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Sammanfattning  

I norra Sverige testar en stor del av världens biltillverkare sina bilar för extremt vinterklimat. 
NMI Advanced Driving AB arbetar med att utbilda främst utländska testförare för körning på 
snö- och isbelagt underlag. I detta arbete har en mobil mätutrustning för att kontrollera förares 
färdigheter konstruerats. Arbetet har innefattat både hårdvara och mjukvara. Mätutrustningen 
är tänkt som ett hjälpmedel i NMI:s dagliga arbete. Den ska klara av att mäta reaktionsträcka, 
hastighet samt slumpmässigt kunna tala om för föraren åt vilket håll undanmanövern ska 
göras. Den ska vara mobil och enkelt kunna monteras i olika bilar. Utrustningen ska även 
klara av att mäta varvtider på en isbana. Rapporten beskriver problemets natur, vår lösning 
samt arbetets gång fram till den färdiga prototypen. Den redovisar vilka komponenter som 
valts med hänsyn till våra kunskaper, funktionalitet och kompatibilitet med varandra. I 
rapporten påvisas också tekniska lösningar av strömförsörjning och sammankoppling av 
komponenter samt programmets utformning för bästa användarförståelse.  

Resultatet blev en lovande lösning som presenterades för NMI AB med bra feedback våren 
2007. Rapporten har färdigställts under projektets gång tillsammans med prototyp och 
programkod.  

 



 



 

Abstract 

A big part of the leading car manufactures test their cars for extreme winter climate in the 
northern part of Sweden. NMI Advanced Driving AB is a company that mainly offers 
education of driving skills on ice and snow for the foreign drivers in the region. In this 
assignment a mobile measure device for control of the driver’s skills has been constructed. 
The task has been to both develop the hardware and the software part. The main task of the 
device is to help NMI in their daily work. The device should be able to measure reaction 
distance, velocity and randomly tell the driver which way to turn in an evasive maneuver. It 
should be a mobile device easy to mount in any automobile. The device should also be able to 
measure lap times on an ice track. The report describes the problems nature, our solution and 
our work till the finished prototype. It describes the components chosen due to our 
knowledge, functionality and compatibility. You will also read about technical solutions, 
linking of components and layout of the C-program for good usability. 

The result was a promising solution shown for NMI AB during the spring of 2007 with good 
feedback. The report has been completed during the project together with the prototype and 
program code. 



 



 

Förord 

Examensarbetet är i huvudsak utfört på Arvidsjaur Lärcentra under våren 2007. Ett stort tack 
riktas till Anne Åberg och John Lagerskog som ordnade så vi kunde beställa delarna som 
behövdes för att genomföra arbetet och ordnade med kontakter. Ett tack riktas även till Jan 
van Deventer på LTU för handledarskapet. 
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1 Inledning 
Bilindustrin är beroende av tester i alla klimat för att deras bilar ska fungera tillfredställande i 
olika delar av världen. I norra Sverige finns flera testanläggningar för test i extrem vinterkyla. 
Eftersom större delen av förare och ingenjörer kommer utifrån och sällan eller aldrig har kört 
bil på snö finns ett behov av förarutbildning. NMI är ett företag som erbjuder förarkurser till 
olika testföretag för att utveckla förarnas skicklighet vid körning på is- och snö-belagt 
underlag genom olika körövningar. För att förbättra kvalitén och förenkla utbildningen så togs 
ett projekt fram för att utveckla ett lämpligt hjälpmedel. Se figur 1 för redogörelse av vår plats 
i näringskedjan.  

 
Figur 1: Vår plats i den hierarkiska pyramiden. 

 

I projektet tog två grupper fram olika lösningar enligt en kravspecifikation som gemensamt 
uppförts med NMI. Dessa grupper bestod av alla sista års studenter på programmet 
bilsystemingenjör med stationeringsort Arvidsjaur och Arjeplog. Vid redovisningen av 
föregående projekt diskuterades en sammanslagning av de två lösningarna tillsammans med 
NMI. De bästa idéerna användes till den slutgiltiga lösningen. Detta examensarbete tar vid där 
det föregående projektet slutade. Arbetet bestod i att samla mer fakta kring komponenterna 
och dess funktioner för att sedan ta fram en fungerande prototyp samt utföra tester av denna. 

Den största delen av tiden har avverkats på Arvidsjaur lärcentra, med informationssökning, 
lödning av komponenter och programmering samt tester.  
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1.1 Bakgrund 

NMI Advanced Driving har banor där olika aktörer kan träna sina förare.Bland annat tränas 
förarna på oförberedda situationer som kan uppstå i trafiken. Testerna utförs på isbelagt 
underlag. 

 

1.1.1 Undanmanöverprov 

Under undanmanöverprovet kör man i hastigheter som är vanliga för svenska vägar och detta 
test illustrerar att det står en ren eller älg på vägen som framtvingar en undanmanöver. Det 
finns två håll man kan svänga mot för att inte göra övningen ”statisk”.  Banan är utstakad med 
koner enligt figur 2.  

 

 
Figur 2 bana utsatt med koner. Älgen simulerar undanmanövermomentet. 

 

För att få ett överraskningsmoment så kastas en kon ut på ett av körfälten av NMI:s personal 
så att föraren inte vet vilket håll han/hon ska svänga åt när denne närmar sig 
undanmanöverprovet, se figur 3.  
 

 
Figur 3. En kon kastas ut i banan för att simulera ett hinder på vägen (1). 

 

1.1.2 Bromsprov 

Vid bromsprovet körs testerna i olika hastigheter på en rak bana och ska simulera en 
panikinbromsning. När föraren kommer fram till två utplacerade koner ska de panikbromsa så 
ABS funktionen går in ända tills bilen står helt stilla. Denna test utförs för att förarna ska få 
en förståelse för hur mycket hastighet och underlag kan påverka bilens bromssträcka. 
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1.1.3 Bankörning på tid 

Vid bankörning på tid körs testerna på utstakade banor medans en person från NMI tar tid 
med ett tidtagarur mellan start och mål. De registrerar sedan tiderna manuellt på papper. 
Banan körs ett flertal gånger och siktet är att förbättra tiden mellan gångerna. Detta för att få 
mer känsla för bilen och underlaget. De har både banor med gemensam och delad start och 
målgång. 

1.2 Problembeskrivning 

Föraren ska panikbromsa och göra en undanmanöver antingen till vänster eller höger 
beroende på vilken sida ett hinder slumpvis dyker upp. Detta görs för att öva upp förarens 
reaktionsförmåga.  
Problemet uppkommer när man ska göra en rättvis bedömning av förarnas skicklighet. 
Eftersom det är omöjligt att kasta konen vid rätt tidpunkt varje gång, kasta den rätt längd, veta 
exakt hastighet på bilen och förarens reaktionstid så kan det bli ganska stora felmarginaler. 
Vid körning runt en isbana är det svårt att veta om föraren förbättrar sina varvtider och 
därmed svårt att bedöma hur han/hon utvecklas. Ett system som klarar vissa av dessa punkter 
har används, men problemen med detta var att priset var väldigt högt, det tog lång tid att 
installera och problem med strömförsörjning. Detta gjorde att det blev väldigt jobbigt att 
montera och sköta när det var kallt ute. 

NMI Advanced Driving har kommit med en förfrågan om att ta fram en lösning för att kunna 
ersätta personen som kastar konen men samtidigt ha kvar slumpmetoden. Det ska gå att 
mäta/logga hastighet och reaktionssträcka. Utrustningen ska klara av att mäta varvtider för att 
fungera till bankörning. Utrustningen skall helst vara lätt att installera, endast vara inne i bilen 
och ha så lite kablage som möjligt. 

Fördelarna med att digitalisera hastighetsloggning, mätning av reaktionssträcka och 
slumpning av vilken bana som blockeras är många gentemot om det sköts manuellt.  

• Den mänskliga faktorn kan uteslutas då mätvärdena alltid har samma felmarginal.  

• Man kan på ett lättare sätt upptäcka om föraren fuskar genom att t.ex. bromsa för 
tidigt.  

• Behandlingen av mätdata blir enklare när den loggas digitalt istället för att anteckna 
manuellt.  

• NMI kan lättare garantera kunden att jämförelserna blir rättvisa med digital loggning 
av mätvärden.  

• Ekonomiska resurser sparas då det inte krävs ett lika omfattande arbete från NMI:s 
personal om man använder ett digitalt system.  

 

1.3 Projektets syfte 

Syftet med projektet är att ta fram en prototyp på en i ett föregående projekt framtagen 
lösning som gör det möjligt att bedöma varje förare mer exakt och kunna följa varje enskild 
förares framsteg tydligare vid undanmanöverprov och tidtagning vid bankörning. Det blir 
också över mer tid till att lära ut istället för att hålla på med utrustningen. Målet är också att 
prototypen ska fungera och uppfylla alla ställda krav från kunden.  
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1.4 Arbetets disposition 

Dispositionen av arbetet skedde enligt följande: Den slutgiltiga lösningen röstades fram och 
sedan delades projektets arbete in i olika steg. 

• Första steget var att leta så mycket information som möjligt om de ingående 
komponenterna i systemet för att få en uppfattning om hur de fungerade och om de var 
lämpliga för projektet.  

• Andra steget var att beställa delarna som bedömdes som mest lämpliga till prototypen 
som skulle framställas.  

• Tredje steget var monteringsfasen där delarna skulle sammanlänkas till en mekanisk 
färdig prototyp.  

• Fjärde steget var programmering där vi endast gått en grundläggande kurs så det fick 
mer tid till förfogande än de andra stegen. Efter programmeringen skulle produkten 
fungera som en tidig prototyp.  

• Det femte steget var testfasen av prototypen där den testades med avseende på avstånd 
och miljö.  

• Det sjätte bestod av utvärdering och förbättring av prototypen samt få den att se 
produktionsmässig ut.  

• Sjunde och sista steget var att färdigställa rapporten samt redovisa arbetet. 
 

1.5 Lösning 

Den färdiga prototypen består i stort av en mikrodator, fotocell, lampor, reflexstolpar och en 
bromsavkänningskontakt. Den är tänkt att den ska klara att utföra tre olika 
testkörningssimuleringar.  
 

1.5.1 Undanmanöver 

På undanmanöverprovet ska den fungera enligt följande: Reflexstolparna ska stå uppställda 
med fem meters avstånd mellan varandra på banan där det är tänkt att undanmanövern ska 
börja. När bilen passerar den första reflexstolpen så känner fotocellen av det och skickar en 
signal till datorn. Datorn i sin tur nollställer den interna klockan och loggar tiden när man 
passerar den andra reflexen. Därmed kan datorn räkna ut hastigheten eftersom den vet 
avståndet på fem meter mellan reflexstolparna och tiden det tar emellan stolparna. Vid den 
andra reflexstolpen så slumpar också datorn så att en av lamporna tänds och L eller R står på 
displayen. Lamporna illustrerar då ett vilt djur på vägen som man ska väja för. Den naturliga 
reaktionen när man upptäcker en fara är att man först släpper gasen, det intressanta är dock 
hur lång tid det tar innan man börjar bromsa eller rättare sagt hur lång sträcka man hinner 
innan man trycker på bromsen. Därför nollställs klockan igen vid den andra reflexstolpen och 
stannas när bromsavkänningskontakten ger signal till datorn. Med dessa data kan då datorn 
räkna ut reaktionssträckan genom att man har hastigheten och tiden från man uppfattat hindret 
tills man rör bromsen. Om man inte bromsat inom en sekund så står det ”no brake” på 
displayen för att det då antingen beror på att föraren bromsat innan han/hon passerat 
reflexstolpen eller att föraren helt enkelt varit för långsam. 
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1.5.2 Bromsprov 

Vid bromsprovet så arbetar den ungefär likadant som vid undanmanöverprovet förutom att 
båda lamporna tänds samtidigt när man passerar andra reflexstolpen. Detta ska då visa föraren 
när han/hon ska börja bromsa. 

 

1.5.3 Bankörning på tid 

Prototypen ska kunna logga och visa upp till 20 varvtider och visa det snabbaste samt det 
senaste varvet på displayen. Detta ska fungera både med en och två reflexstolpar eftersom 
kunden har banor med olika förutsättningar, start- och målgångar. Vid körning med en 
reflexstolpe så ska den nollställa klockan när fotocellen första gången passerar reflexen. När 
man nästa gång passerar så loggar datorn tiden och nollställer klockan igen. Tiden visas på 
displayen. Nästkommande gånger man passerar gör den likadant förutom att den jämför den 
senaste tiden med tidigare snabbast loggade tid och visar den snabbaste varvtiden tillsammans 
med senaste varvtiden. Systemet med en reflexstolpe används när banan har en gemensam 
start och mållinje. Se figur 4. 

 
Figur 4. Bana med en reflexstolpe 
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Vid två reflexstolpar är principen densamma. Vissa saker skiljer dock. Klockan nollställs 
första gången man passerar en reflex och loggas/visas på displayen när man passerar nästa 
reflex men sen kommer skillnaden. Klockan nollställs inte förrän nästkommande gång man 
passerar en reflex och tiden loggas inte förrän därefter kommande reflex. Detta för att få det 
att fungera korrekt med två reflexstolpar inblandade. Visningen av tider på displayen är 
densamma som för en reflexstolpe. Det vill säga den senast loggade tiden tillsammans med 
den snabbaste. Systemet med två reflexstolpar används när banan har skild start och målgång 
så att man därmed inte behöver en bana som loopar. Se figur 5. 

 
Figur 5. Bana med två reflexstolpar. 
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2 Teori 
 

2.1 Fotogivare 

Fotogivare används för att detektera föremål på olika sätt, de kan känna av olika färger, om 
någonting passerar, hur stort det är och avståndet till det. Det finns tre olika typer för att veta 
när något passerar, direktavkänning, reflektoravkänning och sändare/mottagare.  

Fotogivare med sändare/mottagare har 2 komponenter placerade mitt emot varandra, den ena 
skickar ut ett konstant ljus och den andra känner av ljuset. Se figur 6 för exempel. När ljuset 
bryts vet sensorn att något passerar. Fördelen är att avkänningsavståndet blir mycket större än 
med de andra alternativen.  

 
Figur 6. Fotogivare med sändare och mottagare (2). 

 
Hos reflektoravkännande fotogivare är sändare och mottagare monterade i samma hus. Se 
figur 7 för exempel. Ljusstrålen som skickas ut reflekteras mot en anpassad reflektor som är 
parallellt placerad mot sensorn. När ljusstrålen kommer tillbaka är kretsen sluten och bryts när 
när ljusstrålen uteblir. Fördelen är att det inte behövs strömförsörjning till 2 komponenter.  

 
Figur 7. Reflektoravkännande fotogivare (3). 

 
Direktavkännande fotogivare utnyttjar ljuset som reflekteras från det objekt som man vill 
känna av. Se figur 8 för exempel. Fotogivare är placerad på ett visst avstånd till objekten som 
skall passera och är anpassad för om det är ljus eller mörk bakgrund. Med hjälp av de olika 
reflexionsförhållandena kan sensorn avgöra om det är ett föremål i vägen eller inte. Detta är 
en fördel då reflektor inte kan monteras mitt emot sensorn.  



 8

   
Figur 8. Direktavkännande fotogivare (4). 

 
Fotogivare kan använda sig av tre olika sorters ljus, rött synligt ljus, laser och IR-ljus. Laser 
har högre precision och kan klara av längre avstånd men är ett dyrare alternativ. IR och rött 
synligt ljus har ungefär samma räckvidd. Fördelen med det röda ljuset kan vara att det är 
lättare att ställa in sensorn rätt eftersom man ser ljuset, men det är en nackdel då man inte vill 
att ljuset skall synas. IR är som bekant osynligt ljus. Sensorn kan också ha ett 
polarisationsfilter och skicka ut polariserat ljus för att minska risken att ta emot ”fel ljus” 
(strålkastare etc.). 

  

2.2 Programmering 

Programmering handlar om att förklara för en dator vad den skall göra när den får olika 
indata. Indata kan vara en knapptryckning, att den får en viss ström, ett värde m.m. Det finns 
en rad olika programmeringsspråk för att skriva program, t ex C, java, pascal, miranda, dessa 
måste sedan översättas (kompileras eller interpreteras) till maskinkod för att maskinen som 
ska styras förstår. Nästan alla större applikationer är skrivna in något språk med grunder i C. 
Programspråket C lämpar sig mycket bra vid små inbyggda system där minnesutrymmet är en 
begränsande faktor. Detta eftersom programmets kodmängd har en tendens att bli mindre än 
vid objektorienterande språk som C++ eller java. 

Vanliga problem med programmering: 

• Stora program är svåra att förstå och överblicka.  

• Program som ändrats många gånger blir svårare att överblicka och förstå.  

• Ändringar i ett program får ibland följder som man inte förutsett eller önskat.  

• För att ändra en funktion i ett existerande program måste man ibland göra ändringar på 
många ställen i koden, trots att förändringen man vill göra kan tyckas trivial.  

• Programmering kan ta lång tid. Tillgängliga resurser räcker inte till.  

• Program gjorda av en person kan vara svåra att förstå för en annan person, eller till 
och med samma person en viss tid efteråt.  

• "Hur många fel man än rättar i ett program, så finns det alltid ytterligare fel kvar som 
man inte upptäckt."  
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2.3 Mikrokontroller 

Mikrokontroller är en liten dator med integrerad processor ibland kallad enkrets dator. Se 
figur 9. Den vanligaste placeringen för en mikrokontroller är i inbyggda system och de är 
oftast optimerade för att styra och arbeta tillsammans med andra elektroniska komponenter. 
Förutom en integrerad processor finns även inbyggt minne, klockgeneratorer och I/O bussar. 
Det inbyggda minnet i en mikrokontroller består av två delar, RAM och ROM minne. Det 
finns olika typer av processorer som t.ex. RISC (Reduced Instruction Set Computer) och 
CISC (Complex Instruction Set Computer). En RISC processor har fler enkla instruktioner 
som går snabbare att exekvera än CISC processorns få men mera komplexa instruktioner. 
Mikrokontroller används oftast där det inte finns behov av mycket minne eller långa program. 
Mikrokontroller kan delas in i olika bussbredder t.ex. 8 bitar, beräkningshastigheten kan 
generellt sägas vara högre med större bussbredd tack vare att fler siffror kan bearbetas 
samtidigt. (14) 

 

 
Figur 9. Blockdiagram över ATMEL mikrokontroller (5). 
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2.4 Linjär Spänningsregulator 

En linjär spänningsomvandlare består av en transistor som beter sig som en variabel resistans 
med vilken en spänningsdelare kontinuerligt justeras för att hålla en konstant utspänning. 

Det finns spänningsregulatorer som är gjorda för en specifik utspänning och det finns 
justerbara regulatorer där en spänningsdelare kopplas mellan utpinnen och en referens pinne, 
genom att variera resistansen kan utspänningen ändras. Figur 10 visar en kopplingsanvisning 
för en spänningsregulator med fast utspänning (LM7805) och figur 11 visar en 
kopplingsanvisning för en spänningsregulator med variabel utspänning (LM317). 

 

 
Figur 10. Fast utspänning (6). 

 
 
 

 
Figur 11. Variabel utspänning (7). 
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3 Metoder och komponenter 
Utifrån helhetslösningen valdes först mikrokontroller som passade för ändamålet. Display 
valdes utifrån mikrokontroller och att den skulle ha tillräckligt många tecken och rader. 
Navigeringsmodul var enklast att välja med fem knappar eftersom mikrokontrollern redan 
hade en sådan, annars var bara storlek och utseendet av betydelse. Sensor valdes efter kravet 
på att endast komponenter i bilen skulle få användas och att den skulle klara avståndet. Men 
vilken typ av ljussensor som skulle använda för att få minsta brytningen genom glasrutan på 
bilen var svårt att veta då det inte fanns mycket information eller hjälp att få, därför krävdes 
tester av dem. Spänningsregulatorer valdes efter önskad spänningsomvandling för att de olika 
komponenterna skulle få rätt spänning. Det sista som valdes var lådan där allt skulle få plats 
eftersom måtten behövdes på de ingående komponenterna. 

 

3.1 AVR Butterfly 

AVR Butterfly är ett batteridrivet demonstrationskort med en Atmel Atmega169 
mikrokontroller. Kortet innehåller en LCD display, joystick, högtalare, serieport, 
klockkristall, flash minne och sensorer för temperatur och spänning.  

En förinstallerad bootloader tillåter att den kan programmeras med en vanlig seriekabel. 
Kortet kan användas som utvecklingsplattform for ATmega169 processorn eller som hårdvara 
direkt. Det finns ett antal portar som kan användas som in eller utgångar för att styra andra 
komponenter i ett större system.  

Kristallens frekvens är 32,768KHz vilket lämpar sig väl att användas till en realtids klocka. 
Atmega169 är en 8 bitars RISC processor med en hastighet 0-16MHz och är utrustad med 
16kb flashminne, 512b EEPROM och 1024b SRAM.  

AVR butterfly valdes för att den klarar att sköta uppgiften, den är billig och erfarenhet finns 
från en tidigare kurs. Referera till figur 12 för exempel hur en butterfly ser ut. 

 
Figur 12. AVR Butterfly (8). 
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3.2 Parallax Seriell LCD 

En Parallax seriell LCD är väldigt funktionell. Det är en billig LCD som man enkelt 
kontrollerar med en AVR Butterfly. Modellen som valts för detta arbete har två rader som det 
rymmer 16 bokstäver vardera, den har även bakgrundsbelysning. I figur 13 visas den LCD 
display som används. 

Eftersom displayen är seriell så blir den mycket enklare att koppla in och styra. Det behövs 
till exempel bara tre anslutningar. Jord, 5 volt DC och en signalkabel som man skickar 
information till displayen med. Det kan jämföras med en vanlig LCD display som behöver 
upp emot 16 anslutningar.  

Man kan skicka text till LCD:n direkt från en AVR Butterfly utan AD-omvandlare eftersom 
de talar samma ”språk”. Bokstäver och siffror skickas till displayen med ASCII koder som 
finns för alla olika tecken, på så sätt kan man skriva ut texter m.m. på displayen. ASCII 
koderna är universella och togs fram i början på 1960 talet.(13) 

 
Figur 13. Parallax Seriell display (9). 

 

3.3 Navigeringsmodul/Joystick 

På AVR Butterfly sitter en liten joystick fastlödd i kretskortet för att kunna bläddra mellan 
olika menyer. Denna joystick är inte särskilt ergonomisk och väldigt svår att komma åt 
eftersom allt ska kapslas in i en låda. Därför införskaffades en ny joystick vars utseende 
överensstämmer med lådans. Joysticken har stora knappar med text och pilar på som visar 
vilket kommando de utför. Se figur 14. 

 
Figur 14. Navigeringsmodul/Joystick (10). 
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3.4 Spänningsregulator 

En AVR Butterfly kräver mellan 3 och 4,5 volt och displayen kräver 5 volt. Eftersom bilens 
spänning ligger på 12 volt så kan man inte driva AVR Butterflyen och displayen direkt från 
bilens elsystem. Därför behövs en spänningsregulator för att omvandla spänningen till 3 volt 
för AVR Butterflyen och en spänningsregulator som omvandlar spänningen till 5 volt för 
displayen.  

En lämplig spänningsregulator för displayen är ”lm7805” som med hjälp av två kondensatorer 
matar fram 5 volt utan spänningstoppar. Den kan hantera spänningar från 10 volt till 35 volt 
och strömmar upp till 1 ampere (11). Dock kan den bli väldigt varm vid belastning så den har 
kompletterats med en kylfläns. Se bilaga 5 för mer information om LM7805. 

Till butterflyen har en spänningsregulator LM 317 använts. Denna spänningsregulator är 
justerbar mellan intervallet 1,2 till 25 volt vilket gör den lämplig för butterflyen. Den klarar 
1,5 Ampere ström. För att få den rätta spänning till butterflyen så har enligt kopplingsschema 
(12) motstånd ett en resistans på 270 Ω  och motstånd två en resistans på 390 Ω  vilket ger 3V 
i utspänning. I formel 1 visas uträkning av storlek på motstånd för rätt utspänning. 
Kondensatorerna används för att uppta eventuella spänningstoppar och storleken på dessa 
valdes enligt tillverkarens rekommendation. Se bilaga 4 för mer information om LM317. 
Figur 15 visar hur spänningsregulatorerna kopplats samman. 

 


















R1
R2

 +1*1.25 = spänning 

Formel 1. Uträkning av motstånd till LM317. 

 

 

Figur 15. Kopplingsschema för spänningsregulatorerna efter sammankoppling. 
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3.5 Fotogivare 

E3G-MR19 heter fotogivaren som används. Den är plastkapslad och avsedd att användas 
tillsammans med reflektor. Fotogivaren klarar ett avstånd på upp till 15 m vilket är fullt 
tillräckligt. Givaren arbetar med IR-ljus vilket gör att ljuset inte kan ses. Fotogivaren matas 
med 12-240 volt lik- eller växelspänning vilket gör det möjligt att använda den med bilens 
elsystem. Den har även justerbar känslighet vilket är bra eftersom man kan eliminera 
eventuella reflexer från snön. Fotogivaren är omkopplingsbar mellan ljus- och 
mörkerfunktion vilket gör att utrustningen går att använda även under dygnets mörka timmar. 
Figur 16 visar den fotogivare som slutligen valdes. 

 
Figur 16. Fotogivare med IR-ljus (3). 

 

3.6 Bromsljus 

För att få en snygg hållare till manöverlamporna så inhandlades ett bromsljus med ledlampor i 
rad från Biltema. Bromsljuset består av 36 röda lysdioder som alla tänds på samma gång. 
Eftersom det är anpassat till bilar behöver det en matning på 12v. Bromsljuset modifierades så 
att endast 8 lampor lös på var sin sida med separat matning, se figur 17. 

 

Figur 17. Bromsljus med lysdioder. 
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4 Mjukvara 

 

4.1 AVR Studio 4 

AVR Studio är en integrerad utvecklingsmiljö för att skriva och simulera program samt även 
för att programmera mikrokontrollern. Det har enbart använts för att föra över filer till 
mikrokontrollern.  

 

4.2 Kompilatorn Win AVR 

WinAVR, även kallat ”whenever” är en mjukvara med öppen källkod för operativsystemet 
Windows. WinAVR innehåller alla verktyg för att kunna bygga program till Atmel AVR 
serien med RISC mikroprocessorer. Inkluderat är bland annat GNU GCC kompileraren för C 
och C++, programmers notepad där program koden skrivs en debugger. Programmet är gratis 
att ladda ner och använda. 
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5 Utförande 
 

5.1 Strukturering av arbete 

I ett tidigare genomfört projekt har två lösningar på kundens problem tagits fram genom olika 
grupper. Vid ett möte med kunden presenterades de båda lösningarna och det diskuterades om 
vilken som var den bästa från deras synpunkt. Denna diskussion ledde till en sammanslagning 
där de bästa delarna använts från respektive lösningsförslag. 
Detta projekt har gått ut på att hitta lämpliga produkter och sätta ihop dessa till en enhet som 
tillfredställer alla kundens krav enligt föregående projekts slutgiltiga lösning.  
Eftersom kraven tidigare varit otydliga ville vi nu tydliggöra kravspecifikationen. Problemen 
som fanns listades upp för att göra arbetet tydligare och mer överskådligt. Dessa var bl.a. val 
av mikroprocessor, display, navigeringsmodul, låda och sensor. Elektriska problem var att få 
rätt spänning och ström till de olika komponenterna utifrån bilens säkringsuttag på 12v och 
hur vi skulle koppla in oss på bromsljuset. Programmerings problem var hur menysystemet 
skulle vara uppbyggt, att slumpa och tända diod när sensor bryts, räkna ut hastighet när 2 
reflexer passerats, att få ut reaktionstid/reaktionssträcka samt att spara 20 varvtal och visa det 
senaste och snabbaste varvet på displayen. 
 

5.2 Val av komponenter 

Efter problemen hade listats upp fanns en överskådlig plan att jobba efter. Valet av 
komponenter valdes efter hur lämpliga de var utifrån kundens perspektiv samt hur mycket 
erfarenhet som fanns tillgänglig av produkten från tidigare kurser. Valet av mikroprocessor 
gjordes först eftersom den är systemets ”hjärna”. Därefter valdes resterande utrustning med 
hänsyn till om de uppfyllde kundens krav samt om de var kompatibla med mikroprocessorn. 
Produkterna var inga svårigheter att hitta eftersom det mesta fanns att beställa på Elfa, Kjell & 
CO etc. 
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5.3 Sammanlänkning av komponenter 

Butterflyen blev spindeln i nätet vid sammanlänkningen av alla ingående komponenter. 
Joysticken som sitter original på butterflyen har sex anslutningar, lika många som den 
nyinförskaffade joysticken. Den nya joysticken monterades enkelt genom att löda bort den 
gamla joysticken och sedan löda dit sex kablar som sedan löddes i den nya joysticken, detta 
för att frigöra joysticken från butterflyen för montering i lådan. 

Spänningsmatningen till displayen och butterflyen fick regleras med spänningsregulatorer för 
att kunna drivas med bilens elsystem. Dessa löddes ihop enligt kopplingsschemat i figur 18 
tillsammans med kondensatorer och motstånd.  

 
Figur 18. Kopplingsschema över ingående komponenter. 
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Fotogivaren kopplades till 12v, jord och manöver till butterflyen. Bromspedalens givare 
kopplades till jord och manöver till butterflyen. 

Två relän användes för att manövrera lamporna för undanmanövern. Dessa monterades på ett 
separat kort och fick en egen mindre låda för att undvika störningar med de andra 
komponenterna. En kabelstam förbinder lådhalvornas innehåll med varandra. Användningen 
av relän berodde på att lamporna kräver 12 volts spänning och butterflyen har endast 3 volt i 
utspänning. Eftersom man endast kan mata butterflyen med 4,5v så blev det omöjligt att driva 
lamporna ifrån den. Den fick istället driva styrspänningen för reläerna. Detta betyder att när 
butterflyen ger signal till reläerna så kopplar den på 12v till lamporna. Figur 19 föreställer 
lådans insida med butterfly, kretskort samt undersidan av display och joystick. 

 

Figur 19. Lådans insida. 
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5.3.1 Inkoppling av display 

När LCD displayen kopplades in på butterflyen vägrade den fungera. Efter en genomgång av 
databladen från Parallax (se bilaga 2) så kom det fram att det var butterflyens inbyggda 
nivåregulator på serieporten som ställde till det. För att komma runt problemet så kopplades 
displayen in före regulatorn, då började displayen fungera som det var tänkt. För att hitta en 
bra inkopplingspunkt av displayen så följdes banan på kretskortet med hjälp av datablad (se 
bilaga 1) från processorns Tx pinne tills en lämplig punkt att löda in sig på hittades. Se figur 
20 för visning av lödningspunkt. 

 

Figur 20. LCD Displayens serieport kopplades in på motståndet som är inringat. 
 

 

5.3.2 Anpassning av lådan 

Lådan fick modifieras från ett standardutförande för att få displayen och joysticken att sitta på 
ett propert sätt. Detta gjordes genom att ett cirkelformat hål frästes upp för joysticken och ett 
rektangulärt hål frästes upp för displayen. Sedan borrades åtta hål som försänktes för 
fastsättning av komponenterna med skruvar. En plexiglasskiva skars ut och ett hål frästes för 
joysticken. Den tonades sedan svart förutom ytan framför displayen. Plexiglasskivan 
limmades sedan fast i lådan efter monteringen av displayen och joysticken, denna täckte då 
alla skruvskallar och skarven mellan displayen och lådan. Figur 21 föreställer lådans 
framsida. 

 
Figur 21. Låda framsida. 
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5.3.3 Manöverlampor 

Manöverlamporna som från början är ett bromsljus till bil är modifierat från sitt 
originalutförande för att kunna lysa antingen bara till höger eller bara till vänster. Bromsljuset 
monterades isär och kretskortets spänningsmatning till dioderna i mitten skars av, se figur 22. 
Nya matningskablar löddes dit så att endast 8 lampor hade matning från var sin sida samt en 
gemensam jord. Eftersom bromsljuset från början var anpassat till bil styrs dioderna med 12v. 
Beroende på mikrokontrollerns slumpning tänds antingen dioderna till vänster eller höger 
sida. Tänds lamporna till vänster betyder det att föraren skall väja till höger och vice versa.  

 

Figur 22. Modifierat bromsljus. 
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5.4 Programmering 

Programmeringen lades det ner mycket tid på. Eftersom kursen Bilens system 2 var väldigt 
grundläggande i C-programmering så var det många kunskaper som fick instuderas för att 
klara av att färdigställa programmet. Programmet gjordes med ett menysystem där man med 
hjälp av joysticken startar enheten och sedan med hjälp av ett menysystem kan välja vilken 
typ av test man vill göra samt gå tillbaka till huvudmenyn igen om så önskas. Detta 
utformades för att vara så lättanvändligt som möjligt utan en massa krångliga finesser så att 
förarna av bilarna därmed skulle kunna handskas med enheten själva utan någon vidare 
utbildning. Flödesschemat i figur 23 visar menysystemets uppbyggnad. 

 
Figur 23. Flödesschema över menysystemet. 

 

5.4.1 Utformning av evasive manoeuvre 

För att få undanmanöver programmet att fungera tillfredställande har det utformats enligt 
följande. 

När man öppnar ”Evasive manoeuvre” står det start på displayen för att indikera att man kan 
börja köra. Samtidigt börjar programmet leta efter en signal från IR-sensorn. När sensorn får 
signal från första reflexen så nollställer programmet klockan och väntar på nästa signal från 
IR-sensorn. När sensorn får signalen från den andra reflexen så loggar programmet tiden och 
nollställer klockan. Eftersom det är inprogrammerat att avståndet mellan reflexstolparna är 5 
meter så har programmet all nödvändig data för att räkna ut hastigheten.  

För att kunna tända lamporna som indikerar vilket håll föraren ska svänga åt slumpmässigt 
behövdes det någon form av slumpgenerator. Efter att ha testat ett antal programmerings 
varianter hittades en enkel lösning på problemet. Beroende på om millisekunden är udda eller 
jämn när tiden loggas vid den andra reflexstolpen så slumpar programmet mellan respektive 
lampa. Om millisekunden är udda så kommer vänster lampa att tändas och om millisekunden 
är jämn så kommer höger lampa att tändas. Se utdrag för slumpgeneratorn från programmet i 
utdrag 1. 
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Utdrag 1. Programmering av slumpgenerator. 

 

Efter det letar programmet efter en signal från bromspedalen i en sekund. Om ingen signal 
kommer från bromsen skriver programmet ut ”no brake” på displayen. Om den får signal från 
bromsen räknar den ut reaktionssträckan med hjälp av hastigheten och reaktionstiden från när 
lampan tänts tills man trycker på bromsen. 

Reaktionssträckan skrivs med decimal för att det ska bli enklare att bedöma och jämföra 
förarna. Hastigheten skrivs utan decimal eftersom det bedöms vara tillräckligt exakt. Se figur 
24 för ett flödesschema över funktionerna i undanmanöver programmet. 

 
Figur 24. Flödesschema över undanmanöver program. 

if ((milli % 2)==0) // CHECKS IF EVEN OR ODD 

{ 

PORTD=64; // IF EVEN, RIGHT LAMP ON 

} 

else {PORTD=128;} // IF ODD, LEFT LAMP ON 
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5.4.2 Utformning av brake test 

Utformningen av brake test är i stort sett likadan som för evasive manoeuvre förutom att 
slumpgeneratorn är bortkopplad och att den tänder båda lamporna när man passerat andra 
reflexstolpen för att indikera att man ska bromsa. I figur 25 visas ett flödesschema över brake 
test programmet. 

 
Figur 25. Flödesschema över bromsprov. 
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5.4.3 Utformning av lap timer 

Lap timern är hopsatt så att vid start av programmet har man ett menysystem precis som i 
huvudmenyn där man kan välja ifall man vill använda en eller två reflexstolpar. När man 
sedan kommit in i programmet kan man välja ifall man vill nollställa alla tider samt bläddra 
mellan lagrade tider. Undermenyn är uppbyggt så att om man trycker pil upp på joysticken 
bläddrar man upp bland tiderna och vice versa om man trycker pil ned. Om man pilar vänster 
så går man tillbaka till huvudmenyn. Pilar man till höger så nollställer man tiderna som 
registrerats. 

När man först öppnar programmet börjar IR-sensorn söka efter en signal. Vid körning med en 
reflexstolpe nollställer den klockan och väntar på nästa signal. När den sedan känner av nästa 
signal loggar den tiden och jämför med tidigare loggade tider om vilken som är snabbast. 
Samtidigt nollställs klockan. Den senaste tiden och den snabbaste tiden skrivs ut på LCD 
skärmen, om ingen tidigare tid finns skrivs första tiden ut som den snabbaste. Programmet 
loggar upp till 20 tider som man senare kan bläddra mellan. När man når 20 varvtider börjar 
programmet om från ett igen. I figur 26 visas ett flödesschema över lap timer med en 
reflexstolpe. 

 
Figur 26. Bankörning med en reflexstolpe. 
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Vid två reflexstolpar fungerar det i stort sett likadant förutom att den endast sparar tiden vid 
den andra reflexstolpen. En annan skillnad är att den endast startar tidtagningen vid den första 
reflexstolpen. I figur 27 visas ett flödesschema över lap timer med två reflexstolpar. 

    
Figur 27. Bankörning med två reflexstolpar 
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5.4.4 Problem med beräkning av flyttal 

Då programmet mäter hur lång tid det tar för bilen att röra sig 5 meter måste mätvärdena 
räknas om till kilometer per timme. För att göra det måste flyttal användas men processorn 
stöder inte detta, det innebar att problemet fick lösas på annat vis. Avståndet mellan 
mätpunkterna i millimeter multipliceras med 3.6 och läggs in i programmet som en konstant, 
denna delas sedan med tiden som uppmätts mellan mätpunkterna i millisekunder vilket ger ett 
resultat i kilometer per timme. Hastigheten skrivs utan decimal eftersom det bedöms vara 
tillräckligt exakt. I formel 2 visas formeln för hur hastigheten beräknats i programmet. För att 
slippa kommatecken i programmeringen och därmed problem med flyttal har formeln 
multiplicerats innan den förts in i programmet. 

Eftersom en decimal är önskvärd vid visning av reaktionssträckan och eftersom det inte stöds 
av processorn måste heltal och decimal beräknas separat. Heltalet räknas ut genom att 
multiplicera reaktionstiden med 5 och dela resultatet med tiden som uppmätts mellan 
mätpunkterna, eventuell decimal klipps bort av processorn. I formel 3 visas hur heltalet till 
sträckan beräknats i programmet. 

Decimalen räknas ut genom att multiplicera reaktionstiden med 50 och sedan delas på samma 
sätt som heltalet, för att få ut decimalen subtraheras talet med svaret från föregående 
uträkning. Vid visning på displayen skickas först heltalet följt av en punkt och därefter 
skickas decimalen. I formel 4 visas hur decimalen till sträckan beräknats i programmet. 

 
 
 

 

 
Formel 2. Beräkning av hastighet.  

 
 
 

 
 

Formel 3. Beräkning av sträckans heltal. 
 
 
 

 
 

Formel 4. Beräkning av sträckans decimal. 
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5.5 Tester 

5.5.1 Problem med fotogivare 

Efter programmeringen fanns i teorin en fungerande produkt, men så enkelt är det sällan i 
verkligheten och det visade sig vid testerna av produkten. Systemet kopplades in i bilen för 
test. En trästolpe med reflexer monterades i lagom höjd. Här startade problemen, systemet 
kände inte av när bilen passerade reflexen. Därefter provades fotogivaren med en reflex på 
nära håll, denna gång gav det utslag. Det diskuterades om det var reflexvärdet på reflexerna 
som var för lågt eller om det var sensorn som var för dålig för att orka skicka en signal fram 
och tillbaks.  

Den billigaste lösningen var att byta reflexer och därför införskaffades nya reflexer med högre 
reflexvärde. Testet upprepades, men inte heller denna gång fungerade systemet tillförlitligt 
eftersom den endast kände av reflexen ibland. Misstankar började komma om att den 
fotogivare som användes var helt fel för detta ändamål.  

En ny fotogivare som klarade ända upp till 15 meters avstånd införskaffades. Denna 
fotogivare var inte lika smäcker som den gamla vilket försvårar monteringen en aning. Detta 
ses ändå inte som något problem då den är tänkt att monteras i sidorutan bak vilket gör att det 
inte inkräktar på sikten i bilen. 

Denna gång gick det bättre då fotogivaren inte missade reflexsignalen en enda gång under 
våra tester. 

 

5.5.2 Kontroll av programmets hastighetsberäkning 

För att vara säkra på att vår utrustning loggade rätt hastigheter under körning, avstämdes först 
de loggade värdena med värdet på bilens hastighetsmätare. Hastighetsmätaren på bilen 
fotades med digitalkamera precis när sista reflexpinnen passerades och kunde då jämföras 
med det värde vår utrustning hade sparat. Värdet stämde exakt vid låga hastigheter, men lite 
sämre vid högre hastigheter. Men denna gång sattes mer tillit på utrustningen än på 
hastighetsmätaren i bilen då det är känt att hastighetsmätaren inte visar exakta värden i och 
med att de till viss del är mekaniska och har en medveten inbyggd felmarginal.  

För att ändå vara säkra, lånades en GPS som har en felmarginal på 2km/h vid hastigheter 
från 20-180km/h. GPS:en fotades likadant som med hastighetsmätaren precis när vi passerade 
den sista reflexstolpen. Hastigheten som var loggad på utrustningen överensstämde näst intill 
alltid med GPS:ens värde vid samma tidpunkt, någon enstaka gång skiljde sig hastigheten 
mellan dem men aldrig mer än 2 km/h. Den enda teorin om detta är den mänskliga felkällan 
samt att utrustningen till och med kan vara mer exakt än en vanlig GPS, eftersom dessa oftast 
har en uppdateringsfrekvens på en sekund.  

Efter uträkningar och tester har det framkommit att utrustningen klarar av hastigheter från 
10km/h till ca 200km/h och att den alltid räknar ut rätt hastighet när den får en tid mellan 
reflexstolparna. Max- och min- hastigheten bestäms av fördröjningen som är programmerad 
till sensorn. Vid för låga hastigheter hinner sensorn registrera 2 värden på endast en reflex och 
vid för höga hastigheter är fördröjningen fortfarande igång när den andra reflexen passeras, så 
endast ett värde registreras. Det går alltså att kalibrera utrustningen för både lägre och högre 
hastigheter om man vill bara genom att ändra fördröjningen på sensorn. Dock är hastigheter 
under 10km/h och över 200km/h inte med på kravspecifikationen, och är troligen inga 
hastigheter där de skulle vilja utbilda sina kunder i undanmanöver. 
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5.5.3 Kontroll av programmets reaktionstidstagning 

För att testa så att reaktionstiden blev rätt jämfördes reaktionstider från utrustningen med ett 
program på datorn där man trycker på musen när det kommer upp en gubbe. Reaktionstiden 
från utrustningen togs fram genom att en person drog fotogivaren förbi en reflex, medans en 
annan person skulle trycka på strömbrytaren så fort han såg att lamporna tändes. 

Med hjälp av detta ansågs det vara rimliga reaktionstider som registrerades på utrustningen. 
För att kontrollera utrustningen ytterligare startades ett separat tidtagarur i samma ögonblick 
som fotogivaren drogs förbi en av reflexerna och stoppades när strömbrytaren trycktes ner. 
Tidtagaruret och utrustningen visade samma tider vid tester från 5-120 sekunder vilket är fullt 
godkänt för detta projekt. 

 

5.5.4 Reaktionssträcka 

Utgår man från att hastigheten är rätt och att reaktionstiden är rätt kommer reaktionssträckan 
också alltid visa rätt, då detta fås fram med hjälp av den enkla ekvationen, s=vt. För 
reaktionssträckans uträkning blir det en teoretisk felmarginal beroende på att processorn inte 
stödjer flyttal. Detta har vi löst genom att räkna ut heltalet och decimalen separat men inte 
med samma precision som vid användning av flyttal eftersom det inte ansågs nödvändigt. 
Reaktionssträckan har en säkerhet ner till en decimeter och redovisas därför i meter och 
decimeter. Skall här tilläggas att kravet var en felmarginal på en meter, att felet minskas med 
hastigheten och att högsta hastigheten de körde i var 90km/h, därför uppfyller vår produkt 
önskemålen med god marginal. 

Varvtiderna som efterfrågades testades med att mäta med tidtagarur samtidigt som man körde 
mellan reflexerna, här blev säkerheten en sekund utan problem, vilket är helt godtagbart. 

Under testerna har även några små buggar i programmet upptäckts och åtgärdats.  

En sak som kan påverka noggrannheten på mätvärdena är hur noggrant man sätter ut 
avståndet mellan reflexpinnarna då programmet är programmerat för ett avstånd på exakt 5 
meter. Felet blir dock konsekvent för alla deltagare så resultatet är därmed fortfarande 
jämförbart mellan olika förare. 

För snabba och långsamma reaktionstider avvisas med texten ”no brake” när man trycker på 
bromsen före man passerat reflexstolpen eller mer än en sekund efter man passerat stolpen. 

Vi har haft svårt att testa om utrustningen klarar av hastigheter under 10km/h vid 
undanmanöverprov, men detta anses också som ett orimligt scenario eftersom testerna 
normalt utförs i 70km/h. 
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6 Utvärdering och analys 
Det tänkta målet med kursen var att få en fungerande prototyp som NMI advanced driving 
school skulle kunna använda i sin dagliga utbildningsmiljö. En fungerande prototyp finns, den 
klarar av att slumpa fram ett hinder samt logga varvtider, hastighet och reaktionssträcka. 
Efterfrågat var också att få en liten smidig produkt som är lätt att hantera och installera. 
Prototypen som tagits fram är inte större än att allt skulle få plats i en glasslåda, och tar max 4 
min från i-koppling tills att man kan köra. Produkten är dock inte färdig för massproducering 
eller hårdkörning eftersom den inte har hunnit hårdtestas i mer än några timmar och 
komponenterna för en framtida produkt behöver bestämmas. Prototypen skulle ändå i 
befintligt skick fungera till NMI:s utbildning till en enda bil, men utan garantier på att den 
alltid fungerar till hundra procent. 

Prototypen ses som en idéspruta till NMI om hur en framtida produkt skulle kunna se ut och 
fungera. Den är också ett bevis på att det går att tänka i andra banor och utveckla redan 
befintliga lösningar till bättre lösningar. 

Examensarbetet har visat att det är många steg och en lång väg för att få fram en färdig 
produkt och det som tar längst tid med att få fram en produkt är informationssökning och 
testning. Att testa sig fram till en slutlig produkt är mycket dyrare än att söka information för 
att få en slutlig produkt. Mycket informationssökning kan bidra till att slippa viss testning 
men testning går aldrig att undvika då det oftast inte fungerar likadant i praktiken som det gör 
i teorin. 

Saker som inte hunnits med pga. tidsbrist är att ta fram fästanordning till sensorn, 
kontrollådan och lamporna som simulerar ett hinder, men dessa saker prioriterades inte.  

Examensarbetet hade nog inte gått att utföra utan förkunskaperna som gavs i kurser som 
bilens system 2 som innehåller c-programmering samt teknikprojekt 1 och 2 som går ut på att 
ta fram och utveckla nya produkter. 
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7 Diskussion och vidareutveckling 

En sann ingenjör anser att en produkt alltid kan utvecklas, så även denna. Denna produkt är 
dessutom bara i prototypstadiet, så det första borde vara att få fram en produktionsfärdig 
utrustning. För att vidareutveckla en produkt är det lättast att hårdtesta den och efter hand 
skriva ner problem som dyker upp. Varefter man analyserar problemen och ser vad som kan 
åtgärdas eller helt enkelt hitta en helt ny produkt som uppfyller kraven bättre. 
Vidareutveckling behöver inte alltid komma från ett egentligt problem utan kan också göras 
t.ex. för att få en billigare, mer estetisk eller snabbare lösning vilket oftast handlar om att 
inrikta sig till en viss målgrupp.  

Problem med produkten som noterats: 

• Ingen fästanordning för sensorn i sidorutan bak. 
• Ingen fästanordning för huvudenheten vid mittkonsolen i bilen. 
• Produkten är svår att tillverka med nuvarande metod. 
• Sensorn missar reflexen om inställningen blir fel. 
• Svår installation av strömbrytaren som är kopplad till bromsen. 

Saker som skulle kunna utvecklas på produkten: (observera att detta nödvändigtvis inte gör produkten 
mer åtråvärd.) 

• Översättning av menyn till fler språk. 
• Bättre anpassade komponenter. 
• Billigare komponenter. 
• Mindre komponenter. 
• Design och storlek på ytterhöljet. 
• Möjligheten att spara loggad data på ett externt minne. 
• Möjlighet till batteridrift när bilens 12V uttag är upptaget.  
• Mer ergonomiska knappar. 
• Möjlighet till massproducering. 
• Större skärm. 
• Direktknappar för olika kommandon. 
• Möjlighet att mäta hur länge och hur hårt man bromsar med en strain gauge. 
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9 Bilagor 

Bilaga 1 ATmega 169 

Bilaga 2 Parallax Serial LCD 

Bilaga 3 E3G-MR19 

Bilaga 4 LM317 

Bilaga 5 LM7805 
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