör laser användas vilket även kräver att mer avancerad optik 
till sensorn. 
Ytterligare en enkel applikation av ljussensorer är en färgsensor. Ljus av olika förger har 
olika våglängder vilka i sin tur har olika energi. Detta innebär att ljus av olika färger ger 
olika spänningar från sensorn. Efter lämplig signalbehandling, AD-omvandling och 
beräkning kan ett föremåls färg bestämmas. Användbart i t.ex. en maskin för automatisk 
sortering efter färg. 
De ovan beskrivna applikationerna är endast två utav otaliga andra inom så vitt skilda 
användningsområden som mätning av syrehalten i blodet inom medicinteknik och 
målsökningssystem för vapensystem. Det ligger utanför detta examensarbetes 
avgränsning att beskriva alla dessa applikationer, men oavsett hur avancerade sensorer 
som används är de grundläggande principerna som beskrivits fortfarande aktuella. 
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3 DEMONSTRATOR 
 
I detta kapitel beskrivs demonstratorn och arbetet med att utveckla den samt resultatet av 
arbetet. 

3.1 Problemställning 
Uppgiften är att konstruera en apparat som kan mäta användarens puls med hjälp av en 
ljussensor. Tanken är att användaren ska placera ett finger ovanpå sensorn och värdet 
på pulsen visas på en display. För att göra detta måste först en signal som innehåller 
pulsen genereras och inhämtas med hjälp av en sensor. Denna signal måste sedan 
behandlas så att den enkelt kan tolkas av en mikrokontroller. Mikrokontrollern ska med 
hjälp av en beräkningsalgoritm beräkna pulsen från den behandlade insignalen. 
Slutligen ska pulsen visas så att användaren kan läsa av den på en display.  
Processen som beskrivs ovan kan tydliggöras med flödesdiagrammet nedan: 
 
 
 
 
 
 
 
Varje steg ovan innebär ett problem som måste lösas. Mer konkret: 
 

1. Hur ska signalen genereras, dvs. hur ska sensorn/hårdvaran utformas?  
2. Hur ska insignalen behandlas, dvs. hur ska elektroniken utformas och fungera? 
3. Hur ska den behandlade insignalen användas för att beräkna pulsen, dvs. hur ska 

mjukvaran fungera? 
4. Hur ska resultatet visas för användaren? 

 
Hur vart och ett av dessa problem samt mindre delproblem löses kommer beskrivas i 
vart och ett av de följade delkapitlen. 
 

  

Generera 
signal 

Behandla 
signal 

Beräkna 
puls 

Redovisa 
resultat 
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3.2 Hårdvara 
Demonstratorns hårdvara består av ljussensorn, en mikrokontroller och en enkel 
display där pulsen skrivs ut.  
Sensor: Pulsen kommer mätas på så sätt att en LED lyser igenom vävnaden i t.ex. en 
fingerspets och lyser upp en annan LED som fungerar som ljussensor. Ljuset kommer att 
absorberas blodkärlen i fingret men lysa igenom vävnaden. När kärlen utvidgas och dras 
ihop med hjärtslagen kommer olika mängder ljus att träffa sensorn vilket ger upphov till 
olika spänningsnivåer som i sin tur kan mätas. Eftersom blodet är rött bör LEDar med 
samma färg väljas för att maximera effekten, allra bäst är IR (infrarött) vilket dessutom 
minskar risken för störningar från bakgrundbelysningen. 
För det ovan beskrivna ändamålet valdes en IR-närhetssensor/reflexsensor av modell 
HSDL-9100 från Avago, se Figur 1. Sensorn består av två IR-dioder monterade intill 
varandra i ett hölje som hindrar ljus får ljuskällan att läcka in till sensordioden. För att 
se den schematiska uppbyggnaden av komponenten se Figur 2. 
 

 
Figur 1. Reflexsensorn.  

Figur 2. Schematisk bild av reflexsensorn. 

Mikrokontroller: Den mikrokontroller som kommer att användas är en ATmega16A 
från Atmel. Egentligen hade en mindre modell kunnat användas, t.ex. en ATtiny13 då 
inte alla pinnar behövs. Dock har denna enklare modell bara en 8-bit timer vilket 
försvårar tidtagning för de relativt långa perioder (sett till CPU-klockan) som 
förekommer vid pulsmätningen. Eftersom ATmega16A utöver två 8-bit timers har en 
16-bit timer vilken lämpar sig bättre valdes denna. 
Display: För att kunna visa den uppmätta pulsen behövs en display. Eftersom det bara 
är ett två- eller tresiffrigt tal som ska skrivas ut räcker det med en 7-segments LED-
display som kan visa tre siffror.  
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3.3 Elektronik 
Elektronikens syfte är att behandla signalen från sensorn så att den enkelt kan användas 
av mikrokontrollern. Problemet består i att ta fram den del av insignalen som är 
intressant och ska skickas vidare till mikrokontrollern. Insignalen kommer att vara så 
svag att den måste förstärkas och innehålla brus som måste filtreras bort. 
Insignalen kommer till största del att bestå av en konstant spänning. Ovanpå denna 
kommer det ligga en liten spänning som varierar i takt med pulsen, alltså den 
intressanta signalen. Insignalens utseende kan ses i Figur 3.  
 

 
Figur 3. Utseendet på insignalen till signalbehandlingskretsen. 

 
För att filtrera bort den konstanta spänningen används ett högpassfilter. På liknande 
sätt kommer eventuella högfrekventa störningar i form av brus att filtreras bort med att 
lågpassfilter. Tillsammans bildar dem ett bandpassfilter. Förhållandet mellan hjärtslag 
per minut (bpm) och frekvens beskrivs utav ekv. 1 nedan. 
 
            (1) 

 
Den maximala pulsen, som kan antas vara 200 bpm, motsvaras av en frekvens på ca. 4 
Hz. Detta blir bandpassfilters övre gränsfrekvens. Eftersom den konstanta spänningen 
saknar frekvens bör den undre gränsfrekvensen väljas så att den är tillräckligt låg så att 
ingen del av pulsen filtreras bort samtidigt som det finns en viss marginal. Den undre 
gränsfrekvensen valdes därför till ca. 0,7 Hz. Bägge filtrens komponenter dimensioneras 
efter följande samband, ekv. 2: 
 
 

  = 
 

    
 (2) 

 
Enligt ekv. 2 gäller för högpassfiltret med fc = 0,4 Hz att R = 680 Ω, C = 330 µF och för 
lågpassfiltret med fc = 4 Hz att R = 33 kΩ och C = 1 µF. 
För att förstärka signalen används en OP-förstärkare av modell LM324N från ST. Denna 
OP-förstärkare består av 4 st. förstärkare på samma chip och har hög känslighet, 
eftersom båda av dessa egenskaper var passande valdes denna förstärkare. 
Förstärkningen ges utav följande samband, ekv. 3: 
 
 

     
  

  
 (3) 

 
Används ekv. 3 med Rf = 33 kΩ och Ri = 330 Ω fås förstärkningen G = 101. För att få 
tillräckligt stor förstärkning används två OP-förstärkare med konfigurationen ovan 
kopplade i serie med varandra, resulterande i en total förstärkning på  
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            . (4) 

Uträknat blir den totala förstärkningen G = 10201. Kretsens kopplingsschema ritat med 
hjälp av Eagle kan ses i  Figur 4 nedan. Ingången till kretsen är koppad till sensordiodens 
katod och utgången kopplad till mikrokontrollerna AD-omvandlare. 
 

 
Figur 4. Signalbehandlingskretsen. 
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3.4 Mjukvara 
Mjukvarans syfte är att med hjälp av den behandlade insignalen och en 
beräkningsalgoritm ta fram ett värde som kan presenteras för användaren. Indata 
består utav den AD-omvandlade insignalen som i sin tur består av ett värde som 
varierar mellan högre och lägre nivåer i takt med pulsen. En enkel algoritm som 
beräknar pulsen genom att först hitta signalens period och använda denna för att 
bestämma frekvensen och slutligen pulsen.  Algoritmen kan åskådliggöras av 
nedanstående flödesdiagram. 
 
 
 
 
 
 
 
Eftersom utsignalen från sensorn och AD-omvandlingen sker kontinuerligt kommer 
indata att bestå av en ström av värden. Det intervall som max- och min-värdet ligger 
inom kommer att variera från gång till gång då demonstratorn används. Detta är inte 
avsiktligt utan är en konsekvens av hårdvarans utformning. Därför måste intervallet 
först hittas, dvs. hitta största och minsta värde på indata. Eftersom frekvensen kommer 
att vara relativt låg, mellan 0,7 och 4 Hz behöver mätningen göras under en tillräckligt 
lång tid för att flera perioder ska komma med och på så sätt förbättra noggrannheten. I 
detta fall har inställningstiden valts till 5 sekunder. För detta används 16-bit timern. 
När max- och minvärdet hittats används dessa för att beräkna medelvärdet. Perioden 
beräknas på så sätt att när värdet på insignalen överstiger medelvärdet startas en timer 
som får gå tills värdet är mindre än medelvärdet. Även här används 16-bit timern pga. 
de relativt långt perioderna. 
På så sätt har alltså perioden bestämt och den kan användas för att beräkna frekvensen 
vilken i sin tur kan användas för att räkna ut pulsen enligt ekv. 1. 

3.5 Resultat 
Vid tiden för redovisningen fungerade demonstratorn inte till fullo. Huvudskälet till 
detta var att  den helt enkelt inte var färdig. Kretsen var byggd på en breadboard och 
FiM-kortets mikrokontroller och display användes. Det som saknades var mjukvaran. De 
övriga delarna, dvs. sensorn och signalbehandlingskretsen fungerade dock som planerat. 
Utseendet på utsignalen från kretsen studerades med hjälp av en multimeter inställd att 
mäta likspänning och frekvens beroende på testet.  
Mätningen visade en utsignal som låg inom det önskade intervallet (0-5 V) och i vissa 
fall varierade mellan en hög och en låg nivå. När multimetern ställdes till att mäta 
frekvensen och tidsintervallet gjordes tillräckligt långt (ca. 5 sekunder) blev resultatet 
en periodisk signal med tydliga toppar. Alltså betedde sig utsignalen som förväntat i 
vissa fall, dock var tillförlitligheten inte särskilt bra. 
Sammanfattningsvis kan man alltså säga att de delsystem som väl fungerade gjorde det 
som dem skulle, om än något sporadiskt. Som enhetligt och självgående system 
fungerade dock inte demonstratorn.  

Inhämta 
data 

Hitta max 
och min 

värde 

Beräkna 
signalens 

period 

Beräkna 
pulsen 
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4 DISKUSSION OCH SAMMANFATTNING 

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

4.1 Diskussion
Syftet med examensarbetet var, som fastslogs i kapitel 1.2, att utforska ett teknikområde 
för att skapa en kompetens inom detta område och sedan ge prov på denna kompetens 
genom att konstruera en demonstrator använder denna teknik. I detta avseende kan 
resultaten som presenterades i kapitel 3.5 kan ses som en blandad framgång. 

I syfte att bygga ett självgående system var arbetet inte särskilt lyckat eftersom 
demonstratorn inte fungerade som ett sådant. Däremot innebär faktumet att de 
viktigaste delsystemen (sensorn och elektroniken) fungerade som tänkt att det är 
möjligt att använda en ljussensor för att mäta pulsen. 

På vilket sett är dessa två delsystem viktigast? Den största utmaningen i projektet var 
att få fram en användbar signal som kan användas för att beräkna pulsen. För att detta 
ska vara möjligt måste först sensorn kunna detektera den svaga signal som genereras 
utav pulsen. Denna svaga signal måste sedan filtreras och förstärkas. Kan detta göras 
handlar följande steg endast om att använda den behandlade signalen för att beräkna 
och presentera resultatet.  

I avseendet att visa att det är tekniskt möjligt att mäta pulsen med en ljussensor måste 
projektet ses som lyckat, även om det inte nådde hela vägen. Det huvudsakliga skälet till 
detta var tidsbrist. Mycket tid lades på att hitta en lämplig sensor, huruvida det är bättre 
att använda en färdig eller bygga en själv och att överhuvudtaget få sensorn och 
signalbehandlingskretsen att fungera. Arbetet planerades så att de frågor som ställdes i 
kapitel 3.1 angreps och löstes ett efter ett. Skälet till detta är att varje delsystem kräver 
att det föregående fungerar för att dess funktion ska kunna säkerställas. 

Det tål att diskutera i fall denna arbetsplan var den optimala, men resultatet var att det 
inte fanns tid nog att få den sista delen att fungera. Det fanns alltså ingen tid testa i fall 
mjukvaran fungerade. Eftersom demonstratorn som helhet inte fungerade är det svårt 
att diskutera den utan att det bli en teoretisk diskussion, men de delar som fungerade 
och deras funktion kan diskuteras närmare. Resten av detta kapitel kommer ägnas åt 
denna diskussion. 

I kapitel 3.5 noterades att det stora problemet var tillförlitligheten. Resultatet varierade 
från gång till gång för samma person och funktionen var i vissa fall mycket sporadisk. 
Vad beror detta på? Först och främst så är denna metod för pulsmätning beroende av att 
den kroppsdel som används vid mätningen hålls helt stilla. Det beror på att mätningen 
baseras på skillnaden i mängden ljus som skiner igenom vävnaden när blodkärlens 
volym varierar till följd av pulserna i blodflödet. Om blodkärlen förflyttas kommer 
mätningen störas, även mycket små rörelser kan orsaka störningar. 

Ett tänkbart sätt att lösa detta är att montera sensorn i någon form av klämma som gör 
så att fingret inte kan röra sig relativt sensorn och vice versa. På detta sätt kan även ljus 
från omgivningen stängas ut mer effektivt. Även om sensorn använder IR-ljus så finns 
det en halt av sådant ljus även i t.ex. belysning och inte minst dagsljus från solen. Just 
detta är dock inget större problem så bakgrundsbeslyningen endast ger upphov till en 
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låg konstant spänning över sensorn som filtreras bort av högpassfiltret i 
signalbehandlingskretsen.  

En annan möjlig felkälla är själva ljussensorn. Den sensor som används är en 
reflexdetektor som beskrivs i kapitel 2.3 bestående utav två IR-dioder. I demonstratorn 
används reflexsensorn inte som den är tänkt att användas, placerar man fingret ovanpå 
den är det mycket närmare än det minsta avståndet då den är tänkt att fungera. Detta i 
sig är inget problem utan tvärt om skälet till att en sådan sensor används. Det minsta 
avståndet avser föremål med ytor som reflekterar mycket av ljuset från reflexsensorn 
ljuskälla. Mänsklig vävnad släpper igenom förhållandevis mycket ljus och det som träffar 
blodkärl kommer att absorberas. Alltså på så sätt som sensorn är tänkt att fungera i 
demonstratorn. 

När ljussensorn diskuteras är det värt att nämna själva komponentens utseende. 
Reflexsensorn som användes var mycket liten vilket både är bra och dåligt. Fördelen är 
att det är möjligt att täcka sensorn med fingret så att så lite ljus som möjligt läcker in 
från omgivningen. En nackdel var att det inte fanns några pinnar vilket innebär att det 
var nödvändigt att löda fast sladdar innan den kunde användas. Här ställer storleken till 
problem då det var svårt att löda fast sladdarna utan att skada sensorn. Det är möjligt, 
om än otroligt, att dioderna i sensorn kan ha skadats vid lödningen vilket kan ha 
påverkat deras funktion. Detta är dock mindre troligt eftersom sensorn fungerade som 
den skulle. 

4.2 Sammanfattning
Sammanfattningsvis är ljussensorer mycket användbara komponenter som kan 
användas i en lång rad av olika tekniska applikationer. Ur maskinteknisk synvinkel är de 
utmärkta medel med vilka maskiner och apparater kan känna omvärlden och på så sätt 
bli både smartare, effektivare och säkrare. För att ge prov på hur ljussensorer kan 
användas skulle en demonstrator konstrueras. Denna demonstrator bestod av en optisk 
pulsmätare som beräknar pulsen med hjälp av en reflexsensor. Även om arbetet med 
demonstratorn inte nådda hela vägen fram till en fungerade prototyp visade arbetet att 
det var tekniskt möjligt att få en sådan apparat att fungera. 
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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
Demonstratorns konstruktion och utformning kan förbättras på flera sätt. Det främsta 
syftet med dessa förbättringar vore att öka tillförlitligheten. Hur kan detta göras? Det 
finns två saker som kan bidrag till att förbättra tillförlitligheten, det ena rör hårdvaran 
och det andra mjukvaran.  
Hårdvaran kan dels förbättras på så sätt som diskuteras i kapitel 4.1 och dels genom att 
helt enkelt välja en bättre sensor. Här är förmodligen det förstnämna det mest effektiva. 
I kapitel 4.1 diskuterades hur problemet med störningar från rörelser kan lösas genom 
att sensorn monteras i någon typ av klämma som kan fästas på t.ex. ett finger. En sådan 
klämma skulle kunna byggas av t.ex. en klädnypa som förses med ett hål i ena nypan där 
sensorn kan monteras.  
Mjukvaran kan förses med en bättre beräkningsalgoritm, förslagsvis någon form av FFT-
algoritm (Fast Fourier Transform). Dessa algoritmer kan användas för att bestämma 
frekvensen på en signal, vilket är precis det som behövs för att beräkna pulsen från 
insignalen. I dess nuvarande form börjar programmet med  att kalibrera sig efter största 
och minsta värde på insignalen för att hitta intervallet mellan dessa. Med en FFT-
algoritm är detta steg onödigt då den inte behöver kalibreras på förhand utan istället 
sampla indatan direkt vilket sparar tid.  
Vinsterna med en FFT-algoritm är alltså bättre noggrannhet och sparad tid. Det finns 
dock nackdelar. Dessa algoritmer kräver mer beräkningskraft och minne, där framförallt 
minnet kan bli ett problem. I detta fall är dock signalen så pass långsam att den inte 
behöver samplas så ofta (enligt Nyquist) vilket bör hålla nere mängden data och därmed 
minska minnesåtgången.  

5.2 Framtida arbete
Först och främst skulle framtida arbete bestå av att få demonstratorn att 
överhuvudtaget fungera, sedan se till att den fungerar som ett självgående system. På 
sikt skulle arbetet bestå av att implementera de mer avancerade lösningar som gavs 
förslag på i föregående kapitel. Syftet med detta skulle vara att ge fördjupade kunskaper 
inom området. Speciellt kunskap om teorin bakom och användning av olika FFT-
algoritmer kan komma till användning vid framtida arbeten. 
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