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SAMMANFATTNING

En närvarodetektor i form av en IR-detektor uppfyllde inte de önskade kraven och Eluw

Electronic AB hade planer p̊a att utveckla produkten vidare. IR-detektorn registrerar

endast rörelse p̊a en person vilket inte alltid är tillräckligt i företagets anläggningar. En

person som inte är i rörelse m̊aste ocks̊a detekteras för att upprätth̊alla säkerheten runt

en specifik anläggning. Företaget efterfr̊agade en närvarodetektor som klarade b̊ada dessa

detekteringar. Ett examensarbete p̊a Lule̊a tekniska universitet löste uppgiften och en väl

fungerande närvarodetektor med IR och ultraljud har utvecklats.

Närvarodetektorn bygger p̊a en kombination av den redan använda IR tekniken och

som komplement har en ultraljudmodul utvecklats för att detektera personer som inte

är i rörelse. En mikrokontroller används som hjärnan i närvarodetektorn, IR-modulen är

den dominerande av de tv̊a modulerna och ultraljudmodulen aktiveras endast d̊a ingen

rörelse förekommer.

Största delen av arbetet har varit att utveckla ultraljudmodulen med den tillhörande

mikrokontrollern. Genom mjukvaran i mikrokontrollern genereras en spänningssekvens

som sänds ut i luften via en sensor, d̊a som ultraljud. Ett avst̊and beräknas sedan

beroende p̊a hur l̊ang tid det tog innan ljudsekvensen n̊adde tillbaka till närvarodetektorn.

Närvarodetektorn kan egentligen beskrivas som en kombinerad rörelsedetektor och

avst̊andsmätare. Resultatet av examensarbetet är en prototyp som uppfyller de fr̊an

början ställda kraven.
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ABSTRACT

A person detector formed as an IR-detector did not fulfil the demands and Eluw Elec-

tronic AB wished to develop the detector to please their needs. The IR-detector only

detects persons who are in movement and that are not always enough in their construc-

tions. People that are not moving need also to be detected to keep the security in the

area of the construction. Eluw Electronic AB asked for a person detector who was able

to detect booth moving and not moving persons. A master’s thesis at Lule̊a University

of technology solved the commission and a well working person detector with IR and

ultrasound have been developed.

The person detector is a combination of the already known IR-technique and as a

complement an ultrasonic module has been developed. The ultrasonic module takes care

of detecting persons that is not moving. A microcontroller works as the brain in the

person detector, the IR-module is the dominant of the two modules and the ultrasonic

module is only activated when no movement is detected.

The main part of the thesis was to develop the ultrasonic module with the belonging

microcontroller. In the microcontroller the software are written to generate a voltage

square wave sequence which is sent out in the air through a transducer, at that time as

ultrasound. The distance to the nearest object is calculated from the time which passed

between the sent and the reflected ultrasonic sequence.

The person detector could be described as a combined movement detector and a

distance meter. The result of the master’s thesis is a prototype that fulfils the demands

stated in the beginning.
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med orden:
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KAPITEL 1

Inledning

P̊a uppdrag av och i samarbete med Eluw Electronic AB i Lule̊a har en närvarodetektor

utvecklats. Närvarodetektorn är uppbyggd p̊a en kombination av tv̊a olika detektion-

smetoder, IR och ultraljud. Eluw Electronic är väl etablerat inom sitt omr̊ade som i

huvudsak best̊ar av att tillverka och sälja kompletta styrningar för olika typer av luft-

flödesregleringar. Kundkretsen utgörs till största delen av industrier, laboratorier och

skolor.

Närvarodetektorn är tänkt att ersätta en ren IR-detektor som används för att detektera

om det finns n̊agon person framför ett dragsk̊ap i t.ex. ett laboratorium. Utvecklingen av

närvarodetektorn genomfördes som ett examensarbete p̊a Lule̊a tekniska universitet.

1.1 Syfte

Närvarodetektorn kommer att användas i huvudsak för att detektera en person framför

ett dragsk̊ap. I en dragsk̊apsanläggning kan luftflödet regleras i tv̊a olika lägen, normalläge

respektive ekonomiläge, beroende p̊a om närvarodetektorn registrerar n̊agon person eller

inte. Idag använder sig Eluw Electronic AB av en IR-detektor för att detektera närvaron

av en person. Nackdelen med denna detektor är att om personen sitter eller st̊ar stilla

under en längre period detekteras inte personen. Detta medför i sin tur att anläggningen

g̊ar ner i ekonomiläge vilket under inga omständigheter f̊ar ske när n̊agon befinner sig

framför anläggningen.

Största anledningen till att ekonomiläget behövs är att inte uppvärmd luft i onödan ven-
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1.2. Mål 3

tileras bort. Normalläge för luftflödesregleringen medför en luftflödeshasighet p̊a 0.5 m/s,

i ekonomiläge är luftflödeshastigheten 0.3 m/s. Det kan tyckas ha liten betydelse men

tänk dig ett laboratorium med ett 50-tal dragsk̊apsanläggningar, där blir det ett enormt

energislöseri utan detta ekonomiläge. Vid sidan om energibesparingen är ocks̊a perso-

nens säkerhet ett viktigt skäl till en korrekt närvarodetektion och den följande luft-

flödesregleringen. Om ekonomiläge inträder när en person befinner sig framför dragsk̊apet

kan i värsta fall utsläpp flöda bakvägen och medföra fara för personen.

Den kombinerade närvarodetektorn best̊ar av den tidigare använda IR-detektorn och en

ultraljudmodul parallellkopplade till en mikrokontroller. Närvaro av en person detek-

teras i första hand genom IR-modulen som detekterar eventuell rörelse inom avkännings-

omr̊adet. Om ingen rörelse detekteras aktiveras ultraljudmodulen och omr̊adet söks av

p̊a nytt. Ultraljudmodulen mäter d̊a avst̊andet till närmaste objekt inom avkännings-

omr̊adet. Anläggningens luftflödeshastighet regleras sedan beroende p̊a avst̊andet till

objektet i förh̊allande till ett fastställt värde och eventuellt andra anläggningsspecifika

parametrar.

1.2 Mål

Målsättningen med examensarbetet är att utveckla en prototyp av en kombinerad närvaro-

detektor som uppfyller den givna kravspecifikationen, se bilaga A. I prototyputvecklingen

ing̊ar i stora drag konstruktion av h̊ardvara till hela närvarodetektorn, mjukvaruutveck-

ling för att kontrollera de tv̊a modulerna i detektorn samt en strävan efter att n̊a den

angivna prisniv̊an p̊a den färdiga produkten. Den kombinerade närvarodetektorn skall

vid examensarbetets avslutning kunna ersätta den idag använda IR-detektorn.

1.2.1 Närvarodetektorns prisniv å

Ett viktigt delmål i utvecklingsarbetet är att n̊a den i kravspecifikationen (bilaga A)

angivna produktionskostnadsniv̊an p̊a den färdiga närvarodetektorn. Enligt specifikatio-

nen f̊ar produktionskostnaden inte överstiga 280 kr p̊a den färdiga produkten, i pro-

duktionskostanden ing̊ar inköp och montering av all h̊ardvara utom detektorns kapsel.

Målsättningen att uppfylla detta krav anses nästan lika viktigt som att närvarodetektorn

skall fungera enligt önskem̊al. Om produktionskostnaden blir för hög finns inga vinst-

marginaler och Eluw Electronic AB kan inte sälja produkten. Vikten av att känna till

den relativt sett l̊aga produktionskostnaden redan fr̊an början är ovärderlig.



1.2.2 Framtida visioner

Om ultraljudmodulen fungerar tillfredställande kommer Eluw Electronic AB att un-

dersöka möjligheterna med att mäta luftflödeshastigheten med ultraljud. Ett mycket

intressant men sv̊arlöst uppdrag. Detta är dock ett helt frist̊aende projekt och en framti-

da vision.

1.3 Grov beskrivning av n ärvarodetektorn

Den kombinerade närvarodetektorn kan, för enkelhetens skull, teoretiskt delas upp i tre

moduler, mikrokontroller-, IR- och ultraljudmodul. Modulerna beskrivs var för sig och

tillsammans som en komplett närvarodetektor i denna rapport. En grovskiss p̊a de tre

modulerna tillsammans visas i figur 1.1.

IR-modulen detekterar kontinuerligt eventuella rörelser i avkänningsomr̊adet. Ultraljud-

modulen aktiveras endast d̊a ingen rörelse detekterats av IR-modulen. B̊ada modulerna

är kopplade till mikrokontrollern som tar emot respektive moduls signal. Signalerna be-

handlas i mikrokontrollern som i sin tur sänder en signal till en centralt placerad styren-

het. Signalen, i form av en pulsviddsmodulerad spänning, är proportionell mot avst̊andet

uppmätt med ultraljudmodulen. Avst̊andet vid ultraljudsdetektering kan variera mellan

0.50 m och 4.00 m och motsvaras d̊a av spänningsomr̊adet 0.50–4.00 V. Signalen är vid

rörelsedetektering logiskt hög (+5 V) annars l̊ag (0 V). Tre rörelsedetekteringar inom

en sekund måste ske innan närvarodetektorn sänder rörelse signal till styrenheten. En

fördröjning p̊a 2 s sedan sista rörelsedetekteringen är inlagd för att slippa snabba onödiga

eller felaktiga omslag i styrenheten. Styrenheten reglerar i sin tur luftflödeshastigheten i

anläggningen, beroende p̊a vad signalen fr̊an närvarodetektorn best̊ar av.



Figur 1.1: Grovskiss närvarodetektor



KAPITEL 2

Bakgrund

Eluw Electronic AB har behov av en närvarodetektor som kan detektera en person i

anslutning till en anläggning, t.ex. ett dragsk̊ap i ett laboratorium. Detektorn skall

kunna detektera om personen är aktiv, i rörelse, eller passiv, stillasittande eller stil-

last̊aende, inom det aktuella avkänningsomr̊adet. Om n̊agon person befinner sig inom

avkänningsomr̊adet skall anläggningen arbeta i normalläge med en luftflödeshastighet p̊a

0.5 m/s. I annat fall skall anläggningen arbeta i ekonomiläge och en luftflödeshastighet

p̊a 0.3 m/s intas. Skillnaden i luftflödeshastighet mellan de tv̊a lägena ger stora en-

ergibesparingar d̊a mindre mängd uppvärmd luft ventileras ut i ekonomiläge, det läge

som till största delen r̊ader i en anläggning.

Idag används IR-detektorer som enbart registrerar rörelse inom anläggningens avkännings-

omr̊ade. Det förekommer dock att en person sitter stilla framför en dragsk̊apsanläggning

med armarna inne i dragsk̊apet vilket medför att IR-detektorn inte detekterar n̊agon

rörelse. Anläggningen g̊ar d̊a felaktigt ner i ekonomiläge vilket kan medföra en fara för

personen, hälsov̊adliga utsläpp kan i värsta fall flöda bakvägen ut ur dragsk̊apet. Här

kommer den kombinerade närvarodetektorn att lösa problemet genom att ultraljudmod-

ulen detekterar en passiv person som befinner sig inom avkänningsomr̊adet. Om IR-

modulen inte detekterar n̊agon rörelse överl̊ats detekteringen till ultraljudmodulen för

att säkerställa om n̊agon (passivt) befinner sig i avkänningsomr̊adet.

Den kombinerade närvarodetektorn best̊ar av den redan utvecklade IR-modulen och som

komplement skall en ultrajudmodul utvecklas. De b̊ada modulerna kommer att detektera

parallellt med varandra s̊a att om ingen rörelse detekteras inom avkänningsomr̊adet skall

istället ultraljudmodulen detektera avst̊andet till närmaste objekt. Med detekteringen

som grund utförs sedan en optimal anläggningsreglering, utan risker och med minimalt

energislöseri.
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2.1. Alternativ till ultraljud 7

Rent teoretiskt skulle man kunna ta bort IR-modulen om ultraljuddetekteringen fungerar

tillfredställande. En teori som kommer att diskuteras efter en tids användning av den

kombinerade närvarodetektorn.

2.1 Alternativ till ultraljud

Vid examensarbetets början undersöktes olika alternativ för den passiva närvarodetek-

teringen. Eluw Electronic AB föreslog att ultraljud, i kombination med IR-detektorn,

skulle användas i närvarodetektorn. Andra alternativ diskuterades flitigt, detta för att

om möjligt försäkra sig mot att inte behöva ändra upplägg efter ett antal veckor. De-

tektering med laser, värmekamera, tryckplatta i golvet och RF-tag p̊a personen var de

alternativ som diskuterades. Alla dessa alternativ föll dock bort av olika anledningar, en

kort sammanfattning ses i tabell 1, och kvar fanns en övertygelse om att ultraljud skulle

fungera tillfredställande.

Inga stora ansträngningar gjordes vid denna alternativ diskussion. Alla inblandade i

examensarbetet fick tycka till om de olika alternativen och det resulterade den slutliga

tabellen.

Tabell 1: Alternativ för passiv detektering

Metod Fördel Nackdel

Laser IR-detektor behövs ej Installation

(avst̊and) Reflektion mot mjuka mtrl.

Laser IR-detektor behövs ej Installation

(brytande) Detekterar alla förem̊al

Värmekamera IR-detektor behövs ej Pris

Reagerar bara p̊a värme

Tryckplatta IR-detektor behövs ej Pris

Enkel funktion Tung utrustning = detektion

Installation

RF-tag IR-detektor behövs ej Säkerställa användning

Valfri placering mottagare Begränsa avkänningsomr̊adet
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2.2 Vad är ultraljud?

Ljud kan delas upp i fyra olika omr̊aden, hörbart ljud, infraljud, ultraljud och hyperljud.

De fyra omr̊adena definieras av tydliga gränser i frekvensen. Frekvenser under 20 Hz

tillhör infraljud och frekvenser över 1 GHz kallas hyperljud. Däremellan finns hörbart

ljud som enligt definitionen ligger mellan 20 Hz och 20 kHz, hörbart ljud är det omr̊ade

vi människor kan uppfatta med hörseln. Gränserna för hörbart ljud varierar dock mellan

olika människor och förändras ocks̊a i regel d̊a människan åldras. Det omr̊ade som återst̊ar

är d̊a det för examensarbetet intressanta ultraljudomr̊adet och definieras till 20 kHz–

1 GHz [1].

Resonansfrekvensen för detta arbete är 40 kHz (f0) och tillhör omr̊adet ultraljud. En

djupare utredning av denna frekvens utförs i kapitel 2.2.2.

2.2.1 Frekvens

Frekvensen anger hur många svängningar per sekund en v̊ag genomg̊ar. Varje enskild

svängning best̊ar av en periodtid (T ), i sekunder, se figur 2.1.

Med en känd periodtid kan frekvensen beräknas enligt ekvation (2.1) och erh̊aller d̊a

enheten Hz (svängningar/s) [2].

f =
1

T
(2.1)

Frekvens kan ocks̊a anges i radianer/s och kallas d̊a vinkelfrekvens. Denna vinkelfrekvens

är mycket ofta förekommande i dessa sammanhang och beräknas enligt ekvation (2.2).

ω = 2π · f. (2.2)

Enligt ekvation (2.3) kan en v̊aglängd (λ) vid en bestämd frekvens beräknas. Med

v̊aglängd menas hur l̊angt ljudv̊agen hinner förflytta sig under en period. För att beräkna

v̊aglängden krävs att periodtiden (T ) och ljudhastigheten (c) är känd [2].

λ = c · T (2.3)
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           Time

0s 5us 10us 15us 20us 25us 30us 35us 40us 45us 50us
V(eko_pul)

-1.0V

-0.5V

0V

0.5V

1.0V

Figur 2.1: Tv̊a perioder vid 40 kHz, periodtid = 25 µs

Ljudhastigheten (c) varierar kraftigt beroende p̊a utbredningsmediets specifika egen-

skaper. T.ex. är ljudhastigheten i vatten ca 1483 m/s medan den i luft är ca 340 m/s

vid en temperatur p̊a 20 ◦C. I luft p̊averkar fuktigheten men framförallt temperaturen

ljudhastigheten väldigt mycket. En ◦C i temperaturändring kan approximeras till en

förändring av ljudhastigheten med 0.6 m/s [3], se kapitel 2.2.4 för en utförlig beskrivning

av detta samband.

2.2.2 Ultraljud vid frekvensen 40 kHz

Ultraljud vid den bestämda frekvensen f0 = 40 kHz medför enligt kapitel 2.2.1 att

följande beräkningar kan göras:

f0 =
1

T0

⇒ (2.4)

T0 =
1

f0

=
1

40 · 103
= 25 µs (2.5)
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frekvensen uttryckt i vinkelfrekvens blir d̊a

ω0 = 2π · f0 = 2 · π · 40 · 103 = 251.3 krad/s (2.6)

och v̊aglängden vid en lufttemperatur p̊a 20 oC, vilket medför c20o = 340 m/s

λ0 = c20o · T0 = 340 · 25 · 10(−6) = 8.5 mm. (2.7)

De beräknade värdena enligt ovan kommer i detta examensarbete att användas vid olika

beräkningar, t.ex. vid längd p̊a pulssekvensen, filterberäkning och inte minst vid den

slutliga avst̊andsberäkningen.

2.2.3 Ultraljudets utbredningshastighet

Ultraljudets utbredningshastighet varierar kraftigt mellan olika mediegrupper, vätskor,

gaser och homogena material är en förekommande mediegruppsindelnig [2]. Det g̊ar inte

att ge n̊agon bra generell definition av utbredningshastigheten i de olika mediegrupperna

eller de olika medierna inom respektive grupp, skillnaderna är mycket stora mellan olika

vätskor, gaser och homogena material.

2.2.4 Ultraljudets temperaturberoende i luft

Temperaturen i en lokal kan variera ett antal ◦C b̊ade upp̊at och ner̊at beroende p̊a

det förh̊allande som för tillfället r̊ader. Med temperaturen förändras även ultraljudets

utbredningshastighet i ett specifikt medium. I luft är förändringen nästan linjär [3] och

kan approximeras till en hastighetsökning p̊a 0.6 m/s vid en temperaturökning p̊a en ◦C.

Närvarodetektorn kommer att placeras till största delen i lokaler som inte varierar speciellt

mycket i temperatur, t.ex. laboratorier och temperaturstabiliserade lokaler. Sm̊a varia-

tioner i temperatur och ett relativt kort mätavst̊and, upp till 4 m, medför ocks̊a en

marginell felberäkning av avst̊andet beroende av temperaturförändringen.

2.2.5 Exempel

Ett beräkningsexempel f̊ar illustrera temperaturavvikelsen, antag en lokal med normal

temperatur, T = 20 ◦C och en tillhörande utbredningshastighet, c20◦ = 340m/s. Max-



imalt mätavst̊and är lmax = 4 m vilket medför en total sträcka, fram och tillbaka, p̊a

2 · lmax för ultraljudsekvensen.

Ovanst̊aende ger flykttid, t20◦ , vid korrekt temperatur:

t20◦ =
2 · lmax

c20◦
=

2 · 4
340

= 23.5 ms (2.8)

antag att ett fönster öppnas och temperaturen sjunker och stabiliseras p̊a 16 ◦C. P̊a sam-

ma sätt som i ekvation (2.8) kan flyktiden, t16◦ , beräknas för den nya lägre temperaturen,

t16◦ =
2 · lmax

c16◦
=

2 · 4
337.6

= 23.7 ms (2.9)

Den ljudhastighet som används vid avst̊andsberäkningen är dock alltid konstant (i mikro-

kontrollern) och satt till c20◦ = 340 m/s vilket medför en felaktig avst̊andsberäkning.

Enligt ekvation 2.9 är den verkliga flykttiden, t16◦ = 23.7 ms vid T = 16 ◦C.

lfel = (t16◦ − t20◦) · c20◦ = (23.7 · 10−3 − 23.5 · 10−3) · 340 = 0.057 m (2.10)

Felberäkningen i exemplet är maximalt, lfel = 57 mm, och motsvarar 0.71% av det

maximala mätavst̊andet. Temperaturförändring p̊a fyra grader anses som mycket stor och

förekommer troligen inte. Exemplet illustrerar ett extremfall, alla verkliga och realistiska

felberäkningar bör understiga lfel.

Ovanst̊aende exempel bekräftar att temperaturens p̊averkan av en avst̊andsmätning kan,

i detta examensarbete, försummas.



KAPITEL 3

Utveckling av h årdvara

För att om möjligt undvika framtida misstag och missuppfattningar begärdes vid pro-

jektets början en kravspecifikation p̊a närvarodetektorn, specifikationen i sin helhet ses

i bilaga A. De olika kraven i specifikationen har legat som grund vid utvecklingen av

närvarodetektorn. Nämnas kan framförallt vikten av den specificerade maximala pris-

niv̊an p̊a den färdiga produkten, ett krav som lätt hade överskridits om det inte funnits

med fr̊an arbetets början. I den maximala prisniv̊an ing̊ar inköp av mönsterkort, samtliga

komponenter och montering av dessa. Kostnaden för utvecklingsarbetet ing̊ar inte, ty den

betraktas som en eng̊angskostnad och kan i sammanhanget anses som ringa d̊a projektet

drivs som ett examensarbete. Kravspecifikationen har under hela arbetet funnits med

som underlag för utvecklingen av närvarodetektorn.

IR-modulen är en färdig produkt och fungerar helt enligt önskem̊al. Endast tre anslut-

ningar är nödvändiga för IR-modulen, jord, spänning (5 V) och en signalanslutning.

Signalen kopplas till en port som initierats som ing̊angen i mikrokontrollern för att via

ett externt interrupt p̊avisa detektion av rörelse inom avkänningsomr̊adet.

Tyngdpunkten av h̊ardvarans utveckling är att konstruera ultraljudmodulen. Med en

fungerande ultraljudsmodul kan hela närvarodetektorn kopplas samman till en enhet. Ul-

traljudmodulen och mikrokontrollern är starkt kopplade till varandra. Mikrokontrollern

styr i princip allt som sker i ultraljudmodulen, ungefär 90 % av den mjukvara som utveck-

lats används till att kontrollera ultraljudmodulen. IR-modulen däremot kan praktiskt

användas utan mikrokontrollern d̊a den lämnar en signal som direkt p̊avisar detekterad

rörelse.

12
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3.1 Ultraljudmodul

Med en maximal prisniv̊a p̊a 280 kr för den färdiga närvarodetektorn kan ultraljudsmod-

ulen tilldelas en total kostnad p̊a ungefär 100 kr. Detta ger inte utrymme för s̊a my-

cket annat än att försöka hitta standardkomponenter s̊a l̊angt det är möjligt. N̊agon

egen utveckling av integrerade kretsar (ASIC) eller sensorer (sändare/mottagare) är inte

möjlig inom ramen för detta examensarbete.

Ultraljudmodulen kan kort beskrivas som en kombinerad sändare/mottagare av en ljud-

sekvens. En gemensam sensor används vid sändning respektive mottagning, resonans-

frekvensen för sensorn är 40 kHz. Resonansfrekvensen valdes p.g.a. det stora utbud av

standardsensorer som finns p̊a marknaden, m̊anga tillverkare och många typer av sensor-

er.

I ultraljudmodulens sändare förstärks den i mikrokontrollern genererade spänningssekven-

sen varefter den sänds ut i luften via en sensor, d̊a som en ultraljudsekvens. Samma sen-

sor används sedan för att ta emot en eventuell reflekterad ljudsekvens. Den reflekterade

sekvensen är d̊a starkt kopplad till den utsända sekvensen och har samma frekvens men

inte samma längd. En reflekterad sekvens skall med bestämdhet kunna bindas till en

utsänd sekvens. Av denna anledning har ett bandpassfilter med resonansfrekvens 40 kHz

konstruerats som ing̊angssteg till mottagaren. P̊a s̊a sätt kommer många störningar och

felaktiga frekvenser att filtreras bort redan i h̊ardvaran.

3.1.1 Sändare ultraljudmodul

Effekten i den utsända ljudsekvensen har stor betydelse för hur mycket som reflekteras

mot ett objekt. Hög sändeffekt p̊a sensorn medför möjlighet för ett längre detektion-

savst̊and och även säkrare detektering p̊a kortare avst̊and. Det optimala för ultraljud-

modulen är att sändaren utnyttjar hela spänningen som finns tillgängligt för att sända en

ljudsekvens, förutsatt att sensorn t̊al den spänningen. D̊a det enligt kravspecifikationen

framg̊ar att endast en spänning p̊a +20 V finns tillgänglig beslutades att en H-brygga,

figur 3.1, ska användas för att sända ljudsekvensen. H-bryggan styrs med fyra separata

portar (C0-C3) fr̊an mikrokontrollern. Anledningen till att använda separata portar är att

via mjukvaran ha möjlighet att styra enstaka transistorer i H-bryggan, denna möjlighet

utnyttjas ocks̊a och beskrivs i kapitel 4.1.1. Fyra NPN- och tv̊a PNP-transistorer är

kärnkomponenter i H-bryggan. Eftersom inga stora strömmar kommer att flyta genom

sensorn, som kan approximeras till en kondensator, används vanliga bipolära transistorer.

H-bryggan används ofta vid olika motorstyrningar, motorer kräver i regel höga strömmar,

och d̊a används med fördel FET-transistorer som klarar högre effekter [4].
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Figur 3.1: Kretsschema sändare (H-brygga).

H-bryggan drivs med en fyrkantsspänning (0−5 V)och driver i sin tur sensorn med +20 V

växelvis p̊a de tv̊a benen, se kapitel 5.2.1. Virtuellt kan det ses som ±20 V över sensorn

och det är det optimala förh̊allande som kan erh̊allas under de förutsättningar som r̊ader.

VRMS för sensorn är i databladet ([5]) angivet till +20 V, vilket vid en duty cycle p̊a 50%

tangeras under sändsekvensen.
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3.1.2 Mottagare ultraljudmodul

Närvarodetektorn kommer att installeras i många olika miljöer där störningsniv̊an kan

variera kraftigt fr̊an miljö till miljö. Ultraljudmodulen skall detektera en person p̊a ett

avst̊and mellan 0.50 m - 4.00 m (lmin − lmax) inomhus i alla förekommande miljöer. En

eventuell störnings storlek och utseende är sv̊ar, för att inte säga omöjlig, att bedöma i

olika miljöer. Ultraljudmodulen best̊ar därför av ett generellt aktivt filter som filtrerar

bort allt utom den i närvarodetektorn använda resonansfrekvensen (40 kHz). En mer

korrekt beskrivning är att resonansfrekvensen förstärks högre än övriga frekvenser. En

mottagen reflektion filtreras först genom det aktiva filtret och förstärks därefter, via en

inverterande förstärkare, för att erh̊alla tydliga omslagsniv̊aer för en avslutande Schmit-

trigger vippa.

En grundläggande komponent i mottagaren är OP-förstärkaren som valdes, OPA 340

tillverkad av Burr-Brown (datablad [6]). OP-förstärkaren finns med fyra separata förstärk-

are i samma kapsel. En OP-förstärkare till Schmittriggern, en till förstärkaren och de tv̊a

sista till filtreringen.

I figur 3.1 ses ett motst̊and (R9) kopplat parallellt med transistor Q6 detta motst̊and

har ingen egentlig betydelse för sändningen. Motst̊andet är dock nödvändigt för att kun-

na använda sensorn i mottagningsläge. Grundtanken var att via transistorn (Q6) jorda

ner ett ben p̊a sensorn. Om mikrokontrollern programmerades att h̊alla transistorn bot-

tnad under mottagningsläge skulle detta fungera. Tyvärr s̊a gick det inte att p̊a detta

sätt jorda ner sensorbenet, impedansen i transistorn är för hög. Men med det relativt

l̊aga motst̊andsvärdet (680 Ω) parallellt med transistorn kunde den önskade funktionen

uppn̊as. Mots̊andet är därför ett måste för att mottagningen skall funera.

3.1.2.1 Filter

Ett fyr-poligt bandpassfilter med multipel återkoppling och resonansfrekvens 40 kHz

konstruerades för att filtrera bort eventuella störningar i mottagardelen. Med multi-

pel återkoppling minimeras komponenternas toleransspridning p̊averkan av resonans-

frekvensen för filtret. För att erh̊alla den önskade resonansfrekvensen p̊a filtret är typvalet

p̊a komponenterna mycket viktigt, ju lägre toleranser desto bättre vid produktion av fil-

tret [7].

Ett fyrpoligt bandpassfilter ans̊ags lämpligt och visade sig ocks̊a fungera förträffligt. I

bilaga B ses kopplingsschemat och beräkningarna för filtret. För att erh̊alla rätt värden

p̊a komponenterna utfördes beräkningar enligt nedan och enligt bilaga B. Ett filter med
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Butterworth karakteristik och de ur tabell beräknade ([8], [9] och [7]) Q värdena Q1 =

0.54 och Q2 = 1.31 konstruerades. Alla kondensatorer i filtret(C1−C4) valdes till 1 nF,

resistorernas anpassades därefter och värdena ses i kretsschemat.

I kapitel 5.2.2 beskrivs hur komponenternas toleransspridning p̊averkar resonansfrekvensen

för filtret.

En praktisk verifiering har ocks̊a gjorts p̊a filtret och karaktäristiken i praktiken stämmer

mycket väl överens med den beräknade och simulerade karaktäristiken.

3.1.2.2 Först ärkare

För att erh̊alla bra och säkra omslagsniv̊aer till den avslutande Schmittrigger-vippan plac-

erades en inverterande förstärkare efter filtret. I bilaga C finns kretsschema och kompletta

beräkningar för förstärkaren. Förstärkaren har en förstärkning p̊a 100 g̊anger. Signalen

inverteras i förstärkaren men det har ingen avgörande betydelse för mottagarens funktion.

3.1.2.3 Schmittrigger

Ett bra sätt att ta in en reflektion i mikrokontrollern är att l̊ata spänningsniv̊an direkt

efter mottagaren motsvara TTL-niv̊a (0-5 V). En Schmittrigger som sl̊ar mellan dessa

niv̊aer används därför som avslutande krets i mottagaren. P̊a detta sätt kan reflektionen

via en speciell ing̊ang p̊a mikrokontrollern användas för att generera ett externt interrupt.

Mikrokontrollern kan i sin tur kontrollera hur ofta dessa interrupt uppst̊ar och resonans-

frekvensen p̊a reflektionen kan bestämmas, se kapitel 4.1.2 för en närmare förklaring om

hur denna identifiering g̊ar till. Schmittriggerns omslagsniv̊aer är beräknade enligt bilaga

D, i bilagan finns även kretsschemat för Schmittriggern.

3.1.3 Sensor ultraljudmodul

Vid examensarbetets början undersöktes olika typer av sensorer. Ett stort utbud av

sensorer för luft som utbredningsmedium finns idag p̊a marknaden. Det stora flertalet av

dessa sensorer har resonansfrekvensen 40 kHz. Resonansfrekvens har stor betydelse för

hur en ljudv̊ag reflekteras mot ett medium. En l̊ag frekvens har l̊ang v̊aglängd (λ, enligt

ekvation (2.3)) och reflekteras därför sämre mot ett medium än vad en hög frekvens gör.

Relativt sett är 40 kHz en l̊ag frekvens och kanske inte det optimala valet för att detektera
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en person. Största anledningen till frekvensvalet är utbudet av sensorer och därmed ocks̊a

den l̊aga prisniv̊an vilken enligt kravspecifikationen (bilaga A) m̊aste h̊allas nere.

Många fabrikat och typer av sensorer har under arbetets g̊ang provats och förkastats.

Det finns sensorer som är enbart sändare eller mottagare och s̊a finns det gemensamma

sensorer som b̊ade sänder och tar emot en ljudv̊ag. Målsättningen var att en gemensam

sensor skulle användas i den färdiga produkten. En nackdel med dessa är att de enligt

specifikationen är mindre känsliga för mottagning av en reflekterad signal än vad de sep-

arata sensorerna är. Fördelarna uppväger dock detta bl.a. blir närvarodetektorn billigare

att producera men framförallt mindre och smidigare i storlek.

Täta sensorer provades ocks̊a, en tät sensor är mycket t̊alig mot yttre p̊averkan som stötar,

damm och eventuella vätskor. Tyvärr visade det sig att med en tät sensor minskade även

känsligheten för att ta emot en reflekterad signal.

Den sensor som uppmäts till att vara mest lämplig till närvarodetektorn är en öppen

modell med den kravspecificerade gemensam sänd- och mottagarfunktionen. Tillverkare

är NipponCeramics (datablad [5]).

3.1.4 Utbredningsbegr änsning n ärvarodetektor

Enligt kravspecifikationen skall ultraljudets utbredningsomr̊ade begränsas till 25◦. En

ren sensor som sänder ultraljud har mycket bred, nästan okontrollerad utbredningsrikt-

ning. För att begränsa utbredningen av ljudet provades lite olika typer av munstycken.

Ett antal munstycken med olika utformning tillverkades och provades, det visade sig

mycket sv̊art att begränsa utbredningen av ultraljudet. En begränsning framför sensorn

medför tyvärr en del korsreflektioner vid sändning och ger därför inte den önskade be-

gränsningen. Däremot erh̊alls en mycket positiv sideffekt av ett munstycke i form av

en klar förbättring av reflektionsmottagningen. Munstycket medför att en större mängd

ljud f̊angas in och reflektionen blir därav lättare att uppfatta. Ett munstycke liknande

en liten trumpet tillverkades och fungerade mycket bra, framförallt vid mottagning.

Vid sändning begränsades utbredningsomr̊adet till ungefär 35◦ vilket skulle ha varit

25◦ enligt kravspecifikationen. Efter lite diskussion mellan parterna (examensarbetare-

uppdragsgivare) ans̊ags detta tillfredställande och munstycket godtogs.
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3.2 IR-modul

IR-modulen best̊ar av en IR-sensor och en i sensorn inbyggd förstärkare och compara-

tor, NaPiOn tillverkad av NAiS. IR-modulen detekterar rörelse genom att detektera

eventuella temperaturskillnader, mellan objekt och omgivning, i avkänningsomr̊adet.

Vid rörelse sänder IR-modulen en 5 V signal till mikrokontrollern, signalen ligger hög

i 200 ms. Om ingen rörelse förekommer sänder modulen 0 V. Dessa signaler är allt som

behövs för att p̊avisa rörelse i avkänningsomr̊adet, signalen passerar kort sagt rakt genom

mikrokontrollern och prioriteras högre än avst̊andsmätning med ultraljudmodulen. Via

en spänningsföljare är den sedan kopplad till styrenheten.

Ett motst̊and mellan signalen och jordnätet (pull down) är nödvändigt för att stabil

l̊agniv̊a ska erh̊allas d̊a ingen rörelse förekommer. En avkopplingskondensator och pull

down-motst̊andet är de enda externa komponenter som är nödvändiga för korrekt funk-

tion.

Ett litet misstag inträffade vid mönsterkortslayouten, nämligen att motst̊andet placerades

mellan signalen och +5 V nätet (pull up), rätt skulle ha varit mellan signal och jord (pull

down). Anledningen till misstaget var att under hela examensarbetet användes en IR-

modul som krävde just den placeringen av motst̊andet. När sedan en ny typ av IR-modul

användes antogs, n̊agot slarvigt, samma funktion och anslutning vilket tyvärr inte var

fallet.

3.3 Mikrokontroller

Eluw Electronic AB är mycket kostnadsmedvetna och begränsar gärna sin produktion

med att s̊a l̊angt det är möjligt använda samma komponenter i sina produkter. Företaget

specificerade därför att en AVR-mikrokontroller, ATmega8 tillverkad av Atmel, skulle om

det var möjligt användas i närvarodetektorn. ATmega8 är en 8-bitars l̊ageffekt mikrokon-

troller baserad p̊a AVR RISC-arkitektur [10].

Internminne p̊a 1 kb, tre individuella timers, extern interrupt hantering och möjlighet

att ansluta en extern klockkristall p̊a upp till 16 MHz är egenskaper som svarar för att

ATmega8 passar utmärkt för att styra närvarodetektorn.



3.3. Mikrokontroller 19

3.3.1 Mikrokontrollerns komponenter

I bilaga E finns det kompletta kretsschemat för hur mikrokontrollern och dess tillhörande

komponenter konstruerats för att kontrollera de tv̊a modulerna. Fyra av benen p̊a PORTC

används för att skicka ut, den i mikrokontrollern genererade, 40 kHz spänningssekvensen

till ultraljudsmodulen. Spänningssekvensen förstärks där med hjälp av H-bryggan och

sänds sedan ut genom sensorn.

För att kunna registrera en reflektion anslöts mottagardelen i ultraljudsmodulen till

PIND2 som kan konfigureras som ing̊ang för externt interrupt. P̊a liknande sätt anslöts

IR-modulen p̊a PIND3 för att erh̊alla samma möjlighet att registrera rörelse med hjälp

av ett externt interrupt.

3.3.2 Matningssp änning

Matningsspänningen till närvarodetektorn best̊ar av en +20 V grovspänning. För att

driva mikrokontrollern måste spänningen regleras ned till +5 V enligt kretsschema i bilaga

E. En spänningsregulator, LP2981, tillverkad av NationalSemiconductor (datablad [11])

används. Spänningsregulatorn f̊ar i sin tur ha en högsta matningsspänning p̊a 16 V, en

12 V Zenerdiod har därför placerats i serie med spänningsregulatorn. Spänningsregulatorn

f̊a d̊a en matningsspänning p̊a 8 V.

3.3.3 Klockkristall 4 MHz

Vid examensarbetets början bestämdes att klockfrekvensen till mikrokontrollern skulle,

om möjligt, vara 8 MHz. När hela mjukvaran var färdigutvecklad beslutades att försöka f̊a

ner klockfrekvensen till 4 MHz, vägen dit beskrivs i kapitel 4.1.1. Den största anledningen

till klockfrekvens bytet var att Eluw Electronic i sina produkter använder en 4 MHz

keramisk ressonator. För att undvika en komponent till i lager ville företaget använda

denna redan lagerförda ressonator.

Ressonatorn är en komponent med inbyggda kondensatorer tillverkad av Murata. De

interna kondensatorerna medför en lägre totalkostnad för komponenterna och ressonatorn

kräver mindre utrymme p̊a mönsterkortet.



3.3.4 Styrsignal

En OP-förstärkare konfigurerad som spänningsföljare är via PINB1 p̊a mikrokontrollern

kopplad mot styrenheten. Spänningsföljaren behövs för att ge styrsignalen, som beroende

p̊a detekteringen av IR- och ultraljudmodulen skickas ut p̊a PINB1, möjlighet att or-

ka driva andra enheter. Mikrokontrollerns utg̊angar kan inte leverera mer än ett tiotal

mA till en extern enhet. Spänningsföljaren f̊ar matningsspänningen direkt fr̊an +20 V

grovspänningen och kan s̊aledes, vid behov, leverera betydligt högre strömmar än mikrokon-

trollern.

3.4 Ledningsdragning

Vid Mönsterkortets design har stor vikt lagts p̊a att optimera ledarlängder, ledarplacering

och komponent placering. Jordnätet utg̊ar fr̊an en gemensam punkt och förgrenar sig

sedan separat till respektive komponent, +5 V nätet är placerad enligt samma princip.

Grovspänningsnätet (+20 V) är placerat med tanke p̊a att minimera riskerna för störning

och p̊averkan p̊a andra komponenter. Spänningsföljarens OP-förstärkare och H-bryggan

med tillhörande komponenter drivs b̊ada med +20 V och är därför placerade s̊a nära

plinten med grovspänningsmatningen som det är möjligt.

3.5 Komplett n ärvarodetektor

Hela närvarodetektorn har utvecklats och det i detta kapitel redan beskrivna f̊ar st̊a för

elektroniken. Vid arbetets början fanns ingen ritning p̊a hur kapseln till närvarodetektorn

skulle se ut, men under arbetets g̊ang har det vuxit fram en prototypritning. I bilaga F

ses ritningen, munstyckets utformning är dock n̊agot annorlunda i verkligheten.

H̊allaren till närvarodetektorn är gjord av pl̊at som har klippts och bockats till för hand.

En gjutform (ocks̊a den gjord för hand) har tillverkats och ett prototyp munstycke har

gjutigts i epoxiplast. Delarna har slipats, polerats och sedan lackerats, sedan monterades

elektroniken i h̊allaren och närvarodetektorn var komplett, se figur 6.4.



KAPITEL 4

Utveckling av mjukvara

En del av mjukvarans grundförutsättningar var given i kravspecifikationen (bilaga A),

t.ex. s̊a skall rörelsedetekteringen, med IR-modulen, ske kontinuerligt och ultraljudmod-

ulen skall detektera avst̊andet åtta ggr/sekund vid avsaknad av rörelse. Ultraljudmodulen

skall allts̊a inte aktiveras om rörelse förekommer i avkänningsomr̊adet. Definitionen p̊a

utsignalens utseende fr̊an mikrokontrollern till styrenheten var ocks̊a specificerad. Vid

rörelse sänds en konstant 5 V spänning till styrenheten medan det vid avst̊andsmätning

sänds en variabel spänning mellan 0.50 och 4.00 V beroende p̊a avst̊andet till detektion-

sobjektet.

Omr̊adet för avst̊andsdetektering är 0.50–4.00 m (lmin–lmax) vilket medför att en centime-

ter motsvaras av spänningen 0.01 V. Om den pulsviddsmodulerade spänningen ansluts

till en voltmeter visas avst̊andet (i meter) i form av en spänning, t.ex. 2.16 V betyder

2.16 m.

En evig loop (while-loop) används för att kontrollera de tv̊a modulernas respektive de-

tekteringar. Kortfattat kan detta förlopp beskrivas som att programmet g̊ar runt i en

cirkel och kontrollerar om n̊agot detekterats av respektive modul. En loop som aldrig

termminerar f̊ar i sammanhanget ses som kontinuerlig detektion även om det inte är

riktigt sant. En detektion kan bli fördröjd ett antal µs beroende p̊a hur l̊ang loopen är

och vilken klockfrekvens som används för mikrokontrollern. En fördröjning i den stor-

leksordningen är obetydlig d̊a en anläggning g̊ar ner i ekonomiläge först efter ett flertal

sekunder eller till och med minuter efter att sista detekteringen erh̊allits. Ett övergripande

blockschema p̊a närvarodetektorns mjukvara ses i figur 4.1

Mjukvaran till närvarodetektorn har utvecklats i gratiskompilatorn GNU-gcc, program-

meringsspr̊aket är C. För att programmera mikrokontrollern användes ett programmer-

21
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T = 125 ms

UL_sänd = 1

UL_sänd = 1

T > 25 ms T = 2 ms
UL_reset UL_mottagar_läge

IR_detekt = 1

PWM_ut = 5 V
EVIG LOOP

Beräkna

Avstånd

Beräkna 
medelvärde

PWM_ut = 
avstånd

UL_interrupt = 3

Reset_toggle

T = 1s

Figur 4.1: Blockschema närvarodetektor.

ingsgränssnitt som anslöts mellan parallellporten p̊a en PC och SPI-anslutningen p̊a

mikrokontrollern. Flashprogrammeringen mellan mikrokontrollern och PC:n utfördes med

programmet AVR-isp, ett program licensierat till Eluw Electronic AB.

4.1 Ultraljudmodul

Vid utebliven rörelsedetektering aktiveras ultraljudsmodulen. Modulen gör detekteringar

åtta ggr/s vilket betyder att varje detektering måste vara klar inom en periodtid p̊a

125 ms. Under en period skall ultraljudmodulen sända en ljudsekvens och sedan ta emot

en eventuell reflektion för att slutligen beräkna avst̊andet till objektet. Om n̊agot objekt

befinner sig inom avkänningsomr̊adet, varierbart upp till fyra meter fr̊an närvarodetektorn,

beräknas och sänds ett medelvärde av de åtta senaste detektionerna till styrenheten.

Medelvärdet jämförs där med ett annat p̊a förhand bestämt värde och vid tillräcklig

skillnad mellan dem är en person detekterad. Luftflödet i anläggningen regleras därefter
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enligt detektionsresultatet.

4.1.1 Sändsekvens

En liten men dock betydande förändring som gjordes sent (sista månaden) i utvecklings

arbetet var förändringen i klockfrekvensen för mikrokontrollern. När allt fungerade som

det skulle ville uppdragsgivaren halvera klockfrekvensen, fr̊an 8 MHz till 4 MHz (se kapi-

tel 3.3.3). Denna förändring p̊averkade i allra högsta grad funktionen p̊a närvarodetektorn.

Det mest kritiska momentet var att sända fyrkantv̊agen med 40 kHz, med den mjukvara

som var utvecklad n̊addes endast en frekvens p̊a 30 kHz. Optimeringen av mjukvaran för

att n̊a upp till resonansfrekvensen var mycket intressant. Bl.a. kan nämnas att variabler

gjordes om fr̊an word (16bitar) till byte (8bitar), i en 8-bitars mikrokontroller behövs fler

klockcykler för att lagra ett word. Räknare flyttades och kodrader skrevs om för att allt

skulle g̊a lite fortare och till sist n̊addes rätt resonansfrekvens.

H-bryggan i figur 3.1, vars uppgift är att förstärka den i mikrokontrollern genererade

fyrkantspänningen, styrs med port PINC0 − PINC3. Anledningen till att fyra portar

används är att det ger möjlighet till individuell styrning av varje transistor i H-bryggan.

När sändsekvensen är avslutad efter 8 perioder stängs de tv̊a övre transistorerna (Q1

och Q4) medan de tv̊a nedre (Q5 och Q6) fortfarande är p̊a för att jorda ner sensorn.

Jordningen är nödvändig för att efterringningen i sensorn skall minimeras.

För excitering av spänningssekvensen används Timer0 i mikrokontrollern, den initieras

för att generera en fyrkantsspänning med frekvensen 40 kHz. Vid detektionsperiodens

början sänds en sekvens med åtta pulser, samtidigt nollställs en annan timer för att

mäta tiden till en eventuell eko-signal. Efter att spänningssekvensen genererats avak-

tiveras modulen i 2 ms (tdelay), d̊a detekterar IR-modulen om rörelse förekommer, för att

den utsända ljudsekvensen skall hinna lämna modulen och inte direkt uppfattas som en

reflektion. Denna avaktivering är inget problem i detta examensarbete d̊a mätomr̊adet

är specificerat att detektera avst̊and längre än 0.5 m (lmin). Minsta avst̊andet medför

tmin =
2 · lmin

c20o
=

2 · 0.5
340

= 2.94 ms ≈ 3 ms. (4.1)

och motsvarande längsta avst̊andet

tmax =
2 · lmax

c20o
=

2 · 4
340

= 23.53 ms ≈ 24 ms. (4.2)

där lmin och lmax måste multipliceras med tv̊a d̊a flykttiden för ljudsekvensen mäts dels till

objektet och sedan tillbaka till mottagaren. Efter eventuell mottagen reflektion divideras
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den uppmätta flykttiden med tv̊a för att kunna beräkna rätt avst̊and, enligt ekvation

(4.3).

lobjekt =
tobjekt · c

2
. (4.3)

För en uppmätt flykttid mellan tmin och tmax beräknas avst̊andet till objektet. Enligt

kravspecifikationen bestäms avst̊andet av ett medelvärde p̊a de fyra, vilket i slutversio-

nen ändrats till åtta, sist uppmätta avst̊anden. Medelvärdet konverteras till motsvarande

spänning, enligt beskrivning i inledningen av detta kapitel, och sänds sedan vidare till

styrenheten. Om tmax (24 ms) överskrids är inget objekt detekterat inom 4m, ultraljud-

modulen avaktiveras d̊a tills nästa ljudsekvens sänds (efter 101 ms). IR-modulen är aktiv

hela tiden och detekterar under denna tid eventuella rörelser i avkänningsomr̊adet.

4.1.2 Mottagarsekvens

Förutsättningen för att en reflektion skall resultera i en avst̊andsberäkning är att ett

objekt befinner sig p̊a detektionsavst̊and (lmin–lmax) inom avkänningsomr̊adet. Motta-

garläge för detekteringen aktiveras efter att ljudsekvensen har sänts och att tdelay har

passerats. Mikrokontrollern väntar därefter p̊a ett externt interrupt som en bekräftelse

p̊a att en reflektion erh̊allits. När ett eventuellt interrupt genereras stoppas timern som

startade när spänningssekvensen genererades. Ett interrupt utgörs av att en stigande (0–

5 V) flank erh̊alls p̊a mikrokontrollerporten (PIND2). För att vara säker p̊a att det är

den utsända ljudsekvensen som detekterats av sensorn triggas tre p̊a varandra kommande

flanker. Tre interrupt genereras i tät följd och m̊aste ligga p̊a frekvensen f0, vid annan

frekvens ignoreras reflektionen. Längden p̊a den mottagna sekvensen är alltid längre än

längden p̊a den utsända sekvensen. Detta p.g.a. sidoreflektioner som tar längre tid att

n̊a tillbaka till modulen.

4.2 IR-modul

En av portarna initierades till ing̊ang i mikrokontrollern och används för att ta emot ett

externt interrupt fr̊an IR-modulen. När detta interrupt erh̊alls betyder det att rörelse

förekommer inom avkänningsomr̊adet. Vid rörelse sänder IR-modulen en hög (5 V) sig-

nal som ligger kvar p̊a denna niv̊a 200 ms och g̊ar därefter ner till l̊agniv̊a igen. Inter-

ruptet genereras p̊a den stigande flanken av denna signal, det krävs tre interrupt inom en



sekund för att bekräfta rörelse. När tre interrupt erh̊allits skickar mikrokontrollern sig-

nal p̊a rörelse till styrenheten. Styrenheten har i sin tur möjlighet att reglera den aktiva

fördröjningen för luftflödesregleringen, fördröjningar mellan 5 sekunder och fem minuter

är möjliga att välja.

4.3 Komplett n ärvarodetektor

De tv̊a olika modulerna detekterar parallellt om n̊agot objekt finns inom avkänningsomr̊a-

det. Om rörelse förekommer sänds +5 V till styrenheten i annat fall detekteras avst̊andet

och sänds i form av en spänning till samma enhet. I styrenheten avgörs om normal- eller

ekonomiläge skall intas. Vid rörelse är alltid normalläge aktivt medan en avst̊andsmätning

först ställs mot ett p̊a förhand bestämt värde för att avgöra om en person finns i

avkänningsomr̊adet.



KAPITEL 5

Utveckling av m önsterkort

Lule̊a tekniska universitet tillhandah̊aller utvecklingsverktyget Orcad 10.0, utvecklat av

Cadence, till dem som studerar p̊a universitetet. Orcad Capture, PSpice och Layout har

använts flitigt under hela examensarbetet. Det verktyg som använts mest är Orcad PSpice

som används för simulering av olika kretsscheman och komponenter. Simuleringen ger en

mycket bra approximation som bygger p̊a beräkningar av kretsens specifika karaktäristik.

Tidsbesparingen p̊a att kunna simulera ett kretsschema före praktisk uppkoppling är sv̊ar

att precisera, den framst̊ar dock som ovärderlig och mycket stor. Som en parallell till detta

kan nämnas att Eluw Electronic AB idag inte använder sig av simulering vid utveckling

av sina produkter, n̊agot som ställer stora krav p̊a personalens kunskap och erfarenhet.

5.1 Kretsschema med Orcad Capture

Orcad Capture, används till att rita kretsschemat med de aktuella komponenterna.

Kretsschemat utgör grunden för b̊ade simulering i PSpice och för mönsterkortsdesign

i Layout. I Capture finns ett antal tusen komponenter att välja mellan. Det förekommer

dock att dessa komponenter änd̊a inte räcker till, komponentens karaktäristik kan i vissa

fall avvika för mycket mot originalet för att ge en realistisk approximation vid simuler-

ing. Många komponenttillverkare tillhandah̊aller därför färdiga filer som beskriver kom-

ponentens karaktäristik, dessa filer kan relativt enkelt kopplas till Orcad för en realistisk

simulering. I bilaga E är kretsschemat för den kompletta närvarodetektorn ritat. I kapitel

3 beskrivs de olika modulerna och dess h̊ardvara mer i detalj.
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5.2 Simulering med Orcad PSpice

När kretsschema för de olika delarna i närvarodetektorn konstruerats utnyttjades de för

att simulera och f̊a en approximation av hur det skulle fungera vid den praktiska upp-

kopplingen. Den del som inneh̊aller mikrokontrollern är dock inte möjlig att simulera d̊a

mjukvaran som utvecklats inte kan placeras in i kretsschemat. IR-modulen simuleras inte

heller d̊a det bara är en signal som sl̊ar mellan tv̊a niv̊aer, l̊ag och hög. Ultraljudmodulen

däremot lämpar sig väl för simulering.

5.2.1 Sändare ultraljudmodul

Simuleringen av sänddelen i ultraljudmodulen är relativt enkel d̊a kretsen inte best̊ar

av s̊a m̊anga komponenter. Figur 3.1 beskriver kretsschemat för sänddelen, där kommer

insignalen fr̊an en pulsgenerator (V-pulse i Orcad), denna pulsgenerator representer-

ar i praktiken mikrokontrollern. Pulsgeneratorn (mikrokontrollern) exciterar en 40 kHz

fyrkantspänning som skickas till ing̊angarna p̊a de fyra ing̊angstransistorerna. Tran-

sistor Q1 och Q6 drivs med en fyrkantspänning och Q4 och Q5 drivs med inversen

           Time

0s 5us 10us 15us 20us 25us 30us 35us 40us 45us 50us
V(Sändare:1,Sändare:2) V(puls)

-20V

-10V

0V

10V

20V

V_mikrokontroller

V_sensor

Figur 5.1: Simulering av sändare.
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av denna spänning. Figur 5.1 visar hur fyrkantspänningen förstärks genom H-bryggan.

5 V fyrkantspänningen (Vmikrokontroller) i figuren är genererad i mikrokontrollern och

visar drivspänningen för en del av H-bryggan. Den andra fyrkantspänningen (±20 V,

Vsensor)är den som driver sensorn i ultraljudmodulen. Vid simuleringstillfället har en dif-

ferensspänning prob kopplats p̊a varsit ben p̊a sensorn. Simuleringen visar tydligt hur

tv̊a positiva drivspänningar virtuellt ses som den önskade ±20 V spänningen.

5.2.2 Mottagare ultraljudmodul

Mottagardelen best̊ar i stora drag av ett bandpassfilter, resonansfrekvens 40KHz, en

inverterande förstärkare, 100ggr förstärkning, och en avslutande Schmittrigger. Kon-

struktionen av mottagardelen beskrivs ing̊aende i kapitel 3.1.2. I figur 5.2 återspeglas

simuleringen av den kompletta mottagaren. En reflektion motsvaras i simuleringen av si-

nusspänningen (Vinmottagare) med l̊ag amplitud och reflektionen efter mottagaren är den

spänning (Vutmottagare) som varierar mellan 0 och 5 V. Denna simulering är dock inte

n̊agon bra beskrivning av vad som händer med en mottagen reflektion vid sensorn och

reflektionens väg genom mottagaren till mikrokontrollern. Ett antal delsimuleringar där

mottagaren delas in i tre delar är betydligt mer lättöversk̊adligt och demonstrativt, de

tre separata simuleringarna följer nedan.

           Time

0s 10us 20us 30us 40us 50us 60us 70us 80us 90us 100us
V(R21:1) V(U8B:OUT)

0V

2.0V

4.0V

-0.5V

5.5V

V_ut_mottagare

V_in_mottagare

Figur 5.2: Simulering av mottagare.



5.2. Simulering med Orcad PSpice 29

Som det framg̊ar av simuleringsfigurerna nedan s̊a är op-förstärkaren ofta bottnad, en

bottnad op-förstärkare är inte alltid önskvärt men i detta examensarbete är det dock

ingen nackdel, snarare en fördel. Det som behövs är en detektion av en reflektion med en

viss resonansfrekvens, hur reflektionen ser ut är av underordnad betydelse. Bottningen

beror p̊a en hög förstärkning i mottagaren. Hög förstärkning är ett måste när reflektionen

är svag, vilket ofta är fallet vid längre detektionsavst̊and.

5.2.2.1 Bandpassfilter 40 kHz

Bandpassfiltret är fyr-poligt med multipel̊aterkoppling för att minimera komponenter-

nas p̊averkan av resonansfrekvensen. Vid filterkonstruktion m̊aste komponenter (resistor-

er och kondensatorer) väljas med omsorg. Toleransernas storlek har stor betydelse och

måste tas med i beräkningarna fr̊an början. Teoretiskt kan alla komponentvärden sättas

nominellt men det stämmer aldrig s̊a bra i verkligheten. En utförlig beräkning av kom-

ponenterna finns i bilaga B. Simuleringen av bandpassfiltret ses i figur 5.3, här användes

simuleringsmetoden Monte Carlo där respektive komponents nominella värde tillsam-

mans med dess tolerans angavs. Ett antal simuleringar med olika komponentvärden,

inom respektive toleranserna, sker d̊a automatisk i samma utskrift. Detta skildrar p̊a ett

bra sätt hur mycket resonansfrekvensen för filtret kan variera vid produktion. Simulerin-

gen visar ocks̊a att toleransspridningen p̊a de valda komponenterna p̊averkar resonans-

           Frequency

1.0KHz 3.0KHz 10KHz 30KHz 100KHz 300KHz 1.0MHz
V(V_ut)

0V

0.5V

1.0V

1.5V

2.0V

2.5V

(41.210K,2.0175)(38.019K,2.0267)

(38.905K,2.2494)

Figur 5.3: Simulering av bandpassfilter.
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frekvensen p̊a ett marginellt sätt, komponenterna passar därför utmärkt till serieproduk-

tion.

Toleranserna för de betydande komponenterna är för motst̊and, R±1 % och kondensator-

er, C±10 %. Simuleringen i figur 5.3 visar spridningen p̊a resonansfrekvensen beroende

av toleranserna p̊a ett tydligt och bra sätt.

5.2.2.2 Först ärkare

För att säkerställa bra omslag till den avslutande Schmittriggern placerades en inverter-

ande förstärkare mellan filtret och Schmittriggern. Den inkommande signalen, Vin (ut fr̊an

filtret), förstärks 100ggr och resultatet visas i figur 5.4. Förstärkarsteget i mottagaren är

för funktionens skull inte alltid nödvändigt, men steget behövs d̊a reflektionen är s̊a svag

att den inte räcker för att f̊a den avslutande Schmittriggern att växla niv̊a.

           Time

0s 10us 20us 30us 40us 50us 60us 70us 80us 90us 100us
V(eko_pul) V(R11:2)

-2.0V

0V

2.0V

4.0V

6.0V

V_ut

V_in

Figur 5.4: Simulering av förstärkare.
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5.2.2.3 Schmittrigger vippa

Den vitala delen i mottagaren är den avslutande Schmittrigger-vippan. Vippan är kop-

plad till mikrokontrollern (PIND2, INT0)och sl̊ar mellan 0 och 5 V om en reflektion

mottagits. Mikrokontrollern tar emot pulserna via tre p̊a varandra följande externa in-

terrupt. Om rätt resonansfrekvens bekräftas s̊a skall en avst̊andsberäkning utföras. En

simulering av Schmittrigger-vippans funktion visas i figur 5.5. Sinusspänningen kommer

fr̊an förstärkaren och spänningen triggar vippan att växla p̊a vissa givna spänningsniv̊aer,

beräknade enligt bilaga D där ses även kretsschemat. Niv̊aerna i bilagan är beräknade

enligt en vanlig vippa som växlar symetriskt runt jordpunkten. I mottagaren finns dock

inga negativa spänningar, vilket är en förutsättning för ovanst̊aende. Op-förstärkarna har

matningsspänning 0-5 V vilket medför att en virtuell jordpunkt m̊aste skapas. De tv̊a

motst̊anden , R1 och R2 i bilaga D, skapar en virtuell jordpunkt p̊a ungefär 2,5 V. Jord-

punkten innebär att de beräknade omslagsniv̊aerna enligt bilagan m̊aste flyttas upp lika

mycket. I simuleringen framg̊ar b̊ade den övre och undre omslagpunkten ( VHtp, VLtp)

och Vhysteres = 0.45 V stämmer bra med de beräknade värdena.

           Time

0s 10us 20us 30us 40us 50us 60us 70us 80us 90us 100us
V(R19:2) V(U7A:OUT)

0V

2.0V

4.0V

-0.5V

5.5V

(25.965u,2.1179)

12.983u,2.6517)

Figur 5.5: Simulering av schmittrigger.
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5.3 Mönsterkortutveckling med Orcad Layout

När Orcad Layout börjar användas har projektet kommit till en fas när det mesta har

fallit p̊a plats. De flesta beräkningarna och simuleringarna är gjorda och kretsarna har

kopplats upp och verifierats till att stämma med de beräknade och simulerade värdena.

Under examensarbetets g̊ang har ett antal mönsterkort utvecklats och etsats p̊a uni-

versitetet. Detta gjordes för att verifiera att respektive del fungerade tillfredställande

innan den kompletta konstruktionen. När samtliga moduler fungerade designades ett

mönsterkort för hela närvarodetektorn.

De tre olika modulerna, IR, ultraljud och mikrokontroller ritades upp i ett gemensamt

kretsschema och med detta som grund genererades en fil som används i Layout för att

designa mönsterkortet. Vid designen har stor hänsyn tagits till komponentplacering och

ledningsdragning.

Sänddelen i ultraljudmodulen best̊ar av ett antal resistorer och transistorer som är

en direkt länk mellan mikrokontrollern och den sensor som sänder ultraljudsekvensen.

Sänddelen tar liten plats p̊a mönsterkortet.

Mottagaren i ultraljudmodulen är kort sagt fyra seriekopplade op-förstärkare konfigur-

erade p̊a olika sätt. En mängd motst̊and och kondensatorer i mottagaren gör att en

betydande yta av mönsterkortet g̊ar åt. Mottagaren är även den en direkt länk mellan

mikrokontrollern och sensorn.

Mikrokontrollern är den komponent som kräver störst yta p̊a mönsterkortet, spänningsreg-

ulatorn, spänningsföljaren och resetkretsen tillhör mikrokontrollern.

IR-modulen kräver endast en avkopplingskondensator och ett jord (pull down) motst̊and

och löds via en kabel direkt in p̊a mönsterkortet. Obetydligt med utrymme krävs för

modulen.

5.4 Fabrikstillverkat m önsterkort

När det kompletta mönsterkortet var etsat, komponenterna placerats och hela närvaro-

detektorn konstaterats fungera var glädjen stor. Ett litet problem som uppstod var dock

att Eluw Electronic AB använder ett program som heter P-CAD för att designa sina

mönsterkort, Layouten var nu gjord i Cadence. Ett fabrikstillverkat mönsterkort hade

g̊att bra att beställa med den gerber-fil som genereras i Cadence. Problemet blir d̊a att



i framtiden kunna ändra n̊agot, vilket troligen blir aktuellt, p̊a mönsterkortet. Därför

gjordes hela layouten om p̊a nytt i P-CAD. Det nyskapade mönsterkortet blev mycket

mer genomtänkt och optimerat. Den tid det tog att lära sig det nya programmet anses

väl spenderad. Bilder p̊a mönsterkortet ses i kapitel 6.



KAPITEL 6

Resultat

6.1 Resultat

En jämförelse mellan kravspecifikationen (bilaga A) och den slutliga prototypen är ett bra

sätt för att redovisa resultatet av examensarbetet. Jämförelsen ses i sin helhet i tabell 1.

Av tabell 1 framg̊ar det att de flesta av de fr̊an början ställda kraven är uppfyllda. Det

finns många fler punkter som är uppfyllda men d̊a de inte finns med i kravspecifikationen

s̊a nämns de inte. Punkter som inte är till bel̊atenhet finns inte i kravspecifikationen och

Tabell 1: Jämförelse kravspecifikation-prototyp

Närvarodetektor Kravspecifikation Prototyp

Matning 20 V 20 V

Utsignal 0 eller 5 V 0 eller 5 V

Mätomr̊ade, längd 0.5 – 4 m 0.5 – 4 m

Mätomr̊ade, spridning 25◦ ∼ 35◦

Inläsning rörelse Kontinuerlig Kontinuerlig

Inläsning avst̊and 8ggr i sekunden 8ggr i sekunden

Avst̊and medelvärde 4 mätningar 8 mätningar

Sensor, ultraljud Kombinerad Kombinerad

Komponentkostnad, max 280kr under 300kr
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6.2. Framtida utveckling 35

inte heller kan n̊agon annan punkt sägas vara misslyckad. Därför kan examensarbetet

kortfattat beskrivas med SUCCÉ.

N̊agra avvikelser finns dock och de förklaras korfattat nedan. Vad gäller avvikelsen p̊a

prototypens spridning är det sv̊art att begränsa utbredningen av ultraljudet och samtidigt

beh̊alla sändeffekten, spridningen är dessutom sv̊ar att verifiera p̊a ett bra sätt. Spridnin-

gen verifieras genom att föra in en skiva fr̊an sidan framför närvarodetektorn. Vinklingen

av skivan har d̊a väldigt stor betydelse för när skivan blir synlig för närvarodetektorn. Par-

allell (mellan skiva och närvarodetektor) införsel av skivan ger bra reflektioner medan en

vinkling av skivan gör att reflektionerna försvinner och n̊ar aldrig tillbaka till närvarodetek-

torn. Eluw Electronic AB är dock helt nöjda med den spridning som den färdiga proto-

typen har.

Vad gäller mätomr̊adet i längd s̊a är avst̊and upp till fyra meter inga problem att mäta

om en skiva används som reflektionsobjekt. Däremot om en person skall detekteras,

vilket är meningen med närvarodetektorn, kan avst̊andet (fyra meter) inte med säkerhet

uppn̊as. Det avst̊and som säkert kan uppmätas mot en person ligger runt tre meter.

Skillnaden mellan en skiva och en person är att skivan är h̊ard och plan och ger alltid

en bra reflektion. Personen däremot är mjuk och lite diffus i formen vilket oftast ger

en sämre reflektion. En person kan detekteras p̊a fyra meter men det sker d̊a lite mer

slumpartat och ingen säker detektering kan göras. Uppdragsgivaren är dock nöjd med

längddetekteringen.

N̊agra bilder p̊a prototypen av närvarodetektorn och p̊a mönsterkortet med respektive

utan komponenter ses i slutet av detta kapitel.

6.2 Framtida utveckling

En prototyp är utvecklad och fungerar tillfredställande, det finns dock delar i prototypen

som skulle kunna göras lika bra eller kanske t.o.m. bättre än den valda. Det g̊ar alltid

att utveckla prototyper p̊a ett annat sätt, funktionen p̊a närvarodetektorn visar dock att

det i rapporten beskrivna sättet fungerar mycket bra.

Framförallt mottagaren i ultraljudmodulen kan konstrueras p̊a ett flertal olika sätt. Ett

sätt att göra mottagningen av en reflektion i ultraljudmodulen annorlunda (bättre?) är

att byta ut filtret, förstärkaren och Schmittrigger-vippan mot ett signalanpassat filter.

Ett signalanpassat filter är, precis som det l̊ater, anpassat efter den signal som förväntas,

i detta fall anpassat mot reflektionen. Inga utredningar eller verifieringar har gjorts p̊a



hur reflektionen mot ett objekt ser ut. Diskussioner har dock förekommit och slutsatsen

av dessa är att reflektionen kan komma att se annorlunda ut beroende p̊a hur och mot

vad den reflekteras. Teoretiskt är det d̊a sv̊art att anpassa filtret om reflektionen byter

skepnad fr̊an fall till fall. Konstriuktionen av ett signalanpassat filter är ganska komplex

och inget som utreds här. För vidare information om signalanpassade filter hänvisas till

[12].

Figur 6.1: Närvarodetektorn med mönsterkort monterat

Figur 6.2: Mönsterkort med respektive utan komponenter.



Figur 6.3: B̊ada sidor p̊a mönsterkortet.

Figur 6.4: Närvarodetektor PD30.



KAPITEL 7

Slutsatser

En väl fungerande prototyp är utvecklad och de flesta punkterna i den ursprungliga

kravspecifikationen (bilaga A) är uppfyllda. Prototypen finns i ett helt färdigt exemplar

med handgjutna munstycken och en smidd kapsel, enligt ritning i bilaga F. Teoretiska

beräkningar och simuleringar finns väl dokumenterade. Komponenter och mönsterkort

är beställda och testade, det finns dock utrymme för att optimera vissa komponentval i

första hand ur ekonomiskt perspektiv.

Beträffande examensarbetets inneh̊all kunde det inte ha blivit bättre, med avslutning

elektroniksystem visade det sig inneh̊alla m̊anga ämnen inom avslutningsomr̊adet. En

del h̊ardvara och en tillhörande del mjukvara har utvecklats. Tyngdpunkten har legat p̊a

utveckling av h̊ardvara men den inom elektronikkonstruktion obligatoriska mjukvaran

har ocks̊a tagit stor del av tiden. Utvecklingsarbetet har varit mycket intressant och

lärorikt.

H̊ardvaran och mjukvaran i prototypen har utvecklats hand i hand. En liten del av

h̊ardvaran har konstruerats och testats sedan har tillhörande mjukvara utvecklats och nya

tester utförts. Prototypen har vuxit fram p̊a detta sätt till en fullskalig närvarodetektor

med IR och ultraljud.

Vissa delar i arbetet har ändrats och justerats löpande, framförallt i utvecklingen av

mjukvaran har riktlinjerna varit sv̊ara att följa. Det mesta av mjukvaran har utvecklats

p̊a företaget, i samarbete med ansvariga, för att direkt kunna f̊a synpunkter och exakta

uppgifter p̊a hur närvarodetektorn skulle fungera. Mjukvaran har vuxit fram under l̊ang

tid och de diskussioner och direkta tester med företagsrepresentanter närvarande ses

som ovärderlig. Som utomst̊aende projektarbetare hade det varit omöjligt att utveckla

mjukvaran till den slutliga funktionen utan detta samarbete.
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Examensarbetet har flutit p̊a bra, författaren, examinatorn och uppdragsgivaren är nöjda

med prototypen och det arbete som utförts.



B ILAGA A

Kravspecifikation
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B ILAGA B

Beräkning av
komponentv ärden, filter i

mottagare

Q1 = 0.54 och Q2 = 1.31 enligt kapitel 3.1.2.1.

A = 2 ·Q2 ⇒ (B.1)

A1 = 2 · 0.542 = 0.58 ggr (B.2)

och

A2 = 2 · 1.312 = 3.31 ggr (B.3)

Alla kondensatorer valdes till C = 1 nF. ω0 = 251 krad/s enligt ekvation (2.6).

R1 =
Q

ω0 · C · A
=

0.54

251 · 103 · 1 · 10−9 · 0.58
= 3.7 kΩ (B.4)
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Figur 2.1: Kretsschema Filter.

R2 =
2 ·Q
ω0 · C

=
2 · 0.54

251 · 103 · 1 · 10−9
= 4.3 kΩ (B.5)

R3 och R4 beräknades med samma formler och tillhörande A2 och Q2 till

R3 = 1.57 kΩ och R4 = 10.3 kΩ.

Nämaste standardvärde valdes p̊a samtliga motst̊and.



B ILAGA C

Först ärkare, mottagare
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Figur 3.1: Kretsschema förstärkare.

Vut = −Vin
R2

R1

= −− Vin
1 · 106

10 · 103
= −100 · Vin (C.1)
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B ILAGA D

SchmittTrigger, mottagare
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Figur 4.1: Kretsschema Schmittrigger.

VHtp =
R1

(R1 + R2)
· Vut(max) =

10 · 103

(10 · 103 + 100 · 103)
· 5 = 0.45 V (D.1)

VLtp =
R2

(R1 + R2)
· −Vut(max) =

10 · 103

(10 · 103 + 100 · 103)
· 0 = 0 V (D.2)

hysteresen i Schmittrigger vippan blir d̊a:

Vhysteres = VHtp − VLtp = 0.45 V (D.3)
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B ILAGA E

Komplett kretsschema,
närvarodetektor
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Figur 5.1: Komplett kretsschema.
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B ILAGA F

Ritning, n ärvarodetektor
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