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Abstract 

This report describes the design and construction of a prototype that 

automatically aims a microwave link towards a target. The link, that is located 

on a mobile aerial mast, is used by Saab Training Systems as a part of an 

infrastructure network. The report also discusses the development of a GUI that 

communicates with the control unit by Bluetooth. 

The control unit, called Pan/Tilt-controller, controls the position of the link by 

stepping motors. One motor controls the azimuth angle and the other one 

controls the elevation angle. 

By a GUI the operator enters the coordinates on its own position and the targets 

position. Hereafter a bearing is calculated and it will be sent up to the control 

unit. 

The control unit will sense its own direction by a magnetic sensor that works as 

an electronic compass. The Pan/Tilt-controller will then rotate the link to reach 

the targets coordinates. Alternatively you can control the position of the link 

manually by the GUI. 

The report also discusses the functionality of the sensors and tests have been 

conducted to determine the accuracy of the control unit. The Pan/Tilt-controller 

can rotate a link 360º around its own axis and also tilting the link ±90º. The 

Pan/Tilt-controller can direct a link towards a target with an accuracy of 5º -

10º.      
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Sammanfattning 

Denna examensrapport behandlar design och framtagandet av en prototyp för 

automatisk inriktning av en mikrovågslänk. Länken, som sitter på en mobil 

antennmast, används av Saab Training Systems i Huskvarna som en del i 

infrastrukturnät. Rapporten behandlar även framtagandet av ett GUI för 

kommunikation med kontrollenheten via bluetooth. 

Kontrollenheten, kallad Pan/Tilt-kontroller, styr länkens läge med hjälp av två 

stegmotorer. En motor styr azimutvinkeln och den andra styr elevationsvinkeln. 

Via ett GUI anger operatören koordinater på sin position och på målets 

position. En bäring beräknas mellan de två punkterna och skickas till 

kontrollenheten. 

Kontrollenheten tar ut sin egen riktning via en magnetsensor som fungerar som 

en elektronisk kompass. Pan/Tilt-kontrollern roterar sedan länken för att nå 

operatörens begärda koordinater. Alternativt går det styra länkens läge manuellt 

via GUI:t och på så sätt bestämma länkens position. 

Rapporten behandlar också sensorernas funktionalitet och tester har utförts för 

att fastställa noggrannheten. Pan/Tilt-kontrollern klarar att rotera länken 360º 

runt sin egen axel samt att tilta länken ±90º. Pan/Tilt-kontrollern kan ställa in 

en länks position utifrån operatörens koordinater med en noggrannhet av 5º -

10º.   

 

Nyckelord 
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 Magnetsensor 

 Mikrokontroller 
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5 Inledning 

5.1 Bakgrund 

Saab Training Systems AB tillverkar system för träning i krigsmiljö. Systemet 

baseras på laserljus istället för riktiga projektiler. En träning kan innehålla 

några få spelare upp till flera tusen samt även markfordon, helikoptrar m.m. 

Lasermodulen som sitter på vapnet simulerar det aktuella vapnets karakteristik. 

Det avfyrade laserljuset beter sig precis som en riktig projektil med avseende 

på längd, hastighet och bana (1). 

 

Fig. 1 Antitankvapen med lasermodul. Soldaterna bär reflektorer och detektorer 

En träff med laservapnet realiseras genom detektorer och reflektorer. Detektorn 

visar för den beskjutna om denna blivit träffad och reflektorn ger skytten 

information om träffen. En träning övervakas med hjälp av GPS där samtliga 

spelare kan följas på en karta över träningsplatsen. 

Träningsanläggningarna varierar i storlek och finns både stationära och mobila. 

STS har många mobila system som ständigt flyttas och upprättas på nya platser. 

Detta är ett jobb som kräver mycket planering och support (1). 

5.2 Syfte och mål 

STS träningsanläggningar kräver trådlös kommunikation för att göra 

spelplanen så stor som krävs. Kommunikationen sker via mikrovågslänkar som 

sitter på stationära eller mobila antennmaster. Länkarna måste vara riktade mot 

varandra för att en kommunikation ska kunna upprättas. 
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I dagens läge inriktas dessa länkar med hjälp av rep som justerar länkens 

position tills antennstyrkan är uppnådd. Ett rep styr länkens azimutvinkel och 

ett annat länkens elevationsvinkel. Detta kräver mycket handpåläggning samt 

supporttid från STS sida. Nu vill STS förenkla denna inriktning av länkarna via 

ett automatiskt system. 

Till radiolänkantennen finns framtaget från ett tidigare examensarbete en 

Pan/Tilt-enhet för att ändra länkens azimut – och elevationsvinkeln. Detta görs 

genom två stegmotorer som finns monterade på enheten. 

 

Fig. 2 Tidigare examensarbete 

Uppdraget blir att utveckla och utvärdera lämplig metod för en automatisk 

inriktning av länken. Det ska göras genom inmatning av koordinater på den 

plats dit man vill att länken ska riktas mot. Gränssnittet mot kontrollenheten 

sker via en Laptop, trådlöst eller trådburet. 

 

Pan/Tilt-styrenhet 

GUI 

Bluetooth 

Laptop 

Mikrovågslänk 

Fig. 3 Övergripande bild av projektets mål 
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5.3 Kravspecifikation 

 Automatisk inriktning av radiolänkantenn via inmatning av bäring eller 

GPS koordinat. 

 Styrning via Laptop eller PDA, ev. även direkt via kontrollenheten. 

 Enkelt handhavande. 

 Kommunikation: Kabel < 60 m eller trådlöst. 

 Kraftförsörjning: 12/24 VDC eller internt batteri. 

 Inriktningsprecision ± 2˚. 

 Panorering 360˚. 

 Tiltvinkel ± 15˚. 

 Storlek kontrollenhet: Så liten och lätt som möjligt. 

 Temperaturkrav: -25˚C till +55˚C. 

5.4 Avgränsningar 

Arbetet ska inte innehålla någon information om förbindelsen mellan 

mikrovågslänkarna. Det examensarbete som detta projekt bygger på kommer 

helt och hållet lämnas oförändrat. Underlag för val av komponenter för det 

tidigare examensarbetet behandlas ej. Gränssnittet mot den befintliga produkten 

är inkoppling mot två stycken stegmotorer. En beskrivning av de tidigare valda 

motorerna kommer att utföras. 

5.5 Disposition 

Rapporten börjar med en teoretisk del som beskriver de kunskaper som krävs 

för att förstå innehållet i rapporten. Arbetsupplägg och design över systemet 

beskrivs i efterkommande kapitel. Den sista delen beskriver resultat och tester 

av den framtagna prototypen. En slutsats och diskussion avslutar rapporten. 

5.6 Arbetsupplägg 

För att få struktur på arbetet infördes en projektplan. Projektplanen tar upp 

tidsplanen inom projektet, även vilka dagar jag ska vara i skolan respektive på 

STS. 

På den inledande delen av projektet görs en litteraturstudie om ämnet i helhet. 

Liknande moduler undersökes och information letas.   
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Detta följs upp av en systemdesign som innefattar komponenter och den 

utrustning som krävs. Efter den delen görs hård- och mjukvarudesign och följs 

upp med en prototypframställning. Prototypen kommer att bestå av moduler av 

systemet för att kunna testa varje separat del av systemet. Tester utförs på 

prototypen och den jämförs med kravspecifikationen för en verifiering.   

Systemet kommer som bekant kräva sensorer som kan ge länken en 

referenspunkt, samt en mikrokontroller som fungerar som själva hjärnan i 

systemet. Den sköter beräkningar, styrning av motorerna samt kommunikation 

med markenheten via bluetoothmodulen. 

Programmering av mikrokontrollern görs via högnivåspråket C i Microchips 

MPLAB. Kompilatorn som används är HI-TECH C18 som av tidigare 

erfarenheter fungerar enligt önskemål. Skrivning till mikrokontrollern sker via 

programmeraren MPLAB ICD 2. Detta är en ”on the chip” programmerare som 

kan programmera processorn när den sitter på mönsterkortet. Även debugging 

av processorn kan utföras med övervakning från datorn. 

 

Fig. 4 MPLAB ICD 2 

Caddningen kommer att ske i CirCAD på grund av tidigare erfarenheter av 

programmet. När layouten är klar tas gerberfiler fram för tillverkning i 

prototypfräs. Efterkommande kapitel beskriver designen över systemet. 
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6 Teori 

6.1 Jordens magnetfält 

Styrkan på jordens magnetfält varierar beroende på var du befinner dig. 

Styrkan ligger mellan 0,2 Gauss vid ekvatorn (Kenya, Sydamerika) till 0,5 

Gauss vid polerna (Kanada, Australien, Sibirien). Riktningen på magnetfältet 

pekar från geografisk syd - till nordpol (Magnetisk nord – till sydpol). 

Anledningen till att magnetisk – och geografisk sydpol inte ligger på samma 

ställe beror på att de magnetiska polerna har flyttat på sig. (2)  

Flödestätheten i det jordmagnetiska fältet kan delas upp i komposanter, en 

vertikal och en horisontell. Vid polerna är den vertikala komposanten som 

störst och den horisontella är 0°. Precis under ekvatorn är den horisontella 

komposanten som störst medans den vertikala är 0°. Vid navigering med 

jordens magnetfält är det den horisontella komposanten som är intresserat. 

 

Fig. 5 Skillnaden på magnetisk - och geografisk nordpol 

Något som man måste ta hänsyn till vid mätning av jordens magnetfält är 

jordens deklinationsvinkel. Detta är skillnaden på geografisk och magnetisk 

nordpol [se fig.4]. Den magnetiska deklinationen är positiv om man är öst om 

geografisk nordpol samt negativ om man befinner sig väst om den geografiska 

nordpolen. En rak linje mellan de båda magnetiska polerna skulle luta ungefär 

11,3° mot jordens rotationsaxel (2). Inklinationsvinkeln är lutningen på 

magnetfältets i förhållande till jordens horisontella plan. I Sverige är 

inklinationsvinkeln 70°. 

6.1.1 Magnetisk deviation: 

Deviation är ett samlingsbegrepp på störningar som uppstår genom magnetiska 

fält och föremål. Dessa interfererar med jordens magnetfält och påverkar 

avläsningen av jordens magnetfält. 

Det finns två typer av magnetisk deviation som orsakar störningar på jordens 

magnetfält som sensorn vill detektera. Det är hård - och mjukjärnsdeviation. 
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Mjukjärnsdeviation orsakas av magnetiska material som ligger nära kompassen 

och på så sätt förstärker magnetfältet.  

Hårdjärnsdeviation orsakas av externa magnetfält utöver de man själv vill mäta 

som interfererar med jordens magnetfält. För att bortse från externa magnetfält 

när man vill mäta på jordens magnetfält krävs en kalibrering vid användning av 

magnetsensorer. 

6.2 Navigering 

Vid navigering på jorden kan man använda sig av många olika modeller. Var 

man än befinner sig har man vid en given tidpunkt en bestämd position på 

jordklotet. Denna position skrivs ofta i longitud och latitud. 

Latitud används för att uttrycka sig i hur långt nord eller syd man är ifrån 

ekvatorn. Om man befinner sig mitt på ekvatorn så är latituden noll och 

befinner man sig vid nordpolen är latituden närmare 90 grader nord. Vanligtvis 

uttrycker man latitud i grader relativt till nord eller syd. Men vid exempelvis 

inriktning av en satellit så brukar man betrakta det under ekvatorn som negativt 

och det över som positivt. 

Longitud uttrycker positionen öst och väst relativt till Greenwich meridianen i 

England. Platser öster om meridianen beskrivs som longituder upp till 180 

grader öst och vid platser till väst upp till 180 grader väst. Precis som vid 

latituder så kan man även använda negativa tal. Väst om Greenwich betraktas 

som negativt ner till -180 och väst betraktas som positivt upp till 180. 

 

Fig. 6 Latitud och longitud 

Vid navigering och positionering talar man ibland om azimutvinkeln. Detta ger 

läget i grader relativt till den magnetiska nordpolen. Vid positionsbestämning i 

förhållande till jorden, det horisontella planet pratar man om pitch och roll. 

Pitch visar hur mycket föremålet lutar i förhållande till x-axeln. Roll avgör 

lutningen i förhållande till y-axeln. 
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6.2.1 Geografiska beräkningar 

När man exempelvis använder radiolänkar för kommunikation krävs det att 

länkarna är riktade mot varandra. I vissa sammanhang kan länkarna befinna sig 

med många kilometers avstånd och utom synhåll. Vid dessa fall krävs det att 

man vet vinkeln (azimutvinkeln) man ska vrida länken i förhållande till 

nordpol. 

 

Fig. 8 Sfärisk modell med punkter 

Azimutvinkel 

Rollvinkel 

Tiltvinkel 

X 

Y 

Z Magnetisk nordpol 

Fig. 7 Azimut, tilt och roll 
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Beräkningar på en sfär är rent matematiskt symmetriskt då alla punkter på ytan 

har samma avstånd till mitten. Beräkningen av azimutvinkeln och avståndet 

mellan en punkt till en annan bygger på lagarna om cosinus och sinus för 

sfärer. Punkt B motsvarar nordpolen och det är ifrån den punkten azimutvinkel 

beräknas ifrån. Punkt A är den punkt där man själv står och punkt C är den 

punkt dit man vill rikta sin länk(se fig.7). 

cos 𝑏 = sin 𝑎 × sin 𝑐 + cos(𝑎) × cos(𝑐) × cos(𝐵) 

Ekv. 1 Lagen om cosinus för sfärer 

sin(𝐵)

sin(𝑏)
=

sin(𝐴)

sin(𝑎)
=

sin(𝐶)

sin(𝑐)
 

Ekv. 2 Lagen om sinus för sfärer 

När man beräknar avståndet mellan två punkter måste man veta jordens radie 

(6130 km) (3). Avståndsberäkningen görs enligt formeln: 

 
𝑏 = 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠(𝑐𝑜𝑠( 90 − 𝑙𝑎𝑡2) × 𝑐𝑜𝑠 90 − 𝑙𝑎𝑡1 + 𝑠𝑖𝑛(90 − 𝑙𝑎𝑡2) × 𝑠𝑖𝑛(90           

− 𝑙𝑎𝑡1) × 𝑐𝑜𝑠(𝑙𝑜𝑛2 − 𝑙𝑜𝑛1) 

Ekv. 3 Beräkning av sträckan b 

𝐴𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑 = 𝐽𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑠 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒 × 𝑏 

Ekv. 4 Avståndsberäkning mellan två punkter 

Azimutvinkeln från punkt A till C görs genom Ekv.5. Vinkeln ges i förhållande 

till punkt B, nordpolen. 
 

𝐴𝑧𝑖𝑚𝑢𝑡 =  𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛(𝑠𝑖𝑛(90 − 𝑙𝑎𝑡2) ×
sin(𝑙𝑜𝑛2 − 𝑙𝑜𝑛1)

sin(𝑏)
 

Ekv. 5 Azimutberäkning mellan två punkter 

6.3 Navigeringssensorer 

För att kunna bestämma läget av ett objekts riktning, azimutvinkeln, krävs 

sensorer. De sensorer som beskrivs är en magnetsensor som känner av jordens 

magnetfält och på så sätt beräknar azimutvinkeln, samt en accelerometer som 

avgör tilt - och rollvinkeln i förhållande till jordens statiska acceleration, 

gravitationen. Med hjälp av dessa två sensorer kan man skapa en s.k. 

elektronisk kompass. 

6.3.3 Accelerometer 

När man använder en magnetsensor som elektronisk kompass så fungerar den 

bra så länge den orienteras parallellt med jordens magnetfält. Om man gör en 

mätning vid vinklat läge kommer den ge många graders fel beroende storleken 

på vinklingen. För att kompensera för tilt - och rollvinkeln så används oftast en 

accelerometer. 
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En accelerometer funktion kan liknas en tyngd på en fjäder. Man har ett 

ursprungsläge och när objektet som fjädern sitter i utsätts för rörelse ändras 

längden på fjädern och lägesförändringen kan deriveras till en acceleration.   

Accelerometern kan användas för att både mäta dynamisk – eller statisk 

acceleration (4). 

Den dynamiska accelerationen uppkommer då den fast förankrade 

accelerometern fysiskt förflyttas eller vibreras. Om man vet den dynamiska 

accelerationen så kan man ta reda på hastighet och läge på sitt objekt. 

𝑎 =  
𝑑𝑣

𝑑𝑡
=  

𝑑2𝑥

𝑑𝑡2
 

Ekv. 6 Beräkning av acceleration 

Den statiska acceleration mäts då man vill veta hur accelerometern befinner sig 

med avseende på gravitationskomponenten g = 9.82 m/𝑠2 .  

 

Fig. 9 Den statiska accelerationens inverkan på accelerometern. 

Om man tiltar sensorn framåt kommer spänningen ändras propitionellt med 

lutningen vid den axel som mäter tiltvinkeln. Vid roll så ändras utspänningen 

från sensorns axel som mäter rollvinkeln. 

Vid val av accelerometer finns några aspekter som måste beaktas (4). 

Antal axlar: Applikationen som man ska ta fram kan kräva olika antal axlar på 

accelerometern. De finns i utföranden 1, 2 – eller 3 axliga. De flesta 

applikationer brukar kräva två axlar. 

Maximalt sving: Ett mått på hur stora accelerationer som accelerometern kan 

avläsa. Vid mätning av endast jordens gravitation räcker det med 1,5𝑔−
+ . Vid 

mätning av snabba start och stop krävs 1,5𝑔−
+  eller mer. 

Känslighet: Ett mått på hur stor förändringen blir på utsignalen vid ändrad 

insignal. 
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Bandbredd; Hur många mätningar kan du göra per sekund. Vid långsamma 

rörelser som tiltning av en länk räcker det med 50 Hz. Vid snabbare system 

som vid vibrationsmätningar krävs några hundra Hz. 

Utgång: Accelerometrar finns med både digital och analog utgång. Den 

analoga ger en utspänning propitionell till accelerationen. Den digitala 

utgången ger en PWM signal propitionell till accelerationen. 

6.3.4 Magnetsensorer 

Magnetsensorer finns som 1, 2- och 3- axliga beroende på vilka krav som ställs 

på sin applikation. Alla axlar är orienterade ortogonala mot varandra. När man 

använder magnetsensorer som elektroniska kompasser måste man tänka på hur 

kompassen ska arbeta. 2-axliga magnetsensorer används främst när den arbetar 

horisontellt till jordens magnetfält, alltså om sensorn ligger parallellt med 

jorden. Vid detta läge kan sensor med hjälp av kringkomponenter beräkna en 

korrekt azimutvinkel. Om sensorn skulle tiltas så skulle ett fel uppstå som ökar 

med ökad tiltvinkel.  

Om sensorn ska göra mätningar vid tiltning så behövs en 3-axlig magnetsensor 

för att mäta magnetfältets vertikala komposant. När man vet den vertikala 

komposanten av magnetfältet kan man mha tilt – och rollvinkeln beräkna en 

azimutvinkel.  

Man måste också tänka på var någonstans på jordens man befinner sig då 

jordens magnetfält inte är horisontellt överallt pga. inklinationsvinkeln. Vid 

ekvatorn är jordens magnetfälts vertikala komposant noll, men desto närmare 

polerna man kommer desto mer ökar den vertikala komposanten. När man 

använder sensorn som kompass måste man även ta hänsyn till magnetfältets 

deklinationsvinkel. Skillnaden på geografisk - och magnetisk nordpol. 

Det finns en rad olika magnetsensorer på dagens marknad. Sensorerna har olika 

förmåga att mäta magnetfälts styrka. Vissa sensorer använts för att mäta starka 

respektive svaga magnetfält. 
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Fig. 10 Magnetsensorer med olika mätområden 

Den sensor som används i detta arbete är anistropisk magnetoresistiv och 

kommer behandlas djupare. 

Anistropiska magnetoresistiva sensorer, AMR, lämpar sig bra för mätning av 

jordens magnetfält. De kan avgöra både riktning och styrka på statiska 

magnetfält. Sensorerna mäter magnetfältet via anisotropisk magnetoresistans. 

De består vanligen av en tunn film nickel-järn legering på en kiselplatta. 

AMR sensorer använder sambandet som råder i det ferromagnetiska (Nickel, 

järn och kobolt) materialet mellan strömmens vinkel mot materialets 

magnetisering. Resistansen är som störst när strömmen är parallell med 

magnetiseringen (5).  

När ett externt fält (jordens magnetfält) appliceras kommer magnetiseringen i 

materialet förskjutas vilket ändrar vinkeln till strömmen som i sin tur orsakar 

en förändring i resistansen R. Resistansen ändras runt 2-3% vid ett applicerat 

magnetfält. Resistanserna som används vid mätning av jordens magnetfält är 

för varje enskild axel orienterade i en wheatstonebrygga (se fig.10). 
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Fig. 11 Wheatstonebrygga samt S/R 

 

Resistansen R är samma för alla fyra magnetoresistorer. Spänningsmatningen 

VBRIDGE gör att det flyter ström genom resistorerna. Om ett magnetfält 

appliceras på bryggan kommer magnetiseringen över två av de motstående 

magnetoresistorerna roteras mot strömmen vilket ger en ökad resistans. Det 

andra paret magnetoresistorer kommer roteras bort från strömmen vilket ger en 

mindre resistans (6). Sensorerna har en bandbredd runt 1-4Mhz vilket gör den 

lämplig vid tidskritiska applikationer. Riktningen på givaren bestäms av hur 

filmen är applicerad på kiselplattan. 

 

Vid tillverkningen utsätter man filmen för ett mycket starkt magnetiskt fält 

vilket ger upphov till dess riktning.  

 

Fig. 12 Magnet – och strömvektorns påverkan av ett magnetfält 

Strömmen I i filmen flyter med en 45 graders lutning gentemot magnetvektorn 

M (se Fig.11). Vinkel som uppstår mellan dem kallas θ. Om vinkeln blir 

mindre så kommer resistansen öka. Vid applicering av ett yttre magnetfält H så 

kommer magnetvektorn M att förskjutas vilket leder till att vinkeln θ blir 

mindre och på så sätt ger en lägre resistans.  
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Fig. 13 Magnetoresistansens orientering i praktiken 

För att få strömmen att flyta i en 45 graders vinkel mot magnetiseringen har 

man använt sig av en speciell metod kallad ”Barber Pole Bias”. Det går ut på 

att man lägger ett lågohmigt material i kors över NiFe-filmen. Strömmen tar 

alltid snabbaste vägen och ger då upphov till en 45 graders vinkel mot filmen. 

 

I praktiken placeras fyra resistiva element enligt (Fig.12). Ett magnetfält 

kommer ge upphov till en spänning som motsvarar magnetfältets storlek. Det 

applicerade magnetfältet som ligger över sensorn ger upphov till en 

nedbrytning av den ursprungliga magnetiseringen. Den magnetiska riktningen 

av järnkristallerna ändras och ger vektorn M en slumpartad riktning. Detta leder 

till att noggrannheten i sensorn försämras. 

 

 

Fig. 14 Magnetvektorns riktning före och efter en Set/Reset puls 

För att återställa magnetvektorn krävs ett kraftigt magnetiskt fält. En strömspik 

(0.5 – 4 A) under ett par mikrosekunder återställer M vektorn till 

ursprungsskick. Det kallas för en Set/Reset puls. Vid kontinuerliga mätningar 

från sensorn bör pulsen skickas ungefär en gång per sekund för att behålla 

sensorns linjäritet(6).       
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6.3.5 Kalibrering av magnetsensorn 

En avläsning av jordens magnetfält i det horisontella X- och Y-planet ger i 

storleksordningen en utsignal på 200-600 mGauss. Detta är ett relativt svagt 

fält i förhållande till fält som kan skapas på jorden. Om magnetsensorn används 

i en miljö utan några externa magnetfält behövs inte någon kalibrering. Men i 

de flesta fall förekommer ej några sådan platser där elektronik används så en 

kalibrering är nödvändig. Kalibreringens uppgift är att kompensera för 

omkringliggande magnetiska fält samt förskjutningar i det fält man vill mäta 

på. 

Kalibreringen går ut på att göra en 360 graders panorering runt sensorns Z-

axeln och göra avläsningar med magnetsensorn vid varje steg. Innan 

kalibreringen startar måste sensorn vara i upprätt läge, alltså noll graders 

tiltvinkel. När det är klart så är magnetsensorn helt ortogonal till 

gravitationsvektorn.  

För att slutföra kalibreringen så ska man använda de insamlade värdena. Man 

tar det största samt det minsta värdet från panoreringen från både X- och Y 

axeln (6). En offset beräknas för varje axel genom: 

2

minmax XX
X off


  

Ekv. 7 Offsetberäkning av x-axel 

2

minmax YY
Yoff


  

Ekv. 8 Offsetberäkning av x-axel 

 

Fig. 15 Offset på en axel 

En offsetberäkning går ut på att hitta mittpunkten på avläsningsområdet. Vid ett 

mätområde utan externa fält skulle mittpunkten ligga vid punkt (0, 0) men i de 

flesta fall uppkommer en offset som måste beräknas. När man vet offsetvärdet 

på varje enskild axel kan man hitta sin utgångspunkt vid beräkning av 

azimutvinkeln. 

Sedan krävs en normalisering på varje axel genom att använda jordens 

inklinationsvinkel. Inklinationsvinkeln beräknas med hjälp av latituden genom: 
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))tan(2tan( Latitudea   

Ekv. 9 Beräkning av magnetfältets inklinationsvinkel 

Därefter beräknas normaliseringsfaktorn genom: 

minmax

)cos(2

XX
X sf







 

Ekv. 10 Normalisering av x-axeln 

minmax

)cos(2

YY
Ysf







 

Ekv. 11 Normalisering av x-axeln 

Genom offset och normaliseringsfaktor på varje axel beräknas nu en avläsning 

på magnetsensorn genom: 

sfoffmsn XXXX  )(  

Ekv. 12 Avläsning från x-axeln efter kalibrering 

sfoffmsn YYYY  )(  

Ekv. 13 Avläsning från x-axeln efter kalibrering 

6.3.6 Beräkning av azimutvinkeln 

Efter kalibreringen kan sensorns azimutvinkel beräknas korrekt och man 

bortser nu från de störande magnetfälten som omsluter magnetsensorn. För att 

beräkna azimutvinkel Ψ utan hänsyn till roll och pitch används enkel 

trigonometri: 

)tan(
n

n

X

Y
a  

Ekv. 14 Beräkning av azimutvinkeln utan hänsyn till z-axeln, tilt och roll 

För att få en ännu mer korrekt uträkning införs Z-axelns värde i beräkningen. 

Sensorn som behandlas i detta arbete saknar Z-axel och kan inte göra någon 

sådan mätning. En metod för att estimera Z-axeln har framtagits (6) och den 

används i detta arbete för att kompensera för tilt- och rollvinkeln.  

Om man ska beräkna azimutvinkeln i ett tiltat läge krävs det att man överför 

beräkningar från 3 dimensioner till 2 dimensioner (7). Detta görs genom: 

𝑋𝑛 = 𝑋𝑛 × 𝑐𝑜𝑠(𝜑) + 𝑌𝑛 × 𝑠𝑖𝑛(𝜃) × 𝑠𝑖𝑛(𝜑) 

Ekv. 15 X-beräkning vid tiltat läge 

𝑌𝑛 = 𝑋𝑛 × 𝑐𝑜𝑠(𝜑) + 𝑌𝑛 × 𝑠𝑖𝑛(𝜃) × 𝑠𝑖𝑛(𝜑) 

Ekv. 16 Y-beräkning vid tiltat läge 

Efter överföringen till 2 dimensioner används ekv.14 för att beräkna 

azimutvinkeln vid tiltat läge. 
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6.3.7 Estimering av Z-axeln 

Magnetsensorn kan luta lite i förhållande till gravitationsvektorn och på så sätt 

får sensorn en ökad roll- eller tiltvinkel. Många applikationer har ingen motor 

eller dylikt som kan justera sensorn parallellt med marken. För att kompensera 

för roll- och tiltvinkeln så krävs det en Z-axel för att mäta magnetfältets 

vertikala komponent. 

Beräkning av roll och tilt görs genom: 

)
)cos(

sin(








g

A
a

y
 

Ekv. 17 Beräkning av rollvinkeln 

)sin(
g

A
a x  

Ekv. 18 Beräkning av tiltvinkeln 

Ax, Ay och g är utgången på X- och Y-axeln på accelerometern samt 

graviationsvektorn.  

För en normaliserad utgång på kompassen gäller: 

1222  nnn ZYX  

Ekv. 19 Normaliseringsbevis1 av tre axlar 

Då kan man skriva Z enligt följande: 

))(1( nnn YXsqrtZ   

Ekv. 20 Normaliseringsbevis2 av tre axlar 

Efter beräkningar som utelämnas blir den estimerade Z-axeln: 

)cos()cos(

)sin()cos()sin()sin(








 nn

n

YX
Z  

Ekv. 21 Beräkning av estimerad Z-axel 

För att sedan beräkna en mer korrekt azimututräkning vid vinklat läge används 

ekv.14, ekv.15 och ekv.16. I detta arbete kommer beräkningar ske i upprätt läge 

utan någon tiltvinkel. Men antennmasten kan luta i förhållande till rollvinkeln 

och den kan kompenseras på detta sätt. 
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6.4 Stegmotor 

En stegmotor är en elektrisk DC motor som styrs via pulser, s.k. stegpulser. En 

stegmotor har ett bestämt antal steg för ett varv, vanligtvis 200 steg/varv. Varje 

steg som rotorn gör får då en upplösning på 1.8 grader. Styrning av en 

stegmotor går inte göra med ett batteri rakt av utan det krävs en speciell 

styrelektronik. Själva höljet, statorn, består av spolar, vanligtvis två (bipolär) 

eller fyra (unipolär). Det som befinner sig inuti statorn kallas rotorn och består 

av en magnet. För att få rotorn att snurra krävs det att magnetfältet roterar i 

statorn. Detta görs genom att skicka ström genom en spole som inducerar ett 

magnetfält.  

En unipolär stegmotor har, genom en central jord på lindningen, möjlighet att 

vända strömmen endast genom att aktivera andra sidan på den aktuella 

lindningen. På en bipolär motor finns inte denna möjlighet och extern 

drivelektronik krävs. Pan/Tilt-enheten i detta examensarbete har två stycken 

bipolära stegmotorer och därför behandlas endast dem.  

För att vända strömmen i en bipolär motor kan man använda en s.k. H-brygga. 

 

Fig. 16 Uppbyggnad av en H-brygga 

IN A 

IN B 

IN C 

IN D 

Motor 

lindning 

Motorspänning 
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Det krävs en H-brygga för varje lindning. Transistorerna fungerar som 

switchar, dvs. spänning på basen innebär att transistorn öppnar. Öppnar man i 

detta fall switch A och D kommer strömmen gå genom A, sedan genom 

motornlindningen, för att sedan genom D komma till jord. Man kan få 

strömmen att gå motsatt riktning genom att öppna switch C och B. 

Stegmotorn kan köras i många olika lägen såsom Full- , Wave - och 

Halfstepping.  

Fullstepping  

Detta är den vanligaste metoden av drivning av stegmotorer. Båda faserna är 

alltid aktiverade vilket ger högsta möjliga momentuttag.  

Wavestepping 

Här aktiveras endast en fas åt gången. Samma antal steg används som vid 

fullstepping men uttaget moment blir avsevärt mindre.  

Halfstepping 

Här altinerar man med att aktivera en eller två faser.  

6.5 Bluetooth 

Bluetooth är en trådlös standard som används i kommunikation vid korta 

avstånd. Det är en licensfri standard som arbetar i det globalt tillgängliga 2.45 

GHz ISM-bandet. En bluetoothmodul som finns i en enhet har kombinerad 

sändare och mottagare. Modulen ligger och lyssnar efter andra 

bluetoothenheter samtidigt som den sänder ut sin egen identitet till andra. Om 

två bluetoothenheter får kontakt upprätthålls en förbindelse dem emellan via ett 

gemensamt protokoll som båda måste inneha. Ett protokoll som bluetooth 

använder är SPP (Serial Port Profile). Den emulerar en seriell kabel för att ge 

en enkel trådlös ersättare för existerande RS232-baserade 

seriellkommunikationsapplikationer, inkluderat bekanta kontrollsignaler (7). 

Längden på en förbindelse beror på vilken effektklass bluetoothenheten tillhör. 

För apparater med batteridrivning, exempelvis mobiltelefoner, används Klass 2 

som har en räckvidd på 10 m. Vid enheter utan strömbegränsning, exempelvis 

datorer, används Klass 1 som har en räckvidd på 100 m. Bluetooth är en 

strömsnål applikation som i viloläge drar 0.3 mA och vid dataöverföring upp 

till 30 mA vid Klass 1. 

Klass Max sändareffekt Räckvidd 

1 20dBm (100mW) <100m 

2 4dBm (2.5mW) <10m 

3 0dBm (1mW) <1m 

Tab. 1 Olika effektklasser inom bluetoothtekniken 
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6.6 Spänningsreglering 

En spänningsregulator är en elektrisk regulator som är designad för att hålla en 

konstant spänning. Spänningsregulatorer finns i många utföranden men de som 

behandlas här är linjära – och switchade spänningsregulatorer. 

6.6.1 Linjär spänningsregulator 

Regleringen från en linjärregulator fungerar i sin enklaste form som en 

spänningsdelare. Den variabla resistansen regleras hela tiden för att få en 

konstant utspänning vid varierande inspänning.  

För att hela tiden veta vilken utspänning som ges är kretsen återkopplad för att 

kunna reglera vid behov. 

Den stora nackdelen med linjära spänningsregulatorer är förlusteffekten som 

uppstår på det spänningsfall som blir över regulatorn. Effekten fås genom att 

multiplicera spänningsfallet med uttagen ström. 

IUP   

Ekv. 22 Effektförlust vid linjär spänningsreglering 

Vid mindre spänningsfall lämpar sig regulatorn bra men vid stora 

förlusteffekter finns bättre alternativ. Verkningsgraden på en linjär 

spänningsregulator ligger runt 30 – 40 %. 

6.6.2 Switchad spänningsregulator 

Funktionen bygger på att switcha en DC-spänning och sedan medelvärdesbilda 

en önskad utspänning. Switchade spänningsreglering finns i många utförande. 

De vanligaste är Buck, Boost och Buck-Boost. Ett samlingsnamn för dessa 

regulatorer är SMPS, Switch Mode Power Supply (8). 

Boost är en step-up DC-DC converter som ger större utspänning än inspänning. 

Buck-Boost ger en utspänning med motsatt polaritet än inspänningen. Den 

regulator som används i arbetet är en Buck-converter och den kommer 

behandlas djupare. 

Buck-Convertern är en regulator som ger lägre utspänning än inspänning. 

Grundprincipen för en buck-converter är ganska enkel. En bra dimensionerad 

regulator kan ha en verkningsgrad upp mot 95% (9). 
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Fig. 17 Grundfunktionen av en Buck-Converter 

Regulatorn består av en switch (transistor) som går mellan ON och OFF med 

en specifik frekvens. Matningsspänningen som switchas genererar energi som 

induktorn lagrar (6). När switchen är ON lagrar induktorn energi och när 

switchen är OFF förser induktorn lasten med energi. Vid reglering med SMPS 

pratar man om kontinuerligt mode och diskontinuerligt mode (9). 

Vid kontinuerligt mode så går strömmen genom induktorn aldrig ner till noll. 

När switch = ON är spänningen över induktorn. 

oiONL VVV   

Ekv. 23 Spänning över induktorn vid switch = ON 

Strömmen ökar linjärt när induktorn laddas upp. När switch = OFF så leder 

dioden ström i framspänningen och spänningen över induktorn blir  

dOFFL VV   

Ekv. 24 Spänning över induktorn vid switch = OFF 

Strömmen avtar linjärt när induktorn förser lasten med energi.  

 

Fig. 18 Kontinuerligt mode 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Buck_conventions.svg
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Bilden visar när regulatorn arbetar i kontinuerligt mode. Den ström som man 

tar ut är det medelvärde som bildas när regulatorn switchar (8). 

När man köper en switchregulator (Buck) i en IC-krets innehåller den en intern 

switchelektronik. För att regulatorn ska fungera krävs vissa kringkomponeter. 

 

Fig. 19 Komponenter till en Buck-Converter 

Vid design av en switchregulator måste mycket tas i beaktande. Det första man 

betraktar är strömripplet, allstå det rippel som uppstår vid utgången på 

regulatorn. Man kan få ut ett strömrippelförhållande r genom: 

AVGI

I
r


  

Ekv. 25 Beräkning av strömrippelförhållande 

I  är skillnaden på IMAX och IMIN i induktorn. IAVG är den ström som lasten 

kräver, alltså medelströmmen. Det mest optimala värdet för r är 0.4 enligt (9). 

Valet av r ska vara startpunkten vid varje SMPS design eftersom det inverkar 

på allting(4). Switchfrekvensen f  är given i databladet för regulatorn så en 

induktans L  kan beräknas genom: 

rIf

DV
L

AVG

ON




  

Ekv. 26 Induktansberäkning till en Buck-Converter 

Von fås genom Ekv.21. Och duty cycle förhållandet D får man genom (4): 

in

ut

V

V
D   

Ekv. 27 Beräkning av duty cycle 

GND 

Vin Vut 

Feedback 

Cin Cut 
D 

L 

IN UT 
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När man väljer sin drossel med uträknad induktans ska man ta hänsyn till vad 

det är för applikation som drosseln ska sitta i. Drosslar med ferritkärna 

genererar mycket EMI (Electromagnetic Interference) och ska inte användas i 

applikationer som är känsliga för magnetfält. Då kan man använda en drossel 

med järnkärna som genererar mindre EMI och tål stora strömspikar. 

Nästa komponent att välja är dioden D. Diodens uppgift är att vid switch = 

OFF öppna för att ta hand om spännings ”spikar” som induktorn orsakar 

eftersom den är lagrad med energi. En diod som har denna uppgift kallas 

frihjulsdiod. Valet av diod är kritiskt och den måste väljas med omsorg. 

Dioden måste tåla den ström som går genom drosseln. Man dimensionerar 

diodens framström 1.3 gånger högre än den uttagna strömmen IAVG. 

Backspänningen ska dimensioneras minst 1.25 gånger större än iV max. 

En annan viktig parameter är återställningstiden. Den tid det tar för dioden att 

återgå till ”stängd” då framspänningen försvunnit. Till SMPS brukar man 

använda schottkydioder. De har lågt framspänningsfall (0,2-0,4 V) samt 

mycket snabb återställningstid. 

Kondensatorn Cin används för att hålla inspänningen stabil och skydda kretsen 

mot kraftiga transienter. Kondensatorn måste tåla minst halva den RMS ström 

som lasten kräver. RMS strömmen i Cin kan beräknas enligt följande: 











12
1

2r
DDII AVGRMS

 

Ekv. 28 RMS beräkning till Cin 

      

Spänningen som kondensatorn ska tåla är minst 1.25 gånger maximal 

inspänning. ESR värdet ska hållas lågt för att minska ripplet. En tantalyt 

(aluminium - eller tantalum) kondensator brukar användas som kondensator. 

Man kan även parallellt sätta en keramisk kondensator för att filtrera bort 

högfrekvent brus. 

Kondensatorn Cut hjälper regulatorn att hålla en stabil utspänning. 

Kondensatorn måste framförallt tåla det strömrippel som generas på utgången 

från regulatorn. Den RMS ström som går genom Cut beräknas genom: 

12

r
II AVGRMS   

Ekv. 29 RMS beräkning till Cut 

Kondensatorn ESR ska väljas lågt för att minska ripplet som skapas. Vid 

utgången kan också keramiska kondensatorer placeras för att filtrera 

utspänningen mot högfrekvent brus.



Systemdesign 

29 

7 Systemdesign 

Pan/Tilt-enheten består av många steg uppdelade i moduler och de kommer att 

beskrivas ingående i följande kapitel. De indelningar som gjorts är: 

 Processormodul innefattar mikrokontrollern. 

 Sensormodulen innefattar magnetsensorn, accelerometern, OP-steg 

samt S/R-puls.  

 Drivmodulen innefattar motorerna samt drivkretsarna.  

 Kraftmodulen innefattar matningsspänningen samt 

spänningsregulatorerna.  

 Bluetoothmodulen innefattar bluetoothenheten. 
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Fig. 20 Design över Pan/Tilt-enheten 
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Modulerna är sammankopplade med DSUB kontaktdon vilket gör det enklare 

vid tester och eventuella felsökningar. Kablar kan även dras mellan modulerna 

om man vill göra tester med olika avstånd mellan modulerna. Detta görs med 

tanke på tester av framförallt sensormodulen.  

7.1 Processormodul 

Kravet på processorn är att den behöver ha 9 analoga ingångar, 17 digitala 

utgångar, 1 digital ingång, UART serieinterface samt en ADC på minst 10-

bitars upplösning.  

Processorn som valdes till Pan/Tilt-enheten är en PIC18F4550. Signaler till alla 

enheter och sensorer styrs från processorn. Komponenten är en hålmonterad 

DIL40 kapsel. Processorn kommer att klockas med en frekvens på 4 Mhz, 

programminnet är på 32 kB och RAM-minnet 2048 bytes.  

 

Fig. 21 PIC18F4550 pindiagram 

Processorn har en 10 bitars ADC på 13 kanaler. Två serieinterface i form av 

UART och SPI finns inbyggda i processorn. Matningsspänningen är på +5 V 

och strömförbrukningen ligger runt 10-20 mA beroende på belastning. 
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7.2 Sensormodul 

7.2.1 Magnetsensorn HMC1052L 

Den valda magnetsensorn HMC1052L från Honeywell är en AMR sensor. Den 

mäter jordens magnetfält i två axlar inbördes ortogonala via 

wheatstonebryggor. Komponenten är ytmonterad i en 16-pin LCC kapsel. 

Magnetsensorn är monterad på ett utvecklingskort med anslutning till en DIL14 

kapsel. 

 

Fig. 22 Magnetsensorn HMC1052L på utvecklingskort. 

Sensorn kan avläsa magnetfält inom -6 till +6 Gauss (jordens magnetfält 200 – 

500 mGauss). Känsligheten på utsignalen är 1 mV/V/Gauss. Vid 

matningsspänning på +5 V blir känsligheten 5 mV/Gauss. Upplösningen vid 

matning på +5 V är 120 uGauss. 

Styrkan på det fält som ska mätas är svårt att förutspå beroende på vilka 

externa magnetfält som finns runt sensorn. Jordens magnetfält ligger runt 200 – 

500 mGauss och en uppskattning görs på att det maximala magnetfältet når ±1 

Gauss. Detta ger en signalspecifikation från magnetsensorn enligt: 

Enhet Insignal(magnetfält) Utsignal Matning 

Magnetsensorns 

X-axel 

±1 Gauss ±5 mV +5 VDC 

Magnetsensorns 

Y-axel 

±1 Gauss ±5 mV +5 VDC 

Tab. 2 Magnetsensorns signalspecifikation 

7.2.2 Tiltsensorn MMA7260QT 

Den 3-axliga accelerometern MMA7260QT från Freescale Semiconductor 

används som tiltsensor. Sensorn mäter jordens statiska acceleration, 

gravitationen, och avgör tilt- och rollvinkeln. Sensorn kan justeras i olika 

känsligheter. Komponenten är en ytmonterad 16 QFN kapsel. 



Systemdesign 

32 

 

Fig. 23 Accelerometern MMA7260QT 

Sensorn matas med +3,3 V har en strömförbrukning på 500 uA. Sensorn har en 

Sleep-mode där strömförbrukningen går ner till 3 uA. Känsligheten kan justeras 

genom två digital ingångar, g-select1 och g-select2, och kan variera mellan 

1.5g(800 mV/g) – 6g(200 mV/g). 

 

Fig. 24 Tiltsensorns layout 

Ett RC-filer på 1 kohm och 0,1 uF  sitter på utgången från accelerometern. 

Detta förhindrar brus in i mikroprocessorns ADC. När sensorn är ortogonal mot 

gravitationsvektorn ger den halva inspänningen på utgången. Vid ökning 

respektive minskning av vinkeln på sensorn ändras utsignalen. Databladet till 

accelerometern ger följande signalspecifikation. 

Enhet Insignal(acceleration) Utsignal Matning 

Accelerometerns 

X-axel 

Jordens statiska 

acceleration g 

1,65 ± 0,8 V +3,3 VDC 

Accelerometerns 

Y-axel 

Jordens statiska 

acceleration g 

1,65 ± 0,8 V +3,3 VDC 

Accelerometerns 

Z-axel 

Jordens statiska 

acceleration g 

1,65 ± 0,8 V +3,3 VDC 

Tab. 3 Accelerometerns signalspecifikation 



Systemdesign 

33 

 Z-axeln på accelerometern är överflödig i detta arbete och kommer ej att 

användas. 

7.2.3 Förstärkarsteg 

Utsignalen från magnetsensorn är endast på några mV och måste förstärkas 

innan den når mikrokontrollerns ADC. Detta sker genom operationsförstärkare. 

Den OP som valts är MCP604 från Microchip. Den kommer matas med +5 V 

och den klarar Rail-to-Rail output vilket krävs i denna applikation. Kapseln är 

en SO14 vilket innebär att fyra OP får plats i en kapsel. En differentialkoppling 

kommer användas då två spänningar ska jämföras. Kopplingen kommer 

förstärka skillnaden på utsignalerna från magnetsensorn. 

 

Fig. 25 Förstärkarkoppling mellan magnetsensor och mikrokontroller 

Signalerna −𝑋𝑂𝑈𝑇  och +𝑋𝑂𝑈𝑇  kommer från magnetsensorns x-axel. 𝑋𝑀𝐴𝐺  går 

till mikrokontrollerns ADC. En likadan koppling finns för −𝑌𝑂𝑈𝑇  och +𝑌𝑂𝑈𝑇 .  

Förstärkningen från första steget är: 

𝐺𝑎𝑖𝑛1 = 1 + 2 ×  
𝑅1

𝑅3
 

Ekv. 30 Förstärkning på steg1 

Det andra steget ger en förstärkning på: 

𝐺𝑎𝑖𝑛2 =  
𝑅7

𝑅5
 

Ekv. 31 Förstärkning på steg2 

Utsignalen kommer att bli: 

𝑋𝑀𝐴𝐺 =  (−𝑋𝑂𝑈𝑇 −  +𝑋𝑂𝑈𝑇 × 𝐺𝑎𝑖𝑛1 × 𝐺𝑎𝑖𝑛2 + 2,5𝑉 

Ekv. 32 Utsignal från förstärkarsteget 
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Hur mycket man ska förstärka signalen får finjusteras genom tester. 

Magnetfälten utöver jordens magnetfält gå ej förutse och det gäller att inte 

𝑋𝑀𝐴𝐺  bottnar, alltså blir +5 V (max). Händer detta så är magnetfältet runt 

sensorn för starkt och förstärkarsteget måste justeras. 

Den största delen av förstärkningen ligger i det första steget. Det görs med 

avseende på bruset som uppstår i signalledningen. För att justera förstärkningen 

byts resistor R3 ut. På plusingången på utgångsförstärkaren adderas +2,5 V. 

Detta görs för att signalen från magnetsensorns är negativ men in i ADCn vill 

man att signalen ska ligga mellan 0-5 V. Nollnivån kommer att ligga på +2,5 V 

och allt under är negativa värden från magnetsensorn (6). Detta får tas i 

beaktande vid uträkningen av länkens azimutvinkel. Ett lågpassfilter ligger på 

utgångssteget för att ta bort högfrekvent brus. Frekvenser under 1,1 kHz tillåts 

passera. 

Enhet Insignal Förstärkning Utsignal Matning 

X-axel ±5 mV 1000 ggr 0 - 5 V +5 VDC 

Y-axel ±5 mV 1000 ggr 0 - 5 V +5 VDC 

Tab. 4 Förstärkarstegets signalspecifikation 

7.2.4 S/R-puls 

Set-Reset pulsens uppgift är att återställa magnetsensorns magnetiska domäner. 

För att göra detta skickas en puls på 0,5 A under 1us genom magnetsensorn. 

Kretsen som används för att skapa pulsen är en dual MOSFET IRF7509. 

 

Fig. 26 IRF7509 

Signalen SR kommer från mikrokontrollern och styr när pulsen ska aktiveras. 

Signalen SRPULS går till magnetsensorn genom kondensatorn C7.  
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Fig. 27 Koppling runt IRF7509 

För att göra det möjligt att styra kretsen från mikrokontrollern har en transistor 

Q1 använts. Basen på transistorn aktiveras för att skapa pulsen. För att 

bibehålla sensorns linjäritet bör pulsen skickas en gång per sekund vid 

kontinuerliga mätningar (6). 

7.3 Drivmodul 

7.3.1 Motor som styr azimutvinkeln 

Utgörs av en 16HY1402 bipolär hybrid stegmotor från Moons. Stegvinkeln är 

på 1,8 grader. Motorn är nedväxlad 38 ggr vilket ger en stegupplösning på 

1,8/38 = 0,047 grader/steg. Motorn matas med +12 V och har en fasström på 

0,5 A. 

Enhet Stegvinkel Fasström Matning 

Azimutmotor 0,047 grad/steg 0,5 A +12 VDC 

 

7.3.2 Motor som styr elevationsvinkeln 

Utgörs av en 42ST60A2-254 bipolär stegmotor från All motion. Stegvinkeln är 

på 1,8 grader. Även denna motor är nedväxlad 38 ggr. Motorn bör matas med 

+30 V och har en fasström på 2,5 A. Eftersom matningsspänningen ligger på 

+24 V så kommer inte denna motor köras på sin fulla effekt. Vid tidigare tester 

har den inte körts på full effekt så det moment som tillförs kommer att räcka för 

applikationen. 

Enhet Stegvinkel Fasström Matning 

Elevationsmotor 0,047 grad/steg 2,5 A +24 VDC 
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7.3.3 Drivsteg 

För att göra konstruktionen enkel valdes samma drivsteg till båda motorerna. 

Drivsteget utgörs av en H-brygga som används för styrning av bipolära 

stegmotorer. Båda motorerna har två lindningar vardera och kräver en H-

brygga till varje lindning. 

Drivsteget som valdes var L298N från ST. Denna komponent innehåller två H–

bryggor samt klarar strömmar upp till 4 A. Kapseln är en hålmonterad 

Multiwatt15. 

 

Fig. 28 Drivsteget L298N innehåller två H-bryggor. 

Detta drivsteget kan även styra DC-motorer vilket gör konstruktionen mer 

flexibel om motorerna behöver bytas. Temperatur- och strömskydd vid för hård 

belastning är inbyggt i komponenten.  

Faran vid användning av H-bryggor är om man aktiverar fel transistorpar så 

strömmen kortsluts ner till jord utan att gå igenom motorlindningen. Detta kan 

medföra att transistorerna förstörs. L298N har inbyggd skydd mot detta i form 

av logikkretsar. 

Drivsteget innehåller även utgång för att mäta strömmen i motorlindningen. 

Detta görs genom att mäta spänningen över ett motstånd. Detta kommer att 

användas då motorn har nått sin maximala vridning. Motorn får då kämpa 

hårdare eftersom kablarna gör motstånd och strömmen ökar. 
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Fig. 29 Två drivsteg som driver motorerna 

När man stänger av motorn efter en körning så genereras back-emf från 

motorlindningarna. Spolen fungerar som en spänningskälla när 

matningsspänningen stängs av. Denna ström måste ledas ner till jord och inte in 

i drivsteget. Schottkydioder används här för att leda bort strömmen. 

Schottkydioder har mindre spänningsfall och framförallt snabbare 

återställningstid.  

7.4 Kraftmodul 

Modulen matas från ett 24 V batteri som STS använder i andra tillämpningar. 

Pan/Tilt-enheten kommer kräva olika spänningsnivåer för att kunna driva all 

elektronik. De enheter som kräver olika nivåer är: 

 

 

 

 

 

 

Azimutmotor 

Elevationmotor 
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Tab. 5 Spänningsnivåer till Pan7Tilt-enheten 

För att nå dessa nivåer från ett 24V batteri krävs spänningsregulatorer. Vid 

spänningsreglering väljer man vanligtvis mellan två olika principer, linjär eller 

switchad. Vid linjär spänningsreglering måste man tänka på hur stor 

effektförlusten blir, P=U*I.  

7.4.1 Matningsspänning 

Ett 24 volts batteri används för matning till Pan/Tilt-enheten. Ett LC-filter på 

ingången används för att förhindra störningar från spänningsmatningen. 

 

Fig. 30 Ingångssteg på kraftmodulen 

7.4.2 24 V – 12 V reglering 

Vid reglering i detta fallet från 24 till 12 volt med en motor som drar 0,5 A blir 

effektförlusten P=12*0,5 = 6 W. För att göra effektförlusten mindre väljs en 

switchad spänningsregulator. Med en sådan kan man nå verkningsgrader upp 

över 90%. En switchad regulator kräver kringkomponeter för att den ska 

fungera optimalt. Se avsnitt 6.6.2 om switchade regulatorer. 

Spänning Enheter  

+24 V Elevationsmotor 

+12 V Azimutmotor 

+5 V Mikrokontrollern, magnetsensorn, OP-förstärkare, 

SR-krets 

+3,3 V Accelerometern, Bluetoothmodul 
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Fig. 31 Switchregulator från 24 – 12 volt 

Regulatorn som används är en LM2675-12 från National Semiconductor. 

Regulatorn kan ge en maximal utström på 1 A. Switchfrekvensen är fast och 

ligger på 260 kHz. Frihjulsdioden D1 är på 3 A vilket är överdimensionerat i 

detta fall. Värdet på induktorn L2 är beräknat enligt ekv.24. 

𝐿 ≥  
(24𝑉 − 12𝑉)  ×

12𝑉
24𝑉

260𝑘𝐻𝑧 × 0.25𝐴 × 0.4
= 𝟐𝟑𝟎𝒖𝑯 

På National Semiconductors hemsida finns ett designprogram för simulering av 

deras switch regulatorer. Ett test där har visat samma värde som beräkningen 

visade. 

7.4.3 24 V – 5 V reglering 

5 volts logiken kommer regleras med en liknande switchad regulator som vid 

föregående. LM2675-5 kan även den ge 1 A utström och ligger på frekvensen 

260 kHz. 

 

Fig. 32 Switchregulator från 24 – 5 volt 

Värdet på induktorn L1 är beräknat enligt ekv.24. 
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𝐿 ≥  
(24𝑉 − 5𝑉)  ×

5𝑉
24𝑉

260𝑘𝐻𝑧 × 0.08𝐴 × 0.4
= 𝟑𝟎𝟎𝒖𝑯 

 

7.4.4 5 V – 3.3 V reglering 

Spänningsfallet mellan 5 – 3.3 volt blir väldigt litet och förlusteffekten blir 

försumbar. Här används en linjär regulator LM2937-3.3. Regulatorn kan ge en 

maximal utström på 0.4 A. 

 

Fig. 33 Linjärregulator från 5 - 3.3 volt 

Kondensatorerna C9 och C10 hjälper till att hålla en stabil spänning samt 

skyddar mot störningar. 

7.5 Bluetoothmodul 

Bluetoothmodulen som används är en RN-41 från Rovning Networks. Modulen 

är klass 1 märkt vilket ger en räckvidd på upp till 100 m. Modulen matas med 

3.3 V och drar 40 mA vid anslutet läge.   

 

Fig. 34 Bluetoothmodulen RN-41 
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Modulen fungerar som en trådlös ersättare till seriekabeln. Protokollet SPP 

(Service Port Profile) emulerar en seriekabel med signalerna RX, TX, CTS och 

RTS. Om man skickar in ett tecken ”A” genom TX till modulen kommer den 

skicka ut ”A” till en mottagare som använder samma protokoll. 

Modulen har en inbyggd antenn som måste tas i beaktande vid PCB layout. 

Varje enskild modul har ett unikt namn som står på modulen (se fig. 34).      

Modulen kan arbeta i många lägen. Två av dessa är Slave- och Mastermode. 

Vid Master så är det modulen själv som ska initiera anslutningen. Vid Slave så 

vill modulen att en annan enhet ska fråga om modulen vill ansluta. Detta är det 

läge som modulen kommer arbeta i vid detta projekt. 

För att ändra inställningar på modulen används AT-kommandon. För mer info 

hänvisas läsaren till datablad för modulen.  

 

Fig. 35 Bluetoothmodul med kringkomponenter 

Eftersom RX och CTS är ingångar från mikrokontrollern som arbeter på 5 V 

logik krävs skydd mot detta eftersom bluetoothmodulen drivs på 3.3 V. Detta 

uppnås genom två seriekopplade motstånd som fungerar som en 

spänningsdelare. Lysdioden D1 lyser när modulen är ansluten till en annan 

bluetoothenhet. 
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8 Resultat och tester 

8.1 Mjukvara 

Två olika mjukvaror har framtagits till detta projekt. Dels en mjukvara till 

mikrokontrollern och dels en GUI för kommunikationen mellan laptopen och 

Pan/Tilt-enheten via bluetooth. 

Pan/Tilt-enheten saknar någon mekanisk spärr för stop vid ytterläge. Vid 

beskrivning av programfunktioner antas länken ha ursprungsläge enligt figur. 

 

 

 

I detta läge kan Pan/Tilt-enheten rotera 180 grader åt vardera håll innan 

motorkabeln stoppar roteringen. En förbättring av produkten skulle självklart 

vara att ha en mekanisk spärr för stop av roteringen. 

8.1.1 Mjukvara mikrokontrollern 

Programkoden är skriven i språket ANSI C med vissa inslag av assemblerkod. 

Mikrokontrollerns uppgift är att styra motorerna och beräkna vilken vinkel som 

motorn ska flytta länken. 

När man gör trigonometriska beräkningar används sin, cos och tan funktioner. 

När man använder dessa i mikrokontrollers brukar man använda LUT (Lock-

Up Tables) för att göra snabbare beräkningar. I detta program har 

standardbiblioteket math.h används eftersom systemet inte är tidskritiskt. 

Biblioteket math.h innehåller trigonometriska funktioner som tar lång tid att 

exekvera. Vid beräkningar har float används för att få ett noggrannare resultat.  

Programflödet beskrivs enligt följande figur. 

Motorkabel 

Fig. 36 Pan/Tilt-enhetens ursprungsläge 
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Initierar processorns in – och utgångar, ADCn, timers m.m.  

Vänta på att bluetoohförbind-

else upprätthålls (input BT) 

JA 

Kalibrering? 

(input BT) 
JA NEJ 

Hämta Offset 

från EEPROM 
Kalibreringsrutin 

startas 

Automatisk eller manuell inriktning av 

radiolänkantenn? (input BT) 

Automatisk Manuell 

Styr länken höger, 

vänster, upp eller ner 

med angivet gradtal 

(input BT) 

STOP? 

SR-puls 

Avläsning av magnetsensor 

och accelerometer 

Estimera Z-axel 

Beräkna länkens 

azimutvinkel 

Bäring och elevationsvinkel 

(input BT) 

Jämför länkens azimutvinkel med bäring = deltaAzimut 

Flytta länken deltaAzimut 

Fig. 37 Programflöde mjukvara mikrokontrollern 
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Vissa av programfunktionerna beskrivs nedan. 

Init() 

Programmet startas genom att göra en initiering. Vid initieringen ställer 

mikrokontrollern in : 

 In – och utgångar 

 Analoga eller digitala portar 

 UART inställning (hastighet, stoppbit, paritet, m.m.) 

 ADC inställning (Vref, hastighet, m.m.) 

 Interrupt 

 Timers 

ReadByteUART() 

En funktion som ligger och väntar på att en byte ska komma in på RX-pinnen 

från bluetoothmodulen. När detta är gjort kan datan kontrolleras för att se om 

programmet ska fortsätta eller vänta på ny input från GUI. Funktionen är inte 

interruptbaserad utan måste anropas för att data ska kunna tas emot. 

ADconv(char channel) 

Anropas när en analog signal ska konverteras till digital. Det finns en input 

(channel) till funktionen som bestämmer vilken kanal av de 13 som ska 

konverteras. Efter att kanalen är vald väntar programmet en stund för att ADns 

sample & hold kapacitans ska få hålla den analoga signalen till en fast spänning 

för att sedan överföra den till digital.  

Srpuls() 

Togglar SR utgången för att skapa en strömpuls till magnetsensorn. 

TiltAndRollCalc() 

Efter att tilt och roll fått sina värden genom ADn konverteras de till float för att 

göra beräkningarna mer noggranna. Roll och tiltvinkeln beräknas här sedan 

genom ekv.15 och ekv.16. 

compassdirection() 

Även X och Y från magnetsensorn görs om till float efter ADn. Beräkning av 

riktningen av den elektriska kompassen görs genom ekv.14. Efter beräkningen 

bestäms vilken kvadrant uträkningen befinner sig i. 

EstimateZaxis() 

Funktionen använder tilt och rollvinkeln samt jordens magnetfälts 

inklinationsvinkel för att estimera en z-axel. 
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Kalibrering() 

Denna funktion gör så att magnetsensorn kalibreras mot omkringliggande 

magnetfält. Funktionen ställer först länken med noll graders tiltvinkel. Länken 

roteras sedan 180 grader för att ställa sig i ytterläge. En rotation på 360 grader 

körs sedan där mikrokontrollern samlar in mätvärden var tredje grad. Länken 

roterar sedan tillbaka 180 grader för att återgå till startläge. 

 

 

 

När länken har roterat färdigt beräknas en offset samt en skalfaktor för framtida 

beräkningar av azimutvinkeln genom ekv.7, ekv.8, ekv.10 och ekv.11. Vid en 

kalibrering med inga omkringliggande magnetfält bortsett från jordens 

magnetfält borde offset bli 512 för vardera axel samt 1 för skalfaktorn. 

8.1.2 GUI 

Programmet är gjort i språket C# vilket är en grafisk variant av C. 

Kommunikationen via bluetoothen är programmerad precis som vid 

kommunikation mellan två serieportar. Vid anslutning av bluetoothdongeln så 

ger dator dongeln en virtuell comport. Denna port kan användas vid åtkomst till 

bluetoothkommunikationen.  

Vid start av programmet får man välja vilken port bluetoothdongeln är ansluten 

till. Efter man valt detta kan man ansluta till Pan/Tilt-enheten. 

-180 grader 360 grader -180 grader 

Fig. 38 Beskriver de olika stegen vid kalibrering 
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För att göra flödet i GUI:t enkelt att följa så är de knappar som inte är aktuella 

dolda. GUI:t är även felsäkert så det inte ska hänga sig om man anger felaktigt 

data.  

När man styr länken manuellt finns en textbox där man kan skriva in vilken 

vinkelförändring man vill göra vid varje knapptryckning. Vinkelförändringen 

kan anges med en decimal. Storleken på vinkelförändringen går att göra mellan 

0,1 – 9,9 grader. 

Vid automatiskt läge ska man skriva in latitud och longitud på sin egen position 

och motsvarande på den position dit man vill att länken ska riktas mot. Latitud 

och longitud skrivs in i decimalform med oändligt många decimaler. Svaret av 

beräkningen kommer också anges med oändligt många decimaler. Bäringen 

kan också skrivas in manuellt om man redan vet den. När man skickar upp 

bäringen respektive elevationsvinkel till bluetoothmodulen så är det endast en 

decimal som skickas med. Elevationsvinkeln beräknas ej genom programmet 

utan måste beräknas manuellt. 

En ruta som visar avståndet mellan målen finns endast med i grafiskt syfte. 

Beräkning av bäring och avstånd beskrivs i avsnitt 6.2.1.  

Välj port för bluetoothdongeln 

Anslut till Pan/Tilt-enheten 

Ansluten 

Kalibrering? 

Automatisk eller manuell inriktning av länken 

Automatisk Manuell 

Skriv in My Position(lat,lon) och 

Target Position(lat,lon). Beräkna 

bäring. Kan även skrivas in manuellt. 

Styr länken manuellt via 

piltangeter och angiven 

gradändring 

Skicka bäring 

Skicka elevationvinkel 

STOP? 

Fig. 39 Programflöde GUI 
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Fig. 40 GUI 

8.2 Prototyp Pan/Tilt styrenhet 

En prototyp har framtagits för att realisera designen. Prototypen är byggd i 

moduler som beskrivs i avsnitt 8.0. Modulerna sammanfogas via DSUB 

kontaktdon som även gör det möjligt att dra kablar mellan modulerna. 

Modulerna är framtagna i STS prototypkortsfräs. Lödningen har jag gjort själv 

för hand med hjälp av mikroskop då vissa komponenter var väldigt små. 

Lödningen försvårades då en vätska som förhindrar oxidering applicerades på 

varje kretskort. 

Egentligen skulle endast ena sida av prototypkorten vara jordplan men eftersom 

fräsen endast fräste ut respektive ledare och lämnade kvar den överflödiga 

kopparn så används båda sidor som jordplan på samtliga moduler. 
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8.2.1 Processormodul 

 

Fig. 41 Prototyp processormodul framsida 

 

Fig. 42 Prototyp processormodul baksida 

ICD2 anslutning 

Sensormodul 

anslutning 

Bluetoothmodul 

anslutning 

Drivmodul 

anslutning 

Kraftmodul 

anslutning 
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Mikrokontrollern skulle egentligen klockas med 20 MHz men det var svårt att 

få stabilitet vid körning så en kristall på 4 MHz valdes. 

Ledarbredden är speciellt anpassad till vilka strömmar som kommer att gå i 

respektive ledare.  

Vid drivning av drivmodulen märktes att RC4 och RC5 på mikrokontrollern 

inte kunde användas som digitala utgångar utan endast som ingångar. Detta 

löstes genom att använda g-select1 och g-select2 som utgångar till 

drivmodulen. Dessa två pinnar används egentligen för att ställa känsligheten på 

accelerometern. Vid oanslutet används grundinställningen 1.5g som känslighet 

vilket funkar i detta system. En bygling från g-select1->RC4 och g-select2-

>RC5 löste problemet. 

Jordplan finns på båda sidor av kortet vilket gör att returströmmarna tar 

kortaste vägen tillbaka och minskar på så sätt störningar. 

Efter de fixade felen fungerade processormodulen helt efter designens mål. 
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8.2.2 Sensormodul 

 

Fig. 43 Prototyp sensormodul framsida 

 

Fig. 44 Prototyp sensormodul baksida 

Magnetsensor 

Accelerometer 

Processormodul 

anslutning 
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Konstruktionen av sensormodulen var den som tog längst tid. Problem uppstod 

med en operationsförstärkare som visade sig vara internt förstörd och skapade 

kortslutning på kortet. Förmodligen orsakades detta fel av en ESD då jag inte 

alltid var jordad vid lödningen. När problemet väl var lokaliserat fungerade 

modulen som väntat. 

PCB layouten är speciellt anpassad med avseende på sensorerna. Placeringen 

av sensorerna är så klart viktigt eftersom de har axlar som ska vara riktade åt en 

gemensam riktning. Datablad anger även att jordplan ej ska vara placerade 

under sensorerna då detta kan påverka funktionaliteten. 

Man ska ej placera komponenter nära inpå magnetsensorn då de flesta 

komponenter innehåller nickel som påverkar magnetfält. En tumregel som 

används är att avståndet ska vara dubbla magnetsensorn storlek. 

Genomgående tester av sensormoulen genomförs i efterkommande kapitel.  

8.2.3 Bluetoothmodul 

 

Fig. 45 Prototyp bluetoothmodul framsida 

Bluetoothmodul 
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Fig. 46 Prototyp bluetoothmodul baksida 

Bluetoothmodulen orsakade inga större problem vid framtagningen. På grund 

av den inbyggda antennen fick inte något jordplan befinna sig under 

komponenten. 

Den kommunikationsväg som är viktigast för funktionen är från markenheten 

(GUI) till Pan/Tilt-enheten. Den kommunikationen fungerar utan problem. 

Problem i mjukvaran till bluetoothen har gjort att kommunikationen från 

Pan/Tilt-enheten till markenheten inte fungerar. Denna kommunikationsväg är 

inte nödvändig för funktionen men hade varit bra för kontroll av inställningen 

av länken. Anledningen till att den funktionen inte fungerar är på grund av 

brister i mjukvaran för GUI:t. 

Signalerna CTS (Clear To Send) och RTS (Ready To Send) skulle användas för 

att inte skicka och ta emot data samtidigt. På grund av att kommunikationen 

inte används åt ena riktningen är dessa signaler överflödiga och används ej.       

 

 

 

 

 

 

Anslutning 

processormodul 
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8.2.4 Drivmodul 

 

Fig. 47 Prototyp drivmodul framsida 

 

Fig. 48 Prototyp drivmodul baksida 

Drivsteg 

Anslutning 

motorer 

Anslutning 

processormodul 
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Drivmodulen innehåller styrelektronik för båda motorerna. Höga strömmar ska 

tillåtas gå till motorerna så breda ledare är caddade. Stegmotorerna kräver 

speciella stegpulser för att de ska fungera, se avsnitt 6.4. 

Båda motorerna körs med Full step vilket medför högt moment uttag. 

Azimutmotorn stegas med en fördröjning på 5 ms mellan varje puls. Vid 

körning i den hastigheten drar motorn 250 mA. 

Elevationsmotorn skapade mycket problem och drog mycket mer ström än 

azimutmotorn på grund av den låga motorresistansen 1,5 ohm. Drivsteget till 

motorn klarar enligt datablad 4 A men har brunnit upp vid strömmar runt 1,5 A. 

Detta är testat med en amperemeter inkopplad. För att strypa strömuttaget av 

motorn kan man i serie med motorresistansen placera ett effektmotstånd 𝑅𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎 . 

Elevationsmotorn kräver mer momentuttag än azimutmotorn så det gäller att 

den får den ström som behövs. 

De tester som gjorts har varit obelastade och en ström på 250 mA räckte för att 

driva elevationsmotorn. Ett motstånd som skulle fungera är: 

𝑅𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎  =
𝑈

𝐼
− 𝑅𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟  𝑅𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎  =

24

0,5
− 1,5 = 46,5 ohm 

Det gäller att man kopplar en resistans för varje motorlindning. Eftersom det 

ska gå en ström på 250 mA/24 V genom motståndet måste det tåla 6 W. 

Anslutningen av motorkablarna är viktig för att motorn ska fungera som 

önskat. Motorkablarna samt drivmodulen är märkt för respektive 

anslutningspunkt. 
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8.2.5 Kraftmodul 

 

Fig. 49 Prototyp kraftmodul framsida 

 

Fig. 50 Prototyp kraftmodul baksida 
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Vid framtagningen av kraftmodulen hämtades mycket information från 

tillverkarna av regulatorerna. Switchregulatorernas PCB-layout var väldigt 

kritisk och gjordes helt enligt databladens instruktioner. 

Komponenterna som krävs runt switchregulatorerna valdes via beräkningar 

samt databladens rekommendationer. National Semiconductors hemsida gör det 

även möjligt att simulera fram komponenter som passar till applikationen. 

Beräkningar, datablad samt simuleringar visade alla samma resultat på liknande 

kringkomponenter. Se valda komponenter i avsnitt 8.4. 

Vid test av kraftmodulen så gick det inte att ta ut någon ström från någon av 

switchregulatorerna. Tester av olika laster gjordes men vid samtliga tester 

stryps strömuttaget vid 20 mA. Tester utfördes med olika drosslar och bäst 

resultat blev det med mindre värden än de beräknade. Drosseln L2 på 250 uH 

byttes till 37 uH och drossel L3 på 377 uH byttes till 54 uH. 

Efter bytet så fungerade regulatorerna som väntat. Switchregulatorn LM7526-5 

kräver att man drar mer än 50 mA för att den ska arbeta i kontinuerlig mode. 

Pan/Tilt-enheten gör detta när samtliga moduler är inkopplade. 

Switchregulatorer jobbar som bekant vid höga frekvenser och är kända för att 

störa elektronik i sin omgivning. Vid körning av Pan/Tilt-enheten har ingen 

problematik uppstått med avseende på switchregulatorerna. 

Kraftmodulen anses fungera enligt designen efter justeringen av drosslarna. 
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8.3 Tester 

Tester har utförts för att kunna bestämma noggrannheten av systemet och dess 

sensorer. Den inställningsprecision som krävdes av systemet i 

kravspecifikationen var ±2 grader. Testerna utfördes med MPLAB där den 

efterfrågade datan skrivs till en variabel under testets gång via processorn. Efter 

testet överförs datan från variabeln till Excel där diagram uppförs. Alla tester är 

gjorda i en labsal med mycket störkällor på jordens magnetfält. Testplatsen är 

inte optimal med avseende på att Pan/Tilt-enheten ska användas ute i fält. Man 

kan ändå fastställa att vid bra testresultat så fungerar enheten minst lika bra ute 

i fält.   

Första testen som gjordes var att undersöka om sensorerna visar samma värden 

vid stillastående läge. 

8.3.1 Statiskt test tiltsensor 

Sensormodulen förankrades på bordet och testvärden samlas in från 

accelerometerns X-axel. 

 

Fig. 51 Testresultat statiskt läge tiltsensor 

Tiltsensorn uppvisar en stor ändring på utsignalen vid förankrat läge. 

Precisionen för tiltsensorn vid detta läge är ±1,2 grader. Detta är inte bra nog 

för att uppfylla specifikationen. För att göra resultatet mer noggrant görs 20 

mätningar för varje tiltberäkning. Av dessa 20 mätningar beräknas sedan ett 

medelvärde för att få en noggrannare mätning. 

Medelvärdesbildningen visade sig ge en mer noggrann mätning av tiltvinkeln. 

Precisionen blev 4 ggr så bra vilket gav ±0,3 graders precision. Saker som kan 
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ha inverkat på testet kan vara att huset som testet gjordes i ”rörde sig” med 

avseende på gravitationsvektorn.   

 

Fig. 52 Testresultat statiskt test tiltsensor medelvärdesbildat 

Test gjordes även med 40 mätningar men detta visade ingen större förbättring 

och tog dessutom väldigt lång tid vid beräkningen. Slutsatsen blev att 

medelvärdesbildning används med 20 mätningar för varje tiltberäkning.  

8.3.2 Statiskt test magnetsensor 

Sensormodulen förankrades på bordet och testvärden samlades in från 

magnetsensorns X-axel.  
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Fig. 53 Testresultat statiskt test magnetsensor 

Magnetsensorn uppvisar stora förändringar på utspänningen vid förankrat läge. 

Detta beror på att magnetfälten runt sensorn inte är konstanta utan ändras hela 

tiden. Förhållandet mellan X– och Y-axeln är hela tiden samma även om 

magnetfältet ändras. För att ändå ta bort viss skillnad på utspänningen vid 

statiskt läge görs även här en medelvärdesbildning på 20 mätvärden. 

 

Fig. 54 Testresultat statiskt test magnetsensor medelvärdesbildat 

Utspänningen blir stabilare med medelvärdesbildning och därför används detta. 

För att testa förhållandet mellan X- och Y-axeln görs ett test där sensormodulen 

förankras och mätvärden på riktningen samlas in. Med detta test ser man om 

magnetsensorn klarar av att ge en konstant riktning. 
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Fig. 55 Riktningstest sensormodul 

Testet visar att även om både X– och Y-axeln på magnetsensorn uppvisar stor 

skillnad på utspänningen vid statiskt läge är förhållandet mellan axlarna lika. 

Marginalen på riktningen är ±1 grad. 

8.3.3 Rotering magnetsensor  

Ett test gjordes för att få en uppfattning om hur bra magnetsensorn fungerar vid 

användning som kompass. Sensormodulen anslöts till processormodulen via en 

kabel för att kunna göra mätningar med endast sensormodulen. För att kalibrera 

modulen roterades den för hand runt 360 grader i upprätt läge några varv för att 

samla in största respektive minsta värde från varje axel. Offset och skalfaktor 

beräknas. Testet utförs sedan när sensormodulen roterar 360 grader med start 

mot nordpolen. Testet utförs för hand med försök att hålla konstant 

rotationshastighet. 

Testet visar att magnetsensorns funktion som kompass fungerar. Anledningen 

till att linjen inte går rakt beror på att roteringen utfördes för hand och 

hastigheten kan varierat. Testet bevisar att funktionaliteten fungerar men visar 

inte hur noggrann den elektriska kompassen är att peka ut rätt riktning. 
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Fig. 56 Testresultat rotering sensormodul 

8.3.4 Sensormodulens placering 

Eftersom Pan/Tilt-enheten består av två motorer som skapar magnetfält fanns 

oro för prestandan på magnetsensorns funktionalitet. Om man placerar sensorn 

precis bredvid eller ovanpå motorerna bottnar utspänningen från 

magnetsensorn. Både X– och Y-axeln ger fullt utslag (5 V) och någon 

beräkning av riktningen går ej att utföra. Om man placerar sensorn på länken 

bottnar ej utspänningen och magnetsensorn fungerar som önskat. Sensorn 

bottnar även om man placerar den väldigt nära metaller som influerar 

magnetfält. Om man ska göra en applikation där sensorn behöver befinna sig 

nära metaller måste upplösningen på ADCn vara högre samt förstärkningen av 

magnetsensorns signaler lägre. Så länge inte sensorn bottnar kan man kalibrera 

bort den största delen av störande källor. Det rekommenderas ändå att försöka 

hålla sensorn på avstånd från källor som skapar eller influerar magnetfält. 

8.4 Prisbild 

Prototypen är byggd för ett så billigt pris som möjligt med krav på att 

komponenterna klarar specifikationen. De leverantörer som valdes av 

komponenter har funnits i Sverige för att minimera leveranstiden. Priset på den 

framtagna prototypen och dess delar är: 
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Komponent Pris 

Bluetoothmodul RN-41 500 SEK 

Magnetsensor HMC1052L 150 SEK 

Accelerometer MMA7260QT 170 SEK 

Drivsteg L298 2 * 62 SEK 

Switchregulatorer LM2675-12 och -5 2 * 47 SEK 

Linjär regulator L2933 – 3.3 30 SEK 

Mikrokontroller PIC18F4550 70 SEK 

DSUB kontaktdon 250 SEK 

Drosslar 2 * 25 SEK 

Motstånd, dioder, kapacitanser, plintar m.m. 300 SEK 

Totalt 1500 SEK 

Tab. 6 Pris på framtagen styrelektronik för Pan/Tilt-enheten 

 

9 Diskussion och slutsats 

9.1 Diskussion 

Framtagandet av prototypen har varit en lärorik och spännande process. 

Projektet har innehållit många spridda delar vilket har givit mig ny kunskap 

inom många områden. 

Tester och studier har visat att magnetsensorer som används som elektroniska 

kompasser kräver omsorg vid framställning. Många tidigare projektet som 

innehållt magnetsensorer har inneburit stora problem. Detta var något som jag 

såg som ett stort hinder vid framställningen av prototypen. Mina första tester 

efter prototypframställningen gav mig många problem. Många av modulerna 

hade en del krångliga fel som tog lång tid att finna. Men felen visade sig vara 

ganska små när de väl lokaliserades och den systemdesign som jag gjort kunde 

i stora drag helt följas och ingen ny prototyp behövdes framställas. Upplägget 

av designen har jag kunnat styra själv och det finns många delar som kunde 

gjorts annorlunda. 

Jag kunde valt smidigare vägar och använt kabel istället för bluetooth som 

kommunikationsmedium. Det finns även färdiga kompassmoduler som kan ge 

en större noggrannhet än vad jag kan ge men dessa är betydligt dyrare.     
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De delar av projektet som tagit längst tid är de praktiska. Detta innefattar 

caddningen, prototypframställing, lödning och felsökning. I min projektplan 

hade jag inte avlagt den tid som behövdes för dessa delar och därför blev inte 

projektet klart vid den tidpunkt jag hade planerat. 

9.2 Teknisk slutsats 

Pan/Tilt-enheten fungerar i helhet efter vad systemdesignen säger. Uppdraget 

var att få till en automatiskt inriktning av länken och det anses utfört med 

reservation för precisionen. Eftersom man även kan göra inriktningen manuellt 

så kan man använda den automatiska delen som grovinställning och sedan 

finjustera länkens position med den manuella delen. 

Prototypen är väldigt stor och klumpig men är gjord så för att underlätta vid 

felsökningar och tester. En färdig produkt går naturligtvis bygga betydligt 

mindre. Jag tyckte det var viktigare att få funktionen att fungera än att lägga 

energi på designen. På grund av storleken har tester av den elektroniska 

kompassen inte utförts på Pan/Tilt-enheten utan separat. Vid jämförelse av 

resultat och kravspecifikation har jag kommit fram till följande resultat. 

Funktion Kravspecifikation Pan/Tilt-

kontroller 

Resultat 

Inriktningsmetod Automatiskt via 

bäring 

Automatiskt eller 

manuellt via 

bäring 

GODKÄND 

Styrning Laptop eller PDA Laptop GODKÄND 

Kommunikation Trådburet <60m eller 

trådlöst 

Bluetooth GODKÄND 

Matningsspänning 12/24 VDC eller 

internt batteri 

24 VDC externt 

batteri 
GODKÄND 

Inriktningsprecision ±2º ±5º -10º EJ 

GODKÄND 

Panorering 360º 360º (saknar 

stopspärr) 
GODKÄND 

Tilt ±15º ± 90º GODKÄND 

Temperatur krav -25ºC  till +55ºC -25 till +55ºC GODKÄND 

Tab. 7 Kravspecifikation vs. Resultat 
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9.3 Förslag på förbättringar 

Den del av funktionen som inte uppfyllde kravspecifikationen var 

inriktningsprecisionen. Ett sätt att göra den bättre är att använda en ADC med 

större upplösning. Ett annat sätt är att byta ut magnetsensorn mot en komplett 

kompassmodul. Detta ger bättre precision men samtidigt ett betydligt högre 

pris. 

En mekanisk stoppspärr för panoreringen krävs också för att göra produkten 

komplett. Detta skulle göra att produkten blev säker mot ”övervridning”. 

Eftersom bluetooth används som kommunikationsmedium skulle man kunna 

framställa ett GUI till en mobiltelefon som styr Pan/Tilt-enheten. 

Mobiltelefoner innehåller i regel bluetooth med klass 2. Dessa har endast en 

räckvidd på 10m och skulle innebära problem. Någon undersökning efter 

mobiltelefoner med klass 1 har ej gjorts. 

Ett problem med designen av systemet är var sensormodulen ska placeras. 

Eftersom sensormodulen måste följa länkens läge, både azimut – och 

elevationsvinkel, måste den placeras på länken (fig.57, bild 2). Om man 

placerar den på rotordelen förlorar men elevationsvinkeln (fig.57, bild 1). 

   

 

 

 

Ett alternativ kan också vara att placera sensormodulen på armarna som håller 

länken. Man kan bygga en förbindelse mellan de båda armarna där sensorerna 

skulle kunna placeras. Det viktiga är bara att sensorerna har precis samma läge 

som länken. 

1 2 

Fig. 57 Placering av styrenhet 
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11 Bilagor 

Bilaga 1: Kopplingsschema moduler
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Bilaga 2: Källkod mikroprocessor 

 

/* 

************************************************** 

File: main.c 

Design: Jonas Svensson 

Project: Pan/Tilt Controller 

Version: 1.0 

************************************************** 

*/ 

 

// ******** Inkludera header-files**************** 

#include <p18F4550.h> 

#include <math.h> 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

 

// ******** Definera variabler, portar m.m. ****** 

// **** PORT A ********** 

#define mag_Y  PORTAbits.RA0 // Magnetsensor X-axel 

#define mag_X  PORTAbits.RA1 // Magnetsensor Y-axel 

#define acc_X  PORTAbits.RA2 // Accelerometer X-axel 

#define acc_Y  PORTAbits.RA3 // Accelerometer Y-axel 

//#define NC  PORTAbits.RA4 

#define acc_Z  PORTAbits.RA5 // Accelerometer Z-axel 

 

// **** PORT B ********** 

#define SetReset  PORTBbits.RB0 // SetReset puls till magnetsensor 

#define M1enA  PORTBbits.RB1 // Aktiverar drivning till Azimutmotor 

#define M1currA  PORTBbits.RB2 // Strömmätning Azimutmotor 

#define M1in3  PORTBbits.RB3 // Input Azimutmotor 

#define M1in4  PORTBbits.RB4 // Input Azimutmotor 

#define M1enB  PORTBbits.RB5 // Aktiverar drivning till Azimutmotor 

#define pgc  PORTBbits.RB6 // ICD clock 

#define pgd  PORTBbits.RB7 // ICD data 

 

// **** PORT C ********** 

#define M2in4  PORTCbits.RC0 // Acceleromter input 

#define M2in3  PORTCbits.RC1 // Acceleromter input 

#define sleepAcc  PORTCbits.RC2 // Acceleromter input 

//#define NC  PORTCbits.RC3 

#define Gsel1  PORTCbits.RC4 // Input Elevationmotor 

#define Gsel2  PORTCbits.RC5 // Input Elevationmotor 

#define tx  PORTCbits.RC6 // TX UART  

#define rx  PORTCbits.RC7 // RX UART 

 

// **** PORT D ********** 

#define cts  PORTDbits.RD0 // Clear To Send (Bluetooth) 

#define rts  PORTDbits.RD1 // Ready To Send (Bluetooth) 

#define M2in1  PORTDbits.RD2 // Input Elevationmotor 

#define M2enA  PORTDbits.RD3 // Aktiverar drivning till Elevationmotor 

#define M2in2  PORTDbits.RD4 // Input Elevationmotor 

#define M2enB  PORTDbits.RD5 // Aktiverar drivning till Elevationmotor 

#define M1in1  PORTDbits.RD6 // Input Azimutmotor 

#define M1in2  PORTDbits.RD7 // Input Azimutmotor 

 

// **** PORT E ********** 

#define M1currB  PORTEbits.RE0 // Strömmätning Azimutmotor 

#define M2currB  PORTEbits.RE1 // Strömmätning Elevationmotor 

#define M2currA  PORTEbits.RE2 // Strömmätning Elevationmotor 
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//#define MCLR  PORTEbits.RE3   

 

// **** Blandat ********* 

#define RCIF  PIR1bits.RCIF 

#define TRMT  TXSTAbits.TRMT 

#define GODONE ADCON0bits.GO 

// *********************************************** 

// ****** Globala variablar ********************** 

// *********************************************** 

 

const rom float Pi = 3.1415; 

volatile float Xcompass; 

volatile float Ycompass; 

float Xoff = 512; 

float Yoff = 512; 

float Xsf = 1; 

float Ysf = 1; 

volatile float Zmag; 

volatile float Tilt; 

volatile float Roll; 

float azimut; 

float elevation; 

float direction, direction2; 

float moveAzimut; 

float moveElevation; 

float Xcalb[2] = {512, 512}; 

float Ycalb[2] = {512, 512}; 

unsigned char Ready; 

 

int ADconv(unsigned char channel); 

void ElevationMotor(unsigned char parameter, float grader); 

void AzimutMotor(unsigned char parameter, float grader); 

void Delay10ms(void); 

float azimutChange(void); 

float estimateZaxis(void); 

void TiltAndRollCalc(void); 

float getKvadrantCompass(float direction); 

float compassdirectionEASY(void); 

float compassdirection(void); 

void WriteByteUART(unsigned char data); 

void WriteStringUART(const rom char *txData); 

unsigned char ReadByteUART(void); 

void EEWrite(unsigned char EEAdress, char EEData); 

char EERead(unsigned char EEAdress); 

void SRpuls(); 

void init(); 

void SaveOffset(); 

 

//********** Initzialising *********************** 

void init() 

{ 

//----- PORT Konfiguration 

 TRISA = 0b11111111; // Pinkonfiguering, in -och utgångar 

 TRISB = 0b11000100; // Pinkonfiguering, in -och utgångar 

 TRISC = 0b11000000; // Pinkonfiguering, in -och utgångar 

 TRISD = 0b00000001; // Pinkonfiguering, in -och utgångar 

 TRISE = 0b00000111; // Pinkonfiguering, in -och utgångar 

 INTCON2bits.RBPU = 1; // PORTB pull-ups, avstängd 

 PORTA = 0;  // Nollställ porten 

 PORTB = 0;  // Nollställ porten 

 PORTC = 0;  // Nollställ porten 
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 PORTD = 0;  // Nollställ porten 

 PORTE = 0;  // Nollställ porten 

  

//----- A/D Konfiguration 

 ADCON1bits.PCFG0 = 0; // AN0 - AN8 som analoga ingångar 

 ADCON1bits.PCFG1 = 1; 

 ADCON1bits.PCFG2 = 1; 

 ADCON1bits.PCFG3 = 0; 

 ADCON1bits.VCFG0 = 0; // Vref+ = Vdd 

 ADCON1bits.VCFG1 = 0; // Vref- = Vss 

 ADCON2bits.ADCS0 = 1; // Fosc / 32 

 ADCON2bits.ADCS1 = 0; 

 ADCON2bits.ADCS2 = 1; 

 //GODONE = 0;  // AD startbit 

 ADCON0bits.ADON = 1; // AD-modulen är igång 

 

//----- TIMER0 Konfiguration 

 T0CONbits.TMR0ON = 0; // Timer deaktiverad 

 T0CONbits.T08BIT = 0; // 16-bits räknare 

 T0CONbits.PSA = 1; // Prescaler deaktiverad 

 T0CONbits.T0PS0 = 0; 

 T0CONbits.T0PS1 = 0; 

 T0CONbits.T0PS2 = 0; 

 T0CONbits.T0CS = 0; // Intern klocka 

 //T0CONbits.TMR0IF = 0; 

 

//----- TIMER1 Konfiguration 

 T1CONbits.RD16  = 0; // 1:1 prescale 

 T1CONbits.T1RUN  = 0; 

 T1CONbits.T1CKPS1 = 0;     

 T1CONbits.T1CKPS0 = 0; 

 T1CONbits.T1OSCEN = 0; 

 T1CONbits.T1SYNC = 0; 

 T1CONbits.TMR1CS = 0; 

 T1CONbits.TMR1ON = 0; // T1 enabled 

   

//----- TIMER2 Konfiguration 

 T2CONbits.T2CKPS0  = 0; // 1:1 prescale, 1:1 postscale 

 T2CONbits.T2CKPS1  = 0; 

 T2CONbits.TMR2ON   = 1; // T2 enabled 

 //T2CONbits.T2OUTPS0 = 0; 

 //T2CONbits.T2OUTPS1 = 0; 

 //T2CONbits.T2OUTPS2 = 0; 

 //T2CONbits.T2OUTPS3 = 0; 

  

//----- PWM Konfiguration 

 //CCP1M0 = 1; 

 //CCP1M1 = 1; 

 //CCP1M2 = 1; 

 //CCP1M3 = 1; 

 //DC1B0  = 0; 

 //DC1B1  = 0;  

 

//----- USART Konfiguration 

 TXSTAbits.TXEN  = 1; // Transmitter enable 

 TXSTAbits.TX9   = 0; // 8-bitars transmission 

 RCSTAbits.CREN  = 1; // Aktiverar kontinuerlig reciver 

 RCSTAbits.RX9   = 0;  // 8-bitars reception 

 RCSTAbits.SPEN  = 1; // Aktiverar RX och TX som serieport 

 PEIE = 0;  // Serieports interrupt avaktiverat 

 RCSTAbits.RCIE = 0; // RX interrupt avaktiverat 
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 TXSTAbits.SYNC = 0;  // Asynkronos mode 

 TXSTAbits.BRGH = 1; // Datahastighet, highspeed 

 BAUDCONbits.BRG16 = 1; 

 BAUDCONbits.ABDEN  = 0; 

 BAUDCONbits.WUE    = 0; 

 BAUDCONbits.ABDOVF = 0;  

 SPBRG = 0x08; 

 GIE = 0;  // Interrupt avstängt 

 

 UCONbits.USBEN = 0; 

} 

 

/*----------------------------------------------- 

Funktion: SRpuls 

Beskrivning: Skickar en Set/Reset-puls till magnetsensorn 

Input: Ingen 

Output: Ingen  

-----------------------------------------------*/ 

void SRpuls() 

{ 

 unsigned char i = 0; 

 while (i < 5) 

 { 

  SetReset = 1; // Utgången aktiv i 5 klockcykler 

  i = i + 1; 

 } 

 SetReset = 0; 

 i = 0; 

} 

 

/*----------------------------------------------- 

Funktion: EERead 

Beskrivning: Läser från vald address i EEPROM 

Input: unsigned char 0-255 

Output: char 

-----------------------------------------------*/ 

char EERead(unsigned char EEAdress) 

{ 

 char ReadData; 

 EEADR = EEAdress; //Laddar EEADR med önskad address 

 EECON1bits.EEPGD = 0; //Pekar på DATA minnet 

 EECON1bits.CFGS = 0; //Pekar på DATA minnet 

 EECON1bits.RD = 1; //Läser addressen i EEPROM 

 ReadData = EEDATA; 

 return ReadData; 

} 

 

/*----------------------------------------------- 

Funktion: EEWrite 

Beskrivning: Skriver data till vald address i EEPROM 

Input: unsigned char 0-255(address),  char data 

Output: Ingen 

-----------------------------------------------*/ 

void EEWrite(unsigned char EEAdress, char EEData) 

{ 

 EEADR = EEAdress; //Laddar EEADR med nskad address 

 EEDATA = EEData; //Skriver önskad data på addressen 

 EECON1bits.EEPGD = 0; //Pekar på DATA minnet 

 EECON1bits.CFGS = 0; //Pekar på DATA minnet 

 EECON1bits.WREN = 1; //Enable Writes 

 INTCONbits.GIE = 0; //Stänger av interrupts 
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 EECON2 = 0x55; 

 EECON2 = 0xAA; 

 EECON1bits.WR = 1; //Börjar skrivning 

 INTCONbits.GIE = 1; //Aktiverar interrupts 

 

 while(PIR2bits.EEIF == 0) 

 { 

  continue; //Väntar tills skrivningen är slutförd 

 } 

        

 EECON1bits.WREN = 0; //Deaktiverar skrivning till EEPROM 

 PIR2bits.EEIF = 0; //Nollstäler flaggan 

} 

 

/*----------------------------------------------- 

Funktion: ReadByteUART 

Beskrivning: Väntar på data från bluetoothmodul 

Input: Ingen 

Output: unsigned char 

-----------------------------------------------*/ 

unsigned char ReadByteUART(void) 

{ 

 unsigned char rx_data; 

 while(RCIF==0) 

 { 

  continue; 

 } 

 RCIF = 0; 

 rx_data = RCREG; 

 return rx_data; 

} 

 

/*----------------------------------------------- 

Funktion: WriteByteUART 

Beskrivning: Skickar en byte till bluetoothmodulen 

Input: Ingen 

Output: Inget 

-----------------------------------------------*/ 

void WriteByteUART(unsigned char txdata) 

{ 

 while(TRMT == 0) 

 { 

  continue; 

 } 

 TXREG = txdata; 

} 

 

/*----------------------------------------------- 

Funktion: WriteStringUART 

Beskrivning: Skickar en string till bluetoothmodulen 

Input: Ens träng med ord 

Output: inget 

-----------------------------------------------*/ 

void WriteStringUART(const rom char *txData) 

{ 

 while(*txData) 

 { 

  while(TRMT == 0) 

  { 

   continue;  

  } 
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  TXREG = *txData; 

  txData++; 

 } 

} 

 

/*------------------------------------------------ 

Funktion: getKvadrantCompass 

Beskrivning: Anger om mätningen är i 1,2,3 eller 4:e kvadranten 

Input: ingen 

Output: float direction  

------------------------------------------------*/ 

float getKvadrantCompass(float direction) 

{ 

 float dir; 

 

 if((Ycompass < 0) && (Xcompass > 0))  // Kvadrant 1 

 { 

  dir = (270 + direction); 

 } 

 else if ((Ycompass > 0) && (Xcompass > 0))     // Kvadrant 2 

 { 

  dir = (270 + direction); 

 } 

 else if ((Ycompass > 0) && (Xcompass < 0))  // Kvadrant 3 

 { 

  dir = (90 + direction); 

 } 

 else if ((Ycompass < 0) && (Xcompass < 0))  // Kvadrant 4 

 { 

  dir = (90 + direction); 

 } 

 return dir;   

} 

 

/*----------------------------------------------- 

Funktion: compassdirection 

Beskrivning: Beräknar azimutvinkel på länken map tilt,roll och Z-axel 

Input: ingen 

Output: float direction 

-----------------------------------------------*/ 

float compassdirection(void) 

{ 

 float dir; 

 

 dir = Ycompass*cos(Roll);  

 dir+= Zmag*sin(Roll);  

 dir/= (Xcompass*cos(Tilt)+Ycompass*sin(Tilt)*sin(Roll)+Zmag*sin(Tilt)*cos(Roll)); 

 dir = atan(dir); 

 dir = dir * (180/Pi);  // Gör om till grader 

 dir = getKvadrantCompass(dir); // Kollar vilken kvadrant svaret ligger i 

 

 return dir; 

} 

 

/*----------------------------------------------- 

Funktion: compassdirectionEASY 

Beskrivning: Beräknar azimutvinkel på länken utan hänsyn till Z-axeln, Tilt och Roll 

Input: ingen 

Output: float direction 

-----------------------------------------------*/ 

float compassdirectionEASY(void) 
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{ 

 float dir; 

 dir = atan(Ycompass/Xcompass); 

 dir = dir * (180/Pi);  // Gör om till grader 

 dir = getKvadrantCompass(dir); 

  

 return dir; 

} 

 

/*------------------------------------------------ 

Funktion: estimateZaxis 

Beskrivning: Estimerar Z-axeln mha deklinationsvinkeln 

Input: ingen 

Output: float Zmag 

-------------------------------------------------*/ 

float estimateZaxis(void) 

{ 

 float dip; 

 float lat = 60; 

 

 // lat är Sveriges deklinationsvinkel 

 dip = atan(2*tan(lat*(Pi/180)));  // answer in radians 

 

 // Returnerar estimerad Z-axel 

 return ((sin(dip)+Xcompass*sin(Tilt)-Ycompass*cos(Tilt)*sin(Roll)) / (cos(Tilt)*cos(Roll))); 

} 

 

/*------------------------------------------------ 

Funktion: TiltAndRollCalc 

Beskrivning: Beräknar Tilt och Roll vinkeln 

Input: ingen 

Output: ingen 

-------------------------------------------------*/ 

void TiltAndRollCalc(void) 

{ 

 // 338 är jämnviktsläge för acceleromtern 

 Tilt = Tilt - 338;  

 Roll = Roll - 338; 

 Tilt = asin((Tilt/164));  // Svar i radianer 

 Roll = asin(-Roll/(164 * cos(Tilt)));  // Svar i radianer 

 Tilt = Tilt * -1; 

} 

 

/*------------------------------------------------ 

Funktion: YcompassAndXcompassCalc 

Beskrivning: Beräknar Ycompass och Xcompass map offset 

Input: ingen 

Output: ingen 

-------------------------------------------------*/ 

void YcompassAndXcompassCalc() 

{ 

 Xcompass = (((Xcompass + Xoff) * Xsf)); 

 Ycompass = (((Ycompass + Yoff) * Ysf)); 

} 

 

/*------------------------------------------------ 

Funktion: azimutChange 

Beskrivning: Kollar hur många grader motorn ska förflyttas 

Input: ingen 

Output: float deltaAzmiut 

-------------------------------------------------*/ 
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float azimutChange(void) 

{ 

 float deltaAzimut; 

 

 deltaAzimut = azimut - direction; 

 if (deltaAzimut>180) 

 { 

  deltaAzimut =  deltaAzimut - 360; 

 } 

 else if (deltaAzimut<-180) 

 { 

  deltaAzimut = 360 + deltaAzimut; 

 } 

 

 return deltaAzimut; 

} 

 

/*------------------------------------------------ 

Funktion: elevationChange 

Beskrivning: Kollar hur många grader motorn ska förflyttas 

Input: ingen 

Output: float deltaElevation 

-------------------------------------------------*/ 

float elevationChange() 

{ 

 float deltaElevation; 

 float TiltTemp; 

  

 TiltTemp = Tilt * (180/Pi);  // Gör om till grader 

 deltaElevation = elevation - TiltTemp; 

 

 return deltaElevation; 

} 

/*----------------------------------------------- 

Funktion: Delay 

Beskrivning: Fördröjning i 10ms 

Input: inget 

Output: inget  

-----------------------------------------------*/ 

void Delay10ms(void) 

{ 

 T0CONbits.TMR0ON = 0; 

 TMR0H = 0xD8; 

 TMR0L = 0xF0; 

 T0CONbits.TMR0ON = 1; 

 INTCONbits.TMR0IF = 0; 

 while(!INTCONbits.TMR0IF) 

 { 

  continue; 

 } 

} 

 

/*----------------------------------------------- 

Funktion: Delay 

Beskrivning: Fördröjning i 5ms 

Input: inget 

Output: inget  

-----------------------------------------------*/ 

void Delay5ms(void) 

{ 

 T0CONbits.TMR0ON = 0; 
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 TMR0H = 0xEC; 

 TMR0L = 0x8B; 

 T0CONbits.TMR0ON = 1; 

 INTCONbits.TMR0IF = 0; 

 while(!INTCONbits.TMR0IF) 

 { 

  continue; 

 } 

} 

 

/*----------------------------------------------- 

Funktion: Delay 

Beskrivning: Fördröjning i 2ms 

Input: inget 

Output: inget  

-----------------------------------------------*/ 

void Delay2ms(void) 

{ 

 T0CONbits.TMR0ON = 0; 

 TMR0H = 0xF8; 

 TMR0L = 0x30; 

 T0CONbits.TMR0ON = 1; 

 INTCONbits.TMR0IF = 0; 

 while(!INTCONbits.TMR0IF) 

 { 

  continue; 

 } 

} 

 

/*----------------------------------------------- 

Funktion: AzimutMotor 

Beskrivning: Driver Azimutmotorn höger eller vänster 

Input: Höger eller vänster parameter, förflyttning grader 

Output: inget  

-----------------------------------------------*/ 

void AzimutMotor(unsigned char parameter, float grader) 

{ 

 M1in1 = 0; 

 M1in2 = 0; 

 M1in3 = 0; 

 M1in4 = 0; 

 M1enA = 1;    // Aktiverar lindningarna 

 M1enB = 1;    // Aktiverar lindningarna 

 

 if (parameter == 1)   // Kör motorn åt HÖGER 

 { 

  while (grader > 0) 

  { 

   M1in1 = 1; 

   M1in2 = 0; 

   M1in3 = 0; 

   M1in4 = 0; 

   Delay5ms(); 

   M1in1 = 0; 

   M1in2 = 0; 

   M1in3 = 1; 

   M1in4 = 0; 

   Delay5ms(); 

   M1in1 = 0; 

   M1in2 = 1; 

   M1in3 = 0; 
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   M1in4 = 0; 

   Delay5ms(); 

   M1in1 = 0; 

   M1in2 = 0; 

   M1in3 = 0; 

   M1in4 = 1; 

   Delay5ms(); 

    

   grader = grader - 0.189; // 0.047 * 4 pulser 

  } 

 } 

  

 else if (parameter == 0)  // Kör motorn åt VÄNSTER 

 { 

  while (grader < 0) 

  { 

   M1in1 = 0; 

   M1in2 = 0; 

   M1in3 = 0; 

   M1in4 = 1; 

   Delay5ms(); 

   M1in1 = 0; 

   M1in2 = 1; 

   M1in3 = 0; 

   M1in4 = 0; 

   Delay5ms(); 

   M1in1 = 0; 

   M1in2 = 0; 

   M1in3 = 1; 

   M1in4 = 0; 

   Delay5ms(); 

   M1in1 = 1; 

   M1in2 = 0; 

   M1in3 = 0; 

   M1in4 = 0; 

   Delay5ms(); 

    

   grader = grader + 0.189; // 0.047 * 4 pulser 

  } 

 } 

  

 else 

 { 

 } 

  

 grader = 0; 

 M1in1 = 0; 

 M1in2 = 0; 

 M1in3 = 0; 

 M1in4 = 0; 

 M1enA = 0; // deaktiverar lindningarna 

 M1enB = 0; // deaktiverar lindningarna   
     

} 

 

/*----------------------------------------------- 

Funktion: ElevationMotor 

Beskrivning: Driver Elevationmotorn upp eller ner 

Input: Upp eller ner (bit)  

Output: inget  

-----------------------------------------------*/ 

void ElevationMotor(unsigned char parameter, float grader) 
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{ 

 M2in1 = 0; 

 M2in2 = 0; 

 M2in3 = 0; 

 M2in4 = 0; 

 M2enA = 1; // Aktiverar lindningarna 

 M2enB = 1; // Aktiverar lindningarna 

 

 if (parameter == 1) // Kör motorn NER 

 { 

  while (grader < 0) 

  { 

   M2in1 = 1; 

   M2in2 = 0; 

   M2in3 = 0; 

   M2in4 = 0; 

   Delay5ms(); 

   M2in1 = 0; 

   M2in2 = 0; 

   M2in3 = 1; 

   M2in4 = 0; 

   Delay5ms(); 

   M2in1 = 0; 

   M2in2 = 1; 

   M2in3 = 0; 

   M2in4 = 0; 

   Delay5ms(); 

   M2in1 = 0; 

   M2in2 = 0; 

   M2in3 = 0; 

   M2in4 = 1; 

   Delay5ms(); 

    

   grader = grader + 0.189; // 0.047 * 4 pulser 

  } 

 } 

  

 else if (parameter == 0) // Kör motorn åt UPP 

 { 

  while (grader > 0) 

  { 

   M2in1 = 0; 

   M2in2 = 0; 

   M2in3 = 0; 

   M2in4 = 1; 

   Delay5ms(); 

   M2in1 = 0; 

   M2in2 = 1; 

   M2in3 = 0; 

   M2in4 = 0; 

   Delay5ms(); 

   M2in1 = 0; 

   M2in2 = 0; 

   M2in3 = 1; 

   M2in4 = 0; 

   Delay5ms(); 

   M2in1 = 1; 

   M2in2 = 0; 

   M2in3 = 0; 

   M2in4 = 0; 

   Delay5ms(); 
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   grader = grader - 0.189; // 0.047 * 4 pulser 

  } 

 } 

  

 else 

 { 

 } 

  

 grader = 0; 

 M2in1 = 0; 

 M2in2 = 0; 

 M2in3 = 0; 

 M2in4 = 0; 

 M2enA = 0; // deaktiverar lindningarna 

 M2enB = 0; // deaktiverar lindningarna  

} 

 

/*----------------------------------------------- 

Funktion: Kalibrering 

Beskrivning: Kalibrerar sensorn mot yttre fält med sensorn fast på Pan/Tilt-enheten 

Input: inget  

Output: inget  

-----------------------------------------------*/ 

void Kalibrering(void) 

{ 

 unsigned char i = 0; 

 unsigned char parameter; 

 unsigned int varvGrader = 0; 

 

 Tilt = ADconv(2); // Hämta aktuell tiltvinkel 

 TiltAndRollCalc();  // Beräkna tilt - och rollvinkel 

 if (Tilt < 0) 

 { 

  parameter = 0;  // Kör länken uppåt 

  ElevationMotor(parameter,(-Tilt*(180/3.14))); // Ställer Tiltvinkeln = 0 

 } 

 else 

 { 

  parameter = 1;  // Kör länken nedåt 

  ElevationMotor(parameter,(-Tilt*(180/3.14))); // Ställer Tiltvinkeln = 0 

 } 

  

 AzimutMotor(0,-180); // Flytta Motorn vänster 180 grader 

 // Azimutmotorn ska nu snurra ett helt varv och samla in mätvärden 

 while(varvGrader < 360) 

 { 

  AzimutMotor(1,5);  // Flytta 3 grader höger 

  SRpuls();  // SetReset puls till magnetsensor 

  Ycompass = ADconv(0); // X-axeln 

  Xcompass = ADconv(1); // Y-axeln 

  

  // Spara undan högsta respektive minsta värde för varje axel 

  // X-axeln 

  if (Ycompass > Ycalb[1]) 

  { 

   Ycalb[1] = Ycompass; 

  } 

  if (Ycompass < Ycalb[0]) 

  { 

   Ycalb[0] = Ycompass; 
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  } 

 

  // Y-axeln 

  if (Xcompass > Xcalb[1]) 

  { 

   Xcalb[1] = Xcompass; 

  } 

  if (Xcompass < Xcalb[0]) 

  { 

   Xcalb[0] = Xcompass; 

  } 

  varvGrader = varvGrader + 5;  

 } 

  

 // Offset på varje axel beäknas 

 Xoff = (Xcalb[1] - Xcalb[0]) / 2 - Xcalb[1]; 

 Yoff = (Ycalb[1] - Ycalb[0]) / 2 - Ycalb[1]; 

 

 // Spara offset i EEPROM-minnet 

 SaveOffset(); 

 AzimutMotor(0,-180);  // Återgå till ursprungsläge 

} 

 

/*----------------------------------------------- 

Funktion: convertASCIItoFLOAT 

Beskrivning: Konverterar en sträng ASCII till float 

Input: char[]  

Output: float  

-----------------------------------------------*/ 

double convertASCIItoFLOAT(char *Bearing) 

{ 

 double n; 

 n = atof(Bearing); 

 return n; 

} 

 

/*----------------------------------------------- 

Funktion: azimutToHit 

Beskrivning: Azimutvinkeln som länken ska flyttas till 

Input: ingen 

Output: float  

-----------------------------------------------*/ 

float azimutToHit() 

{ 

 char Bearing [10]; 

 int i = 0; 

 float fromBT; 

 

 while (i<4) 

 { 

  fromBT = ReadByteUART(); 

  Bearing[i] = fromBT; 

  i = i + 1; 

 } 

 fromBT = convertASCIItoFLOAT(Bearing); // Gör om från ASCII till float 

 return fromBT; 

} 

 

/*----------------------------------------------- 

Funktion: elevationToHit 

Beskrivning: Elevationvinkeln som länken ska flyttas till 
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Input: ingen 

Output: float  

-----------------------------------------------*/ 

float elevationToHit() 

{ 

 char Elevation [10]; 

 int i = 0; 

 float fromBT; 

 

 while (i<4) 

 { 

  fromBT = ReadByteUART();// Väntar på att förbindelsen till markenheten  

     upprättas 

  Elevation[i] = fromBT; 

  i = i + 1; 

 } 

 fromBT = convertASCIItoFLOAT(Elevation);  // Gör om från ASCII till float 

 return fromBT; 

} 

 

/*----------------------------------------------- 

Funktion: ManuellDrive 

Beskrivning: Manuell styrning av länkens läge 

Input: inget 

Output: inget  

-----------------------------------------------*/ 

void ManuellDrive(void) 

{ 

 float move = 0; 

 char stop = 0; 

 char tempBT[2]; 

 while (stop == 0) 

 { 

  tempBT[0] = ReadByteUART(); 

  tempBT[1] = ReadByteUART(); // Line Feed 

  if (tempBT[0] == 'U')  // UPPÅT 

  { 

   move = elevationToHit(); 

   ElevationMotor(0,move); 

  } 

  else if (tempBT[0] == 'D') // NERÅT 

  { 

   move = elevationToHit(); 

   ElevationMotor(1,-move); 

  } 

  else if (tempBT[0] == 'L') // VÄNSTER 

  { 

   move = azimutToHit(); 

   AzimutMotor(0,-move); 

  } 

  else if (tempBT[0] == 'R') // HÖGER 

  { 

   move = azimutToHit(); 

   AzimutMotor(1,move); 

  } 

  else if (tempBT[0] == 'S') // STOP 

  { 

   stop = 1; 

  } 

  tempBT[0] = 0; 

  tempBT[1] = 0; 
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  move = 0; 

 } 

} 

 

/*----------------------------------------------- 

Funktion: ADconv 

Beskrivning: Läser data från en vald analog ingång 

Input: kanalval 0-8  

Output: int16 (10 LSB är giltliga)  

-----------------------------------------------*/ 

int ADconv(unsigned char channel) 

{ 

 char aquistion; 

 unsigned int fromAD; 

 float out; 

 

 channel = ((channel << 2) & 0x3C); // skifta upp kanalval och maska (om ogiltigt val) 

 ADCON0 = ADCON0 & 0xC3; // maska bort tidigare val  

 ADCON0 = ADCON0 | channel; // lägg in kanalval 

 

 aquistion = 40;  // Min 40 mikrosek vid 16 MHz (mer vid lägre frekv.) 

 do  // Några mikrosek fördröjning efter kanalval... 

 {  // låter hold-kapacitansen laddas  
  

 }  // Nödvändig tid beror av källans impedans 

 while(--aquistion); 

  

 GODONE = 1;  // Startar överföringen 

 while(GODONE == 1) 

 { 

  continue; // Väntar på att överföringen ska slutföras 

 } 

 

    fromAD = ADRESH; 

 fromAD <<= 2; 

 out = fromAD + (ADRESL>>6); 

 return out; 

} 

 

/*----------------------------------------------- 

Funktion: KalibreringManuell 

Beskrivning: Snurra magnetsensorn i ett antal 360 graders varv för att kalibrera 

Input: inget  

Output: inget  

-----------------------------------------------*/ 

void KalibreringManuell(void) 

{ 

 unsigned char i = 0; 

 unsigned char parameter; 

 unsigned int varvGrader = 0; 

 SRpuls();  // SetReset puls till magnetsensor 

 

 // Azimutmotorn ska nu snurra ett helt varv och samla in mätvärden 

 while(varvGrader < 10000) 

 { 

       

  Ycompass = ADconv(0);  // X-axeln 

  Xcompass = ADconv(1);  // Y-axeln 

  

  // Spara undan högsta respektive minsta värde för varje axel 

  // X-axeln 

  if (Ycompass > Ycalb[1]) 
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  { 

   Ycalb[1] = Ycompass; 

  } 

  if (Ycompass < Ycalb[0]) 

  { 

   Ycalb[0] = Ycompass; 

  } 

 

  // Y-axeln 

  if (Xcompass > Xcalb[1]) 

  { 

   Xcalb[1] = Xcompass; 

  } 

  if (Xcompass < Xcalb[0]) 

  { 

   Xcalb[0] = Xcompass; 

  } 

  varvGrader = varvGrader + 1;  

 } 

  

 // Skalfaktor på varje axel 

 //Xsf = (Ycalb[1] - Ycalb[0]) / (Xcalb[1] - Xcalb[0]); 

 //Ysf = (Xcalb[1] - Xcalb[0]) / (Ycalb[1] - Ycalb[0]); 

 Xsf = 1; 

 Ysf = 1; 

 

 // Offset på varje axel beäknas 

 Xoff = ((Xcalb[1] - Xcalb[0]) / 2 - Xcalb[1]) * Xsf; 

 Yoff = ((Ycalb[1] - Ycalb[0]) / 2 - Ycalb[1]) * Ysf; 

 

 // Spara offset i EEPROM 

 SaveOffset(); 

} 

 

/*----------------------------------------------- 

Funktion: SaveOffset 

Beskrivning: Sparar offset i EEPROM 

Input: inget  

Output: inget  

-----------------------------------------------*/ 

void SaveOffset() 

{ 

 unsigned int i = 0; 

 int tempOffset = 0; 

 

 tempOffset = Xoff; 

 while(i<2) 

 { 

  EEWrite(i,tempOffset); 

  tempOffset >>= 8; 

  i++; 

 } 

 

 tempOffset = Yoff; 

 while(i<4) 

 { 

  EEWrite(i,tempOffset); 

  tempOffset >>= 8; 

  i++; 

 } 

} 
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/*----------------------------------------------- 

Funktion: ReadOffset 

Beskrivning: Läser in tidigare sparat offset 

Input: inget  

Output: inget  

-----------------------------------------------*/ 

void ReadOffset(void) 

{ 

 unsigned int i = 0; 

 int tempOffset = 0; 

 char tempOffset2 = 0; 

 

 // Kontrollerar att det finns några offset sparade i EEPROM 

 if((EERead(0) != 0xFF) && (EERead(2) != 0xFF)) 

 { 

  // Läs in offset på X-axeln som finns i EEPROM 

  tempOffset2 = EERead(1); 

  tempOffset = tempOffset2; 

  tempOffset <<= 8; 

  tempOffset2 = EERead(0); 

  tempOffset = tempOffset + tempOffset2; 

  Xoff = tempOffset; 

  

  // Läs in offset på Y-axeln som finns i EEPROM 

  tempOffset2 = EERead(3); 

  tempOffset = tempOffset2; 

  tempOffset <<= 8; 

  tempOffset2 = EERead(2); 

  tempOffset = tempOffset + tempOffset2; 

  Yoff = tempOffset; 

 } 

 else 

 { 

  // inga offset finns sparade 

  Xoff = 512; 

  Yoff = 512; 

 } 

} 

 

// ****************************************************************** 

// ****************************************************************** 

// ************Programmet startar här vid uppstart******************* 

// ****************************************************************** 

// ****************************************************************** 

void main() 

{ 

 char tempBT[4] = { 0, 0, 0, 0 }; // Vektor som sparar indata från Bluetothmodul 

 //unsigned int tempX[50]; // Vektor att samla in mätvärden som ska plottas 

 unsigned int i = 0, i2 = 0,i3 = 0; 

 init();   // Initierar processorn 

 

 while(1) 

 { 

  // Nollställ alla variablar 

  Xcompass = 0; 

  Ycompass = 0; 

  Tilt = 0; 

  Roll = 0; 

  azimut = 0; 

  elevation = 0; 

  direction = 0; 

  moveAzimut = 0; 
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  moveElevation = 0; 

  Zmag = 0; 

 

  tempBT[0] = ReadByteUART(); // Kalibrering ??? 

  tempBT[1] = ReadByteUART();  // Line Feed 

  tempBT[2] = ReadByteUART(); // Automatisk eller manuell körning ??? 

  tempBT[3] = ReadByteUART();  // Line Feed 

 

  if (tempBT[0] == 'j')  // Krävs kalibrering 

  { 

   //Kalibrering();  // Kalibrera magnetsensor mot externa  

     magnetfält 

   KalibreringManuell();// Manuell kalibrering av 

 magnetsensor 
  

   if (tempBT[2] == 'M') // Manuell Inriktning 

   { 

    ManuellDrive();  // Styr länken manuellt 

   } 

  } 

  else if (tempBT[0] == 'n')  // Ingen kalibrering 

  { 

   ReadOffset(); // Läser in sparade offset 

   if (tempBT[2] == 'M')  // Manuell Inriktning 

   { 

    ManuellDrive();  // Styr länken manuellt 

   } 

  } 

  if (tempBT[2] == 'A')  // Automatisk inriktning 

  { 

   // Inputs från bluetoothmodul  

   azimut = azimutToHit(); // Väntar på bäring från BT-modul 

   //tempBT[1] = ReadByteUART();  // Line Feed 

   elevation = elevationToHit(); // Väntar på elevationsvinkel  

     från BT-modul 

   //tempBT[1] = ReadByteUART();  // Line Feed 

 

 

   // Datainsamling från sensorer 
******************************************* 

  // På grund av att sensorerna har svårt att få en fast utspänning görs 20 

  // mätningar på varje sensor för att sedan bilda ett medeltal av mätningen 

 

   SRpuls();  // Magnetisera domänerna 

   for(i=0;i<20;i++) 

   { 

    Xcompass = Xcompass + ADconv(1); 

   } 

   Xcompass = Xcompass/20; // Medelvärdet 

 

   for(i=0;i<20;i++) 

   { 

    Ycompass = Ycompass + ADconv(0); 

   } 

   Ycompass = Ycompass/20; // Medelvärdet 
  

 

   for(i=0;i<20;i++) 

   { 

    Tilt = Tilt + ADconv(2); 

   } 

   Tilt = Tilt/20;  // Medelvärdet 
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   for(i=0;i<20;i++) 

   { 

    Roll = Roll + ADconv(3); 

   } 

   Roll = Roll/20;  // Medelvärdet 

  

   // Beräkning av länkens azimutvinkel  

   TiltAndRollCalc();// Beräkning av tilt - och rollvinkel 

   YcompassAndXcompassCalc(); // Beräkning av  

     magnetsenorns axlar 

   Zmag = estimateZaxis();  // Estimering av Z-axeln 

   direction = compassdirectionEASY(); // Beräkning av  

     länkens läge 

   direction2 = compassdirection(); 

 

   // Förflyttning av länken för att nå den önskade positionen  

   moveAzimut = azimutChange(); // Vinkel som  

     azimutmotorn ska  

     förflyttas 

     // azimut - direction 

   if ((moveAzimut<180) && (moveAzimut>-180))  

 // Kontroll 

   { 

    if (moveAzimut > 0) // Rotera åt höger 

    { 

AzimutMotor(1,moveAzimut);  

// Riktning(1,0), Förflyttning(grader) 

    } 

    else  // Rotera åt vänster 

    { 

AzimutMotor(0,moveAzimut);   

// Riktning(1,0), Förflyttning(grader) 

    } 

   } 

    

   // Vänta i fem sekunder 

   while(i3<500) 

   { 

    Delay10ms(); 

    i3 = i3 + 1; 

   } 

   i3 = 0; 

    

   moveElevation = elevationChange();  

   // Vinkel som elevationsmotorn ska förflyttas 

   // elevation - Tilt 

   if ((moveElevation<20) && (moveElevation>-20))  

   //Kontroll 

   { 

    if (moveElevation > 0)// Kör motorn uppåt 

    { 

ElevationMotor(0,moveElevation);  

// Riktning(1,0), Förflyttning(grader) 

    } 

    Else // Kör motorn neråt 

    { 

ElevationMotor(1,moveElevation);   

// Riktning(1,0), Förflyttning(grader) 

    } 

   } 
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   // Länken är inställd efter angiven indata. 

   // Programmet startar om då ny inställning kan göras eller 

   // finjustering med manuell körning. 

    

   tempBT[0] = 0;  // Kalibrering ??? 

   tempBT[1] = 0;   // Line Feed 

   tempBT[2] = 0;  // Automatisk eller  

manuell körning ??? 

   tempBT[3] = 0;   // Line Feed 

  } 

  else 

  { 

   // Gör ingenting, nollställ inputs från bluetooth 

   tempBT[0] = 0;  // Kalibrering ??? 

   tempBT[1] = 0;   // Line Feed 

   tempBT[2] = 0;  // Automatisk eller  

     manuell körning ??? 

   tempBT[3] = 0;   // Line Feed 

  }  

 }  

} 


