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SAMMANFATTNING 
Examensarbetets mål är att bygga något intressant att visa upp på rekryteringsmässor i Sverige. 

Detta för att öka intresset att söka till tekniska utbildningar inom elektronik. 

De två delarna projektet består av är att konstruera två kretskort, ett huvudkort som ska monteras 

på ett litet motordrivet fordon och ett styrdon att styra bilen med. Huvudkortet har elektronik för 

kommunikation med dator via en seriell port till en mikrokontroll samt fotodetektorer för 

kommunikation med styrdonet. Kommunikationen mellan huvudkortet och styrdonet sker via 

infrarött ljus. Båda delarna simulerades tills resultaten uppfyllde de efterfrågade specifikationerna. 

Därefter designades kretskortslayouten i Eagle. Huvudkortet beställdes från Cogra och styrdonet 

etsades för hand. Komponenterna monterades på huvudkortet med hjälp av lödpasta och en lödugn 

medan styrdonets komponenter löddes fast för hand. 

Testningen av korten bestod i att mäta hur väl huvudkortet förstärkte signalen från styrdonet och var 

någonstans på frekvensspektrumet huvudkortet hade högst förstärkning. 

Resultatet visar att huvudkortet fungerar om än inte så bra som i simuleringarna. Frekvensen för IR-

dioderna fick justeras för att passa för det färdigbyggda huvudkortet. Utsignalen från sensorerna kan 

läsas via den seriella porten och visar på goda resultat. Monteringen av huvudkortet på bilen och 

programmeringen hanns inte med inom den utsatta tiden och lämnas därför till fortsatt arbete. 

 

 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 
The objective of this bachelor thesis is to construct something interesting to be displayed at student 

recruitment fairs all around Sweden, to increase the interest in applying for education in electronics. 

The thesis consists of two parts, constructing two circuit boards. The first one is the main board that 

will be mounted on a small motor vehicle. The second one is the controller to steer the motor 

vehicle. The main board will be equipped with electronic components to communicate with a 

computer as well as photo detectors to communicate with the controller. Communication between 

the main board and the controller is transferred via infrared light. Both parts were simulated until 

the results matched the given specifications. The two circuits were then transferred to Eagle to make 

PCB layouts. The main board was ordered from Cogra and the controller etched by hand. 

Components were added to the main board by means of solder paste and fixated trough a reflow 

oven. Some components were added via hand soldering as were all components on the controller 

board. 

The cards were then tested to see how well the main board amplified the signal, from the controller, 

and where, on the frequency spectrum, the main board had the highest gain. 

Results show that the main board is working although not as good as in the simulations. The 

frequency of the IR diodes had to be adjusted to fit the main board. The output from the main board 

can be red on the computer via the serial port and shows good results. Assembling and programming 

the car is left for future work. 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
Representanter från Luleå tekniska universitet (LTU) åker ut på mässor i hela Sverige för att 

intressera elever på gymnasiet att studera vid LTU. Då är det bra att ta med och visa projekt som 

studenter gjort. De senaste åren har det funnits ett behov, från Institutionen för system- och 

rymdteknik, av saker att visa upp. Därför kom idén till detta arbete upp. 

1.2 Omfattning 
Examensarbetet på 15 högskolepoäng föreslås ta fram en intressant och spännande produkt som kan 

väcka intresse för elektronik på en rekryteringsmässa. Förslaget är att köpa in en radiostyrd bil, ta 

bort radiostyrningen och göra den till en ljusstyrd bil. Bilen ska kunna styras av en IR-diod som 

användaren/föraren riktar ovanpå bilen, se Figur 1. Ljuset som kommer från styrdonet ska vara 

modulerat till en fix frekvens för att stänga ute störningar. Bilen ska vara estetiskt tilltalande och 

användarvänlig. 

 

Figur 1: Föraren riktar styrdonet mot sensorerna på ovansidan av bilen för att styra den. 

1.2.1 Avgränsningar 

1.2.1.1 Bilen 

Det kretskort som designas och konstrueras för att fästas på bilen ska ha fyra sensorer, känsliga för 

infrarött ljus med en modulerad frekvens för att minska störningar, och tillhörande komponenter för 

filtrering och förstärkning. En mikrokontroll ska även finnas på kortet för att ta in och bearbeta 

signalerna från sensorerna. Mikrokontrollen ska sedan programmeras för att skicka ut styrsignaler till 

bilen. För att kunna se sensorernas utsignal, felsöka och testa bilen med ett gränssnitt från datorn 

ska även en seriell port med tillhörande komponenter finnas på kortet. 

En radiostyrd bil köps in och kretskortet får sin spänningsmatning via bilens batteri. 

För att få en så mörk omgivning kring fotodioderna som möjligt, ska ljusledare av plexiglas kopplas till 

dem från skalet på bilen. 

1.2.1.2 Styrdonet 

Styrdonet ska ha en lysdiod som avger synligt ljus och en diod som avger infrarött ljus. Dessa kopplas 

till komponenter för att få ett modulerat ljus med en fix frekvens och ett pulsförhållande under 50 % 

(för att minska strömförbrukningen). Vanliga batterier kopplas in som spänningsmatning.  
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2. KRITISKA KOMPONENTER 

2.1 Mikrokontroller AT90CAN1281 
Mikrokontrollern AT90CAN128 från Atmel är känd för författaren sedan tidigare och därför lämplig 

att jobba vidare med. Den har totalt åtta ADC-ingångar2 av vilka fyra kommer användas för att ta in 

signalerna från sensorerna. Två PWM-utgångar3 kommer användas för att styra åt vilket håll bilen ska 

köra och dessutom ange hastighet till bilen. Mikrokontrollern programmeras via en JTAG-port4 med 

C-kod från AVR Studio 5.15. 

2.2 Operationsförstärkare LM61446 
LM6144 lämpar sig bra för detta examensarbete då den är en högpresterande operationsförstärkare 

med förmåga att fungera korrekt med både in- och utspänning nära matningsspänning, i detta fall 0 

V till 5 V. Kapseln innehåller fyra operationsförstärkare. Då varje sensor kommer ha fyra delblock7, 

vilka alla innehåller en operationsförstärkare, behövs således bara en kapsel till varje sensor. 

2.3 IR-diod LD2718 
LD271 är en diod som avger infrarött ljus av en typ som vanligen finns i TV-dosor. Vid en ström på 

100mA genom dioden arbetar den på max effekt och avger då IR-ljus med våglängden 950nm.  

2.4 Fotodiod BP104F9 
BP104F är en fotodiod som är anpassad för att uppfatta ljus med våglängden 950nm och passar 

därför bra ihop med LD271. BP104F har även ett dagljusfilter för att filtrera bort störningar som 

eventuellt dagljus (solljus) kan ge. 

2.5 Timer ICM755510 
ICM7555 är en timerkrets som används för att få fram en stabil frekvens eller tidsfördröjning. I detta 

examensarbete kommer den användas till styrdonet för att få en fix frekvens som IR-dioderna sedan 

blinkar med.  

                                                           
1
 Elfa Distrelec. Microcontroller 8 Bit TQFP-64, AT90CAN128-16AU. Datablad. 

https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=73-219-33&toc=0 (Hämtad 2012-02-22) 
2
 Analog-to-Digital Converter - analog-digitalomvandlare 

3
 Pulse-Width Modulator - pulsbreddsmodulerare 

4
 Joint Action Test Group, IEEE 1149.1-1990 

5
 AVR Studio 5.1 är ett program för programmering av Atmels mikrokontrollerkretsar. 

6
 Elfa Distrelec. Operationsförstärkare LM6144BIN/NOPB. Datablad. 

https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=73-113-50&toc=0 (Hämtad 2012-03-16) 
7
 Dessa förklaras i kapitel 3. 

8 Elfa Distrelec. IR-LED 950 nm 5 mm (T1¾), LD 271LH. Datablad.  

https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=75-281-41&toc=0&q=ld271 (Hämtad 2012-03-19) 
9
 Elfa Disrelec. IR-fotodiod 950 nm DIL-2, BP 104 F. Datablad. 

https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=75-221-47&toc=0 (Hämtad 2012-03-19) 
10

 Elfa Disrelec. Timerkrets DIL-8, ICM7555IPAZ. Datablad. 
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=73-270-96&toc=0 (Hämtad 2012-05-10) 
 

https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=73-219-33&toc=0
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=73-113-50&toc=0
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=75-281-41&toc=0&q=ld271
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=75-221-47&toc=0
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=73-270-96&toc=0
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3. HUVUDKORT 

3.1 Kretsschema och simuleringar 
I samförstånd med handledaren bestämdes att en tidigare framtagen fotodetektorkrets skulle 

användas, se Bilaga 1. I denna krets, där mottagarsteget (första steget) och bandpassfiltret (andra 

steget) gjordes som en laboration i kursen E7012E Mekatronik, har författaren själv tagit fram 

likriktarsteget (tredje steget) och förstärkarsteget (fjärde steget). För att kretsen ska bli mer 

överskådlig visas de olika delarna av kretsen i så kallade hierarkiska block där varje block innehåller 

en del av kretsen, se Figur 2. Resterande delar av kretsen är sedan visade i detalj i Figur 3 – Figur 6.  

 

Figur 2: Hela kretsschemat med hierarkiska block och spänningsdelare. 
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Första steget, Figur 3, tar först in en svag optisk signal, i simuleringarna kommer den motsvaras av en 

pulsgenerator. Signalen förstärks sedan innan den skickas vidare till andra steget. Noterbart är att R1 

är 10 gånger lägre än motsvarande R1 från laborationen, se Bilaga 1, och således är även 

förstärkningen 10 gånger lägre. Anledningen till detta är att effekten på IR-ljuset annars blir så hög 

att man riskerar att operationsförstärkaren i andra steget, Figur 4, bottnar. 

 

Figur 3: Första steget, mottagarsteget. 

Figur 4 visar bandpassfiltret i andra steget som är designat för att släppa igenom en fix frekvens på 10 

kHz. Detta för att signalen från styrdonet ska uppfattas och för att stänga ute andra ljuskällor. 

 

Figur 4: Andra steget, Bandpassfiltret. 
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Superdioden11 i tredje steget, vars förstärkning är ett, används för att likrikta signalen. Se Figur 5. 

Anledningen till att en superdiod används är för att inte få ett spänningsfall på 0,7 V över den, som 

fallet skulle vara om en vanlig diod använts.  

 

Figur 5: Tredje steget, superdioden. 

I det fjärde steget, se Figur 6 A, kommer först ett lågpassfilter, som tar bort ojämnheter efter 

likriktningen samt även brus som kan finnas i insignalen.  

 

Figur 6: Fjärde steget, A lågpassfiltret och B ickeinverterande förstärkare med likspänningsförflyttning. 

  

                                                           
11

 Wikipedia The Free Encyclopedia. Precision rectifier. 2012. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Precision_rectifier (Hämtad 2012-02-20) 

 

 

A 

B 

vLP 

http://en.wikipedia.org/wiki/Precision_rectifier
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Brytfrekvensen    för lågpassfiltret räknas ut enligt12 

        
 

  
    (1) 

där  

     
  

  
    (2) 

(1) och (2) ger tillsammans 

     
 

        
    (3) 

   blir då enligt (3) 

     
 

                 
                 Hz  

Fjärde steget innehåller även ickeinverterande förstärkare med en likspänningsförflyttning, se Figur 6 

B, som ser till att utsignalen går från 0 V till 5 V. Hade likspänningsförflyttningen uteslutits skulle 

utsignalen utgå från 2,5 V istället för 0 V.  

Förhållandet mellan insignalen efter lågpassfiltret     och utsignalen         härleds genom följande 

ekvationer.     är det löpande medelvärdet som lågpassfiltret avger och         är Output i Figur 6. 

Då ingång 3 till operationsförstärkaren är     speglas samma signal över till ingång 2, vid 

förutsättning att det är en ideal operationsförstärkare. Utgångspunkten för ekvationen är stjärnan i 

Figur 6 B.  
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Likspänningsförflyttningen och förstärkningen blir således 2,5 V respektive 6,55. 

                                                           
12

 Sedra, Adel S. och Smith, Kenneth C. Microelectronic circuits. 5 uppl. New York: Oxford University Press, 
2004. S. 1099, Figure 12.13, (a) Low pass (LP) - Passive Realization. 
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Figur 7 visar den signal som kommer från pulsgeneratorn och simulerar den svaga optiska signal som 

styrdonet senare kommer avge. Den verkliga IR-effekten i uW representeras alltså här av en spänning 

i uV, 15 uW = 15 uV. Den förstärkta signalen ut från första steget visas i Figur 8. 

 

Figur 7: Signalen från pulsgeneratorn simulerar en svag optisk signal som uppfattas av sensorn. 
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Figur 8: Den förstärkta signalen som kommer ut från det första steget. 

Figur 9 visar genom en AC-simulering hur bandpassfiltret är inställt. Toppen ligger på 9,977 kHz vilket 

var det som kunde åstadkommas med så få resistorer som möjligt ur E6-serien, vilka fanns tillgängliga 

för examensarbetet. 
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Figur 9: AC-simulering av bandpassfilter. 
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När signalen från den optiska sensorn gått genom bandpassfiltret fås en sinussignal fram, se Figur 10. 

Svängningarna med lägre amplitud i början beror på att filtret har en insvängningstid på cirka 2 ms. 

 

Figur 10: Transient simulering av signalen ut från bandpassfiltret. 
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Signalen ut från likriktaren visas i Figur 11. Halva signalen, den negativa delen relativt 2,5 V, är nu 

bortfiltrerad och kommer i nästa steg slätas ut och förstärkas upp till 5 V, se Figur 12. 

 

Figur 11: Transient simulering av signalen ut från superdioden. 
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Den slutliga simulerade utsignalen visas i Figur 12. Den ursprungliga optiska IR-signalen, med en 

effektamplitud på 15 uW, har omvandlats till ström i fotodioden sedan omvandlats till spänning, 

förstärkts, bandpassfiltrerats, likriktats och till slut lågpassfiltrerats, likspänningsförflyttats samt 

förstärkts igen för att få en utsignal på 5 V. 

 

Figur 12: Utsignal från sista steget på 5V. 
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3.2 Konstruktion 
När simuleringarna uppnådde de krav som ställts, det vill säga att andra steget släpper igenom en 

frekvens på 10 kHz och utsignalen ligger på 5 V, påbörjades konstruktionen av mönsterkortet. Figur 

13 visar designen i Eagle. 

Innehåll i Figur 13: 

 1-4 Sensorerna med kompletterande komponenter för förstärkning och filtrering  

 5 Mikrokontroller  

 6 Seriell USB-kontakt för kommunikation med dator 

 7 Krets för översättning mellan dator och mikrokontroller 

 8 JTAG-kontakt 

 9 Kontakt för koppling till bilen 

 

Figur 13: Eagle-design av kretskortet. 
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Kortet beställdes från Cogra och komponenterna från ELFA. När dessa anlänt monterades de på 

kortet. De ytmonterade komponenterna placerades ut på kortet efter att lödpasta applicerats. 

Därefter fördes kortet in i en lödugn där komponenterna fixerades på plats. De hålmonterade 

komponenterna löddes på plats för hand. Det färdigmonterade kortet kan ses i Figur 14. 

 

Figur 14: Det färdigmonterade kretskortet. Verklig storlek 8X10 cm
2
. 
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4. STYRDONET 
För att få en frekvens   på 10 kHz sattes en 555 timerkrets med tillhörande komponenter in. En 

astabil vippa valdes för att få fram rätt frekvens, se Figur 1513. 

 

Figur 15: Astabil vippa med en 555 timer som ger ut en kontinuerlig ström av rektangulära pulser med en viss frekvens. 

  ,    och   styr vilken frekvens man får ut enligt14 

    
 

      (      )
   (4) 

Författaren bestämde att    skulle vara 10 kΩ och   3,3 nF därför att de är standardkomponenter 

och fanns tillgängliga för examensarbetet. Eftersom frekvensen skulle vara 10 kHz räknades    ut 

från (4) enligt 

     (
 

       
   )  ⁄    (5) 

   blir då enligt (5) 

     (
 

                   
       )  ⁄   

                 kΩ   

Den aktiva delen av pulsen räknas ut enligt15 

               (     )   (6) 

       blir då enligt (6) 

                   
   (                )  

                       
             s 

Den inaktiva delen av pulsen räknas ut enligt16 

                      (7) 
                                                           
13

 Wikipedia The Free Encyclopedia. 555 timer IC. 2012. 
http://en.wikipedia.org/wiki/555_timer_IC (Hämtad 2012-05-10) 
14

 Wikipedia. 555 timer IC. 
15

 Wikipedia. 555 timer IC.  
16

 Wikipedia. 555 timer IC.   

http://en.wikipedia.org/wiki/555_timer_IC
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         blir då enligt (7) 

                     
               

                         
             s 

  

Pulsen har då en total tid   enligt 

                      (8) 

                         

                  ms  

Enligt specifikationerna i inledningen ska pulsförhållandet, det vill säga hur länge IR-dioden är aktiv 

under en puls, vara mindre än 50 %. Vilket leder till att        måste vara mindre än        s. För att 

åstadkomma detta sätts en diod parallellt med   . Detta gör att    kringgås under den aktiva delen 

av cykeln så att det aktiva intervallet nu beror till största del av    och   enligt17 

                     (
           

         
)  (9) 

Där   är inspänningen 9 V och       är spänningsfallet över dioden 0,7 V.             har då värdet 

enligt (9) 

                    
            (

         

       
)  

                            
             s  

Pulsförhållandet ligger nu under 50 %, 27,5 %, men   blir inte längre 0,1 ms vilket gör att man får fel 

frekvens  . Som en följd av detta måste          ändras.  

                               (10) 

                           
     

                       
   s  

För att               ska få detta värde måste    ändras eftersom de andra variablerna i (7) är 

konstanta. (7) skrivs då om till 

          
             

     
   (11) 

        räknas sedan ut enligt (11) 

          
         

            
    

                     kΩ   

                                                           
17

 Wikipedia. 555 timer IC. 
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4.1 Kretsschema och simuleringar 
Man kan se i kretsschemat, Figur 16, att    är 31,8 kΩ vilket var det värde i simuleringen som gav rätt 

frekvens på 10 kHz och ett pulsförhållande på under 50 %.  

 

Figur 16: Kretsschemat över styrdonet. 

För att IR-dioden och lysdioden skulle fungera enligt specifikationerna i databladet behövdes en 

ström genom dem på 100 mA respektive 20 mA. Figur 17 visar strömmen genom IR-dioden samt att 

frekvensen är 10 kHz och att pulsförhållandet är cirka 25 %. 

 

Figur 17: Transientsimulering av strömmen genom IR-dioden. Frekvensen 10kHz med ett pulsförhållande på ≈25,2%. 
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4.2 Konstruktion 
När simuleringarna var klara byggdes styrdonet ihop på ett provisoriskt kretskort för testning med 

huvudkortet. En potentiometer sattes in som substitut för    då det simulerade värdet på 31,8 kΩ 

inte fanns att tillgå och för att kunna finjustera frekvensen. Vid testningen visade det sig att 

sensorerna inte uppfattade signalen så stark som var önskvärt. En AC-mätning av sensorerna, se 

kapitel 5, visade att de hade sin högsta förstärkning runt 11 kHz. Detta ledde till att    ändrades till 

27,8 kΩ, nu med resistorerna 47 kΩ och en 68 kΩ i parallell. Även efter dessa justeringar var en IR-

diod inte nog för att få en tillräckligt stark signal som sensorerna uppfattade på en halv till en meters 

avstånd. Efter lite experimenterande fann författaren att fyra IR-dioder gav en bra ljusstyrka. RC i 

Figur 16 ändras till 33 Ω för att strömmen genom IR-dioderna ska vara densamma som tidigare, 100 

mA. Därefter gjordes en design i Eagle, se Figur 18. Alla komponenter är hålmonterade för att göra 

monteringen enklare. Kortet tillverkades sedan av författaren genom att etsa ett laminatkort och 

borra hål för komponenter. Alla komponenter löddes fast för hand. Man kan se i Figur 18, på det 

färdigmonterade kortet, att det totala    nu utgörs av resistorerna 470 kΩ, 33 kΩ och 220 kΩ (de 

resistorer som sitter till höger om den nedre och den högra IR-dioden). Detta ger en resistans på 27 

kΩ vilket, sammantaget med de resterande komponenterna, gav en frekvens på 11 kHz. 

Innehåll i Figur 18: 

 1 Timerkretsen 

 2 Lysdioden 

 3 IR-dioderna 

 

Figur 18: Eagle-design av styrdonet samt det färdigkonstruerade styrdonet. 
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5. MÄTNINGAR 
För att se hur bra simuleringarna stämde överens med verkligheten gjordes en AC-mätning på 

huvudkortet. För att göra detta kopplades en sinussignal in vid början av andra steget. Första steget 

kopplades bort genom att bryta banan mellan första och andra steget. Därefter ändrades sakta 

sinussignalens frekvens för att avgöra på vilken frekvens filtren var inställda, det vill säga där 

förstärkningen av signalen var som störst. Graferna i Figur 19 - Figur 22 visar vid vilken frekvens den 

högsta förstärkningen av signalen är centrerad. 

 

Figur 19: AC-mätning av sensor 1 matchad mot simulerade värden. 

 

 

Figur 20: AC-mätning av sensor 2 matchad mot simulerade värden. 
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Figur 21: AC-mätning av sensor 3 matchad mot simulerade värden. 

 

 

Figur 22: AC-mätning av sensor 4 matchad mot simulerade värden. 

Som man kan se i Figur 19 - Figur 22 är förstärkningen centrerad runt 11 kHz. Detta ledde till att 

styrdonets frekvens fick ändras för att sensorerna på huvudkortet skulle uppfatta en signal.  
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Då AC-mätningarna visat att sensor 2 och sensor 4 hade högre förstärkning än sensor 1 och 3 valdes 

en av dem som startpunkt för mätningen. För att se hur bra sensorerna uppfattade signalen från 

styrdonet, när ljusmaxima flyttas diagonalt över kortet mellan sensorerna, gjordes mätningar enligt 

Figur 23. Avståndet till kortet ställdes in genom att se när sensor 4 hade den maximala utsignalen. 

Vid 25,5 cm uppfattade sensor 4 signalen bäst. Under mätningens gång förflyttades kortet 0,5 cm 

efter centrallinjen för varje mätningspunkt. Figur 24 och Figur 25 visar resultatet av mätningen. Man 

kan se i Figur 25 att sensor 2:s utsignal är maxad redan 2,5 cm innan ljuscentrum från styrdonet når 

sensorns mitt.  

 

Figur 23: Visualisering över hur mätningen mellan sensorerna gjorts . 

 

 

Figur 24: Mätning gjord diagonalt mellan två sensorer enligt Figur 23. 
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Figur 25: Mätning gjord diagonalt mellan två sensorer enligt Figur 23.  

Den diagonala mätningen visar samma sak som AC-mätningarna – att sensor 2 och 4 har bättre 

förstärkning. 
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6. SLUTSATS 
Efter ett halvår av simuleringar, konstruktion, programmering och felsökning är de båda kretskorten 

klara. Huvudkortet är inte färdigprogrammerat och inte heller monterat på bilen, detta för att det 

inte hanns med inom tiden för examensarbetet. 

Det var tänkt att bandpassfiltren på huvudkortet skulle släppa igenom en frekvens på 10 kHz, detta 

ändrades till 11 kHz i praktiken då mätningar, som kan ses i Figur 19 - Figur 22, visade att alla filter 

hade sin starkaste förstärkning runt den frekvensen. Att frekvensen blev högre kan bero på fel i 

grundläggande komponenter så som kondensatorer och resistorer. De jag använt har ett procentuellt 

fel på ±1 % vilket gör att det blir sämre noggrannhet. Jag tror att detta är en förklaring till varför 

sensor 2 och 4 har högre förstärkning, de har helt enkelt de komponenter som bäst överensstämmer 

med de simulerade. Jag försökte designa huvudkortet, i Eagle, så att de olika sensorklustren så 

likadana ut. Detta visade sig vara lite svårt men överlag så ser de ungefär likadana ut. Placeringen av 

komponenterna kan också vara en faktor till att sensor 2 och 4 har bättre förstärkning. En kortare väg 

mellan komponenter ger färre störningar.  

För att inte förstärkningen i första steget, se Figur 3, skulle bottna operationsförstärkaren i andra 

steget, se Figur 4, ändrades R1 till 100 kΩ i stället för 1 MΩ som det står i Bilaga 1. Detta gjorde att 

förstärkningen blev tio gånger lägre. Dock missade jag att höja C1 till ett 10 gånger högre värde vilket 

ledde till lägre stig- och falltider. Detta påverkade inte i slutänden men kunde ha lett till oscillationer 

på signalen. 

En del kurskamrater har kommenterat på att det färdiga huvudkortet är stort, det finns mycket yta 

över så varför inte komprimera och sätta allt tätare? Jag såg inget behov av att göra kortet mindre. 

Det får plats på bilen, är överskådligt och man kan snabbt lista sig till var de olika delarna av kretsen 

sitter.  

Komponenter som varit bra att ha på kortet är bland annat den seriella porten. Den underlättade 

mycket vid mätningarna då det enkla program jag skrivit skickade utsignalen till ett interface på 

datorn där allt smidigt gick att läsa av. Andra bra komponenter är de fem lysdioderna som sitter 

kopplade till mikrokontrollen. De programmerades så att en lyste när kretsen var igång och 

resterande blinkade när den sensor de representerade hade en utsignal på över 4 V.  

Ett fel som uppstod under mätningarna var att alla operationsförstärkare betedde sig konstigt. De 

hade fel spänning på ben som skulle varit 0 V. Problemet var att jag i Eagledesignen glömt länka 

dessa ben till jord. Det åtgärdades genom att göra en koppling från jordplanet till dessa ben, se 

kabeln vid sensor 1 i Figur 14. 

Programmeringen var ett stort problem för mig. Jag hade inte tillräckliga kunskaper inom ämnet och 

det var inget jag från början fokuserade på. Tanken var att jag skulle göra ett program för att styra 

bilen, men det blev för avancerat för mig. Jag använde kod som jag skrivit i en kurs tidigare för att få 

igång kommunikation mellan kortet och datorn och längre hann jag inte. Mitt största fokus låg på att 

få elektroniken att fungera korrekt. 

En sak som upptäcktes under testningen med huvudkortet var att sensorerna uppfattade mindre ljus 

från styrdonet ju längre styrdonet varit igång. Jag trodde då att detta berodde på att styrdonet på 

något sätt kortslöts och att dioderna fick mindre ström. Dock har det visat sig senare att några av 
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komponenterna som blev valda inte var optimala för hur de var tänkt att fungera. 

Avkopplingskondensatorn C2, se Figur 18, avger mycket värme och kondensatorn C3, som är delaktig 

i frekvensbestämningen, se Figur 18, är känslig för värme. Detta ledde till att frekvensen med vilken 

dioderna blinkar ändrades ju längre styrdonet varit igång. Huvudkortet uppfattade då inte signalen 

och utsignalen sjönk. Alltså var det bara den första mätserien, se Figur 24, som blev korrekt. I Figur 

25 kan man se att sensor 2 inte har en konstant ökning, en effekt av att styrdonet inte fungerat som 

det skulle.  

Målet med detta examensarbete var att se om jag, med de kunskaper jag skaffat mig under min 

studietid, kunde bygga ett kretskort med tillhörande styrdon som kunde styra ett litet motorfordon. 

Bilen är inte hopbyggd och programmerad men att visa upp huvudkortet med styrdonet och få ut 

data på en dator är intressant ur en elektroteknisk synpunkt då man kan se alla komponenter. Målet 

med examensarbetet var att få något att visa upp och det existerar, även om det inte är en 

färdigställd bil. 
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7. FORTSATT ARBETE 
Då simuleringarna och konstruktionen tog längre tid än väntat finns en del saker kvar att göra. Jag 

hann inte sätta mig in i mer avancerad programmering i AVR studio och således kan man inte styra 

bilen direkt efter att den kopplats ihop. Kortet behöver monteras på bilen och kopplas till bilens 

spänningsmatning. Planen är även att ljusledare av plexiglas ska kopplas till sensorerna för att 

sensorerna själva ska kunna befinna sig i en så mörk omgivning, utan störningar, som möjligt. För att 

kompensera skillnaden i förstärkning mellan de olika sensorerna föreslår jag att, när eventuella 

ljusledare kopplas till sensorerna, insignalsytorna placeras på ett sådant sätt att när man lyser på en 

markerad punkt mellan sensorerna ska alla reagera med samma utspänning. 

Styrdonet som gjorts är en prototyp och skulle behöva jobbas lite mer på och även kanske beställas 

från till exempel Cogra för att få bättre kvalitet än ett egenetsat kort.  De nuvarande IR-dioderna kan 

möjligen behöva bytas då de har en stor strålningsvinkel på 50o, 10o-15o skulle göra en stor skillnad. 

Viktigt är också att man monterar IR-dioderna så att de har parallella optiska axlar för att få ett 

enhetligt ljusmaxima. Då skulle sensorerna uppfatta mer ljus och man kan då minska antalet dioder 

vilket leder till lägre strömförbrukning. 

När detta är gjort kan programmeringen slutföras och bilen testas för slutgiltigt färdigställande. 
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9. BILAGOR 
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Bilaga 2 
/* 

 * Exjobb.c 

 * 

 * Created: 2012-08-27 10:20:56 

 *  Author: Sofie Augustsson 

 */  

 

#include <avr/io.h> 

#include <string.h>  //had a warning with strlen and googled it up. 

#include <avr/pgmspace.h> 

#include <avr/interrupt.h>  //Using ADC interrupt to know when the 

conversion is done 

 

 

#include "C:\Users\Sofie\Dropbox\X0003E\Programmering\Exjobb\global.h" 

#include "C:\Users\Sofie\Dropbox\X0003E\Programmering\Exjobb\delay.h" 

#include "C:\Users\Sofie\Dropbox\X0003E\Programmering\Exjobb\lcd.h" 

#include "C:\Users\Sofie\Dropbox\X0003E\Programmering\Exjobb\delay.c" 

#include "C:\Users\Sofie\Dropbox\X0003E\Programmering\Exjobb\lcd.c" 

 

 

static uint16_t adc_value;  //Allocate the double byte memory space 

static uint16_t adc_value2;  //Allocate the double byte memory space 

static uint16_t wanted;  //Allocate the double byte memory space 

static int counter; 

static int busyLevel; 

char temp[30]; 

int char_count; 

int eold; //control variables 

int iold; 

int uold; 

int yold; 

 

void my_initLCD(){ 

 // 5) 

 // Turn on the back light of the LCD (pin 7 of port B) 

 DDRB |= (1<<7); 

 PORTB |= (1<<7); 

 // Set up display 

 lcdInit(); //initialize the LCD 

 lcdClear(); //clear the LCD 

 lcdHome(); //go to the home of the LCD 

 lcdPrintData("Level (mm)",10 ); //Display the text on the LCD 

 lcdGotoXY(0,1); 

 lcdPrintData("Wanted: ",8 ); //Display the text on the LCD 

 } 

  

void my_startADC(){ 

 // 1) 

 //Set up analog to digital conversion (ADC)  

 ADMUX = 0b01000000; // 01 = REFS1REFS0 -> Vcc 5v  00000->MUX 

 ADCSRB &= 0b11111000; //ADTS2->0 = 000;  //Free running mode if 

ADATE is 1 

 //The ADC control and status register A ADCSRA 

 ADCSRA |= (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) |(1<<ADPS0);//set sampling 

frequency prescaler to a division by 128 = SLOWEST 

 ADCSRA |= (1<<ADEN) ;//enable ADC 

 ADCSRA &=  ~(1<<ADATE); //turn off auto trigger  

 ADCSRA &=  ~ (1<<ADIE);//turn off interrupts 

 ADCSRA |= (1<<ADSC);  //Start ADC conversions 
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 } 

 

void my_startTIMER(){ 

    TCCR0A=0x00;  // Set timer control register to 0 to stop 

the timer    

 // DDRB=(1<<DDB7);  // SET OC0A as outport 

 OCR0A=255*0.5;  //Set compare register for OC0A to 255 at the 

start (100% light) 

 busyLevel = 255*0.5; 

 TCCR0A=0b01101001; //fOc0A=0 because use of PWM  

 TIMSK0=0x00;  //0x0 for disable interrupts for counter (see 

ISR further down) 

 

 // 7 = force 

 // 6 & 3 = operation  11 -> fast PWM 

 //5:4 compare mode  10 -->Clear OC0A on match.Set at TOP 

 //2:0 -> clock    001 -> no pre 

 

 // TCCR1A = (0b00<<WGM10); 

 // TCCR1B = (0b11<<CS10); 

 // DDRB=(1<<DDB7); // SET OC0A as outport 

 //enable overflow interrupts (also disables other interrupts) 

 // TIMSK1 = (0b11<<TOIE1); 

 } 

 

void my_initLED(){ 

 //4)  

 //Set up input output Port C 

 DDRC = 0b00011111; //set up portC to led 3,4,5 as outputs   

 DDRG = 0b00000011;    //set up portG to led 1,2 as output 

 

 } 

 

void my_extInterupt(){ 

 //3) 

 //Set up external Interrupts 

 // The five Switches are ORed to Pin PE6 which is alternatively 

Int6 

 EICRB |= (1<<ISC61) | (1<<ISC60);  //Rising change to INT6 

generates an interrupt (pressed, NOT released) 

 EIMSK |= (1<<INTF6); 

 } 

 

void UART_init(unsigned int Baudrate){ 

 char_count = 0; 

 UBRR1H=(unsigned char) (Baudrate>>8); 

 UBRR1L=(unsigned char) Baudrate; 

    /* Set frame format: 8data, no parity & 1 stop bits */ 

 UCSR1C = (0<<UMSEL0) | (0<<USBS0) | (1<<UCSZ1) | (1<<UCSZ0) | 

(0<<UCSZ2); 

 /* Enable receiver, transmitter and receive interrupt */ 

 UCSR1B = (1<<RXEN1) | (1<<TXEN1) | (1<<RXCIE1); 

 } 

 

unsigned char usart1_transmit(char  data ){ 

 /* Wait for empty transmit buffer */ 

 while (!( UCSR1A & (1<<UDRE1))); 

 /* Put data into buffer, sends the data */ 

 UDR1 = data; 

 return 0; 

 } 
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unsigned char usart1_sendstring(char *data,unsigned char length) { 

 int i; 

 for (i=0;i<length;i++) 

  usart1_transmit(*(data++)); 

  

 return 0; 

 } 

 

unsigned char usart1_receive(void ) { 

 /* Wait for data to be received */ 

 while (!(UCSR1A & (1<<RXC1))); 

 /* Get and return received data from buffer */ 

 return UDR1; 

 } 

 

void my_printLevel(char *data,unsigned char length){ 

 //prints amount of volt 

 if(counter == 5){ 

    strcat(data,"c0 \n\r"); //add mm to the string 

 usart1_sendstring(data, (length+6)); // send the level of the tank 

to USART every main cycle 

 

  counter = 0; 

  } 

 counter +=1; 

 } 

  

void my_printLevel2(char *data,unsigned char length){ 

 //prints amount of volt 

 if(counter == 4){ 

    strcat(data,"c1 \n\r"); //add mm to the string 

 usart1_sendstring(data, (length+6)); // send the level of the tank 

to USART every main cycle 

 } 

} 

void my_printLevel3(char *data,unsigned char length){ 

 //prints amount of volt 

 if(counter == 4){ 

    strcat(data,"c2 \n\r"); //add mm to the string 

 usart1_sendstring(data, (length+6)); // send the level of the tank 

to USART every main cycle 

 } 

} 

void startUp(void){ 

 /*Startup 

 ustart = IF t < 30 THEN 10 ELSE 0 

 ureg = IF t < 41 THEN 0 ELSE uold  

 u0 = ustart + ureg*/ 

 //usart1_sendstring("Wait while starting up \n\r",26); 

 OCR0A = 255; 

 //delay_s(30); // wait 30 s 

 OCR0A = 0; 

 //delay_s(11); // wait 11 s 

 OCR0A = 127; // set to 5V and start control 

 eold = 0; //control variables 

 } 
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void control2(void){ 

 

 int error = wanted - adc_value;  

 

 int change = error/15; 

 if(change>10){change = 10;} 

 if(change<-10){change = -10;} 

 

 busyLevel += change; 

 

 if(busyLevel<11){busyLevel = 11;} 

 if(busyLevel>240){busyLevel = 240;} 

 

 OCR0A = busyLevel; 

 

 /*char adc[10]; //print error 

 itoa(error,adc,10); //convert int to string 

 usart1_sendstring(adc,4); 

 */ 

 } 

 

int v2mm(int read){ 

//g(h) = 0.457*cm+ 0.4 [V] 

int svar; 

svar = 10*(read-41)/47; 

return svar; 

} 

int mm2v(int read){ 

//g(h) = 0.457*cm+ 0.4 [V] 

int svar; 

svar = (47*read+409)/10; 

return svar; 

} 

 

void read_ADC1(){ 

 int lest; 

 int centivolt; 

 char adcvalue2[10]; 

 ADMUX = 0b01000001; // 01 = REFS1REFS0 -> Vcc 5v  00001->MUX Kolla 

på sidan 288, Table 21-4 

 ADCSRA |= (1<<ADSC);  //Start ADC conversions 

 adc_value = ADCL;    //Load the low byte of the ADC result 

    adc_value += (ADCH<<8); //shift the high byte by 8bits to put the high 

byte in the variable     

 lest = adc_value;  //save the read value 

 centivolt = lest/2; //transform red value to cV      

    itoa(centivolt,adcvalue2,10); //convert int to string 

 my_printLevel2(adcvalue2,strlen(adcvalue2)); 

} 

void read_ADC2(){ 

 int lest; 

 int centivolt; 

 char adcvalue2[10]; 

 ADMUX = 0b01000010; // 01 = REFS1REFS0 -> Vcc 5v  00001->MUX Kolla 

på sidan 288, Table 21-4 

 ADCSRA |= (1<<ADSC);  //Start ADC conversions 

 adc_value2 = ADCL;    //Load the low byte of the ADC result 

    adc_value2 += (ADCH<<8); //shift the high byte by 8bits to put the high 

byte in the variable     

 lest = adc_value2;  //save the read value 

 centivolt = lest/2; //transform red value to cV      
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    itoa(centivolt,adcvalue2,10); //convert int to string 

 my_printLevel3(adcvalue2,strlen(adcvalue2)); 

} 

 

 

int main(void) //----------------------------------------------------------

-MAIN STARTS---------------------------------- 

{ 

  int value; 

  char procent[10]; 

  char adc[10]; 

  wanted = 512; 

  value = 512; 

  int pwanted; //to be printed 

  int pvalue; 

 

  counter = 0; 

 

  my_initLCD();  // startup for led + background light  

  my_initLED();  // set out/in ports 

  my_startADC(); // starts ADC conversion 

  my_extInterupt(); // enable buttons to be pressed and cause interrupts 

  my_startTIMER();  // start PWM 

  PORTC |= 1<<4;  // Toggle on LED 5 to see that power is on 

   

 

  sei();   //Enable global interrupts 

  UART_init(51); // 51 = BaudRate 19200 

  startUp();  // start the tank  

  usart1_sendstring("Utskrifterna nedan visar spänningen som kommer in från 

sensorn \n\r",66); 

 

 

 while (1)    //Repeat forever MAIN loop 

  {   

      

   

 //read ADC0 

 ADMUX = 0b01000000; // 01 = REFS1REFS0 -> Vcc 5v  00001->MUX Kolla 

på sidan 288, Table 21-4  

    ADCSRA |= (1<<ADSC);  //Start single ADC conversion 

 adc_value = ADCL;    //Load the low byte of the ADC result 

    adc_value += (ADCH<<8); //shift the high byte by 8bits to put the high 

byte in the variable     

 value = adc_value;  //save the read value   

  

    //pvalue = v2mm(value); //transform from volt to mm      

    //itoa(pvalue,adc,10); //convert int to string 

 //pwanted = v2mm(wanted); //transform from volt to mm 

    //itoa(pwanted,procent,10); //convert int to string 

 

 pvalue = value/2; //transform red value to cV      

    itoa(pvalue,adc,10); //convert int to string 

 pwanted = v2mm(wanted); //transform from volt to mm 

    itoa(pwanted,procent,10); //convert int to string 

 

 lcdGotoXY(11, 0);     //Position the cursor on 

    lcdPrintData("      ", 6); //Clear the lower part of the LCD 

 lcdGotoXY(11, 1);     //Position the cursor on 

    lcdPrintData("      ", 6); //Clear the lower part of the LCD 
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    lcdGotoXY(11, 0);     //Position the cursor on 

    lcdPrintData(adc,  strlen(adc)); //Display the text on the LCD 

    lcdGotoXY(11,1); 

    lcdPrintData(procent,  strlen(procent)); 

  

   

     

 

 //blink led depending on what amount of volt transmitted trough the 

circuit 

   //if(value<wanted){ 

    //PORTG = PING ^ 0b00000001; // swap LED1 

    //PORTC &= ~(1<<2); // turn off LED5 

    //} 

   //else { 

   //PORTC = PINC ^ 0b00000100;  // swap LED5   

   //PORTG &= ~(1<<0); // turn off LED1,  

    //} 

  if(value < 300){ //1.5V*200 = 300 

   PORTG |= 1<<0; 

   PORTG &= ~(1<<1); 

   PORTC &= ~(1<<0); 

  }    

  else if(value > 800){// 

   PORTC |= 1<<0; 

   PORTG &= ~(1<<0); 

   PORTG &= ~(1<<1); 

  }    

  else{ 

   PORTG |= 1<<1; 

   PORTG &= ~(1<<0); 

   PORTC &= ~(1<<0);   

  }    

  delay_ms(500); 

  //control2();      

    

    my_printLevel(adc,strlen(adc)); 

 delay_ms(500); 

 read_ADC1(); 

 delay_ms(500); 

 read_ADC2(); 

 delay_ms(500); 

  } 

 

} 

 

ISR(USART1_RX_vect) //gets a char 

{  

   // Code to be executed when the USART receives a byte here 

     char text2; 

   text2=usart1_receive(); 

 

  if (text2 == '1'){ 

   usart1_sendstring("Wanted: 50mm \n\r",16); 

   OCR0A = 10; 

   } 

  if (text2 == '2'){ 

   usart1_sendstring("Wanted: 60mm \n\r",16); 

   OCR0A = 100; 

    

  } 



 
 

xii 
 

   if (text2 == '3'){ 

   usart1_sendstring("Wanted: 70mm \n\r",16); 

   OCR0A = 255; 

    

  } 

   if (text2 == '4'){ 

   usart1_sendstring("Wanted: 80mm \n\r",16); 

   wanted = mm2v(80); 

    

  } 

   if (text2 == '5'){ 

   usart1_sendstring("Wanted: 90mm \n\r",16); 

   wanted = mm2v(90); 

    

  } 

   if (text2 == '6'){ 

   usart1_sendstring("Wanted: 100mm \n\r",16); 

   wanted = mm2v(100); 

    

  } 

   if (text2 == '7'){ 

   usart1_sendstring("Wanted: 110mm \n\r",16); 

   wanted = mm2v(110); 

    

  } 

   if (text2 == '8'){ 

   usart1_sendstring("Wanted: 120mm \n\r",16); 

   wanted = mm2v(120); 

    

  } 

   if (text2 == '9'){ 

   usart1_sendstring("Wanted: 130mm \n\r",16); 

   wanted = mm2v(130); 

    

  } 

  if (text2 == '0'){ 

   usart1_sendstring("Wanted: 140mm \n\r",16); 

   wanted = mm2v(140); 

    

  } 

   

 

 

 

} 

 

 

SIGNAL(SIG_INTERRUPT6)    

{ 

 // change the value of the level wanted (on the board) 

  switch(PINC & 0b11111000) 

 { 

   case 0b10000000:  //S5 center button 

         

   break; 

   case 0b01000000:  //S4  upper button 

   if(wanted < 950){ 

       wanted += 47;} 

     

    break; 

   case 0b00100000:  //S3 left button    



 
 

xiii 
 

        if(busyLevel > 30){      

   busyLevel = busyLevel - 20; 

      OCR0A = busyLevel;} 

        break; 

   case 0b00010000:  //S2 lower button 

   if(wanted > 52){ 

       wanted -= 47;}   

   break; 

   case 0b00001000:  //S1 right button 

       if(busyLevel < 220){     

       busyLevel = busyLevel + 20; 

       OCR0A = busyLevel; 

    } 

        break; 

      default: 

        PORTC = PINC ^ 0b00000111; 

      break; 

   } 

 

} 

 

 

 

 

 


