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Abstract 

 
This report describes a thesis project on 15hp. The purpose of the thesis project is to build a laser 

projector that reacts on sound waves and thus get a laser beam to draw visualizations of sound waves on 

a wall. The idea was that the design would be independent and not have to be plugged into any audio 

equipment. This was achieved by and absorbing sound waves into a microphone. Another factor was to 

get a “do it yourself” feeling over the design and therefore it was chosen to be constructed using for 

example old hard-drives.  

 

The result was a relatively large and bulky designed laser projector that can draw sound waves on a 

wall. 
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Sammanfattning 
 

Denna rapport beskriver ett examensarbete på 15hp. Syftet med examensarbetet är att bygga 
en laserprojektor som kan reagera på ljudvågor och på så vis få laserstrålen att rita upp 
ljudvågor på en vägg. Tanken var att konstruktionen skulle vara fristående och inte behöva 
vara inkopplad till någon ljudutrustning utan den ska fånga upp ljudvågorna i en mikrofon. En 
faktor var att få en viss hembyggkänsla över konstruktionen och därför valdes att konstruera 
den med bland annat gamla hårddiskar. 

Resultatet blev en förhållandevis stor och klumpig konstruerad laserprojektor som kunde rita 
upp ljudvågor på en vägg. 

 

Abstract 
 

This report describes a thesis project on 15hp. The purpose of the thesis project is to build a 
laser projector that reacts on sound waves and thus get a laser beam to draw visualizations of 
sound waves on a wall. The idea was that the design would be independent and not have to be 
plugged into any audio equipment. This was achieved by absorbing sound waves into a 
microphone. Another factor was to get a “do it yourself” -feeling of the design and therefore it 
was chosen to be constructed using for example, old hard-drives.  

The result was a relatively large and bulky designed laser projector that can draw sound 
waves on a wall. 
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1. Inledning 
 

Laser används i dagens läge i ett flertal olika produkter och har en mängd olika 
användningsområden. I dagliga förhållande stöter vi på lasrar i till exempel skrivare och 
cd/dvd-läsare. De har dock en rad andra användningsområden såsom fiberoptik, inom 
tillverkningsindustrin och inom medicin[3]. På senare tid har analoga komponenter blivit allt 
mer överkomliga för allmänheten via företag som till exempel ELFA. Detta tillsammans med 
att det tekniska intresset och kunskaperna inom elektronik ökat har resulterat i att allt fler 
väljer att bygga egna elektriska konstruktioner. 

2. Syfte 
 

Syftet med examensarbetet är att konstruera en laserprojektor avsedd att reagera på ljudvågor. 
Projektet ska undersöka hur avancerad en laserprojektor är att bygga samt om det är möjligt 
att bygga den själv med komponenter som är förhållandevis billiga och lätta att få tag på. 

Utifrån syftet har följande frågor formulerats: 

- Vilka komponenter behövs? 
- Hur fungerar positionsdetektorn? 
- Vad är en galvanometer och hur fungerar en sådan? 
- Hur skall PID-regulatorn implementeras? 
- Hur ska A/D- respektive D/A-omvandlingen ske? 
- Hur skall positionen i vilken hårddiskarmen står i avläsas? 

Schemat nedan beskriver kortfattat blockschemat över det färdiga systemet. 

 

 

Figur 1 Kortfattat blockschema över konstruktionen. Som in-enhet användes en mikrofon. Signalbehandlingen 

sker därefter digitalt i en mikrokontroller av typ ATmega16. En D/A-omvandlare gör om signalen från digital till 

analog och ett slutsteg förser sedan motorn med den kraft som krävs för att generera ett bra utslag. 
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3. Bakgrund 
 

Lasern (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation)[3] har sedan den 
konstruerades fascinerat folk och revolutionerat teknikvärlden. För allmänheten är den mest 
kända och använda lasern, halvledarlasern. Den sitter bland annat i cd/dvd läsare, skrivare och 
laserpekare. [3]. Ytterligare en av de mest använda lasrarna i dagens samhälle är den så 
kallade Nd:YAG-lasern (neodymium-doped yttrium aluminium garnet; Nd:Y3Al5O12) [2]. 
Denna används inom sjukvården för diverse ingrepp så som tatueringsborttagning[15], i 
vetenskapliga syften samt i tillverkningsindustrin. Ett annat stort användningsområde inom 
laserteknik är den allt växande användning av fiberoptik för att kunna skicka information i en 
hög hastighet mellan datorer över hela världen[16]. 

De senare åren har lasern spelat en allt större roll i nöjesbranschen. Den används ofta på olika 
diskotek och nattklubbar men även som ren uppvisning i till exempel lasershower. Går du 
idag in på en större nattklubb kan du ofta se ljus på golv och väggar som ”dansar” till musiken 
och ritar upp diverse mönster på olika ytor. De lasrar som oftast används för sådana 
applikationer är av klass 3B eller 3R. Klass 3B-lasrar är direkt skadliga om de träffar mitt på 
ögat men reflekterat ljus är ofarligt. Klass 3R är lite mindre skadlig och strålar som tillfälligt 
träffar ögat är inte farliga[3]. 

Under de senaste åren har amatörbyggnationen av laserprojektorer tagit fart framåt. På 
internet finns hundratals variationer och ritningar på hur en laserprojektor kan byggas. Allt 
från projekt i 10 000-kronorsklassen till betydligt billigare för runt hundralappen. Det finns 
bland annat ritningar där det endast krävs en läskburk, ballong, en bit spegelglas och en 
peklaser. Denna konstruktion ställs på en subwoofer och låter ljudvågorna göra resten. 

För ett par år sedan byggde en man från Asien en komplett laserprojektor med förmågan att 
rita upp knivskarpa bilder med hög precision. För att kunna göra detta krävs en styrning av 
lasern med hjälp av två galvanometrar (beskrivs i kapitel 4.7) samt en så kallad 
blankningsmodul som bryter laserstrålen för att kunna producera två bilder jämte varandra. 
Detta projekt har kopierats av många med varierande resultat. Då det krävs både mekanisk 
skicklighet så väl som programmeringserfarenhet för att kunna styra lasern så anses detta vara 
relativt svårt. Projektet styrs nästan helt med analoga komponenter och processorn används 
endast för att driva lasern, en display och en minneskortläsare som lagrar bilderna som skall 
visas. Efter att ha läst på om detta arbete och även forskat efter alternativa lösningar så stod 
det klart att en sak som inte testats med så bra resultat är att istället för att bygga egna 
galvanometrar, använda positionsarmarna från två 3.5” hårddiskar. Detta sporrade idén till att 
konstruera en laserprojektor som styrs med hjälp av hårddiskarmar. 
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4. Utförande 
 

En hel del förarbete krävdes för att projektet skulle kunna startas. Först för att se om det var 
mekaniskt möjligt att tillverka de delar som krävdes med de verktyg som fanns tillgängliga 
(nämns i nästa kapitel) men även att få fram en fungerande arbetsplan så att det fanns något 
konkret att gå efter. Kretschemat som finns att se på ELM[1] använder sig mestadels av 
analoga komponenter. I denna konstruktion valdes dock en mer datorinriktad lösning. Detta 
innefattade att mycket av de analoga komponenterna byttes ut mot en mikroprocessor. 
Blockschemat i figur 2 visar den tänkta funktionen av systemet.  

 

 

 

      

      

      

      

      

      

      
           

 Figur 2 Visar ett blockschema över den slutgiltiga konstruktionen  

Kort beskrivning om vad förkortningarna i bilden ovan betyder: 

- HP: högpass filter 

- LP: lågpass filter 

- ATmega16: mikroprocessor kapabel till en hastighet på 16MHz 
- D/A: digital till analog omvandlare 

- OP: operationsförstärkare 

- Galv: galvanometer (i detta fall hårddiskarm) 

- Mic: mikrofon 

- PD: positionsdetektor 

För att få en idé över hur projektorn skulle fungerar gjordes ett blockschema, se figur 2. 
Ljudvågorna tas in genom en mikrofon. Signalen delas upp och filtreras genom ett högpass- 
respektive ett lågpassfilter som är av RC-typ. Därefter går signalen in i en mikroprocessor av 
typ ATmega16 där den A/D-omvandlas och går igenom PD-reguleringen som är 
programmerad i processorn. Där jämförs den inkommande signalen med det återkopplade 
värdet som kommer från positionsdetektorn. Signalen går igenom en egenhändigt konstruerad 
D/A-omvandlare som är byggd med resistorstege teknik. För att få ut en tillräckligt stark 
signal för att driva de två hårdiskarmarna så användes en effektförstärkardel med en 
effektförstärkare av typ LM675T som är kapabel till att driva upp till 3 ampere. Signalen ut 
från effektförstärkaren går direkt in i hårddiskarmarna där två butterfly-kondensatorer är 
monterade på själva axeln på hårddiskarmen. Dessa är kopplade till en positionsdetektor som 
översätter positionen på hårddiskarmarna till en DC-spänning med varierande amplitud 
beroende på vilket läge som armen står i.  

    HP 

    LP 

AT -
mega
16 

D/A 

D/A 

OP 

OP 

galv 

galv 

PD 

PD 
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Signalen ut från positionsdetektorn matas tillbaka till mikroprocessorn och jämförs med det 
värde som kommer in från mikrofonen och reglerloopen är därmed sluten. 

4.1 Förberedelser 
 

Då det inte finns mycket information angående hur en hårddiskarm fungerar och inga 
liknande konstruktioner har påträffats blev det till att testa och se vilken som var den mest 
optimala lösningen 

För att konstruktionen skulle fungera så behövdes positionen i vilken hårddiskarmen står i att 
kunna avläsas. För att avläsa positionen på hårddiskarmarna till positionsdetektorn fanns ett 
flertal olika förslag (se kapitel 4.6). Till denna konstruktion beslutades det att använda en så 
kallad ”butterfly-kondensator”. En butterfly-kondensator fungerar på det viset att två skivor 
av till exempel kopparlaminat, placeras nära varandra där den ena roterar med hårddiskarmen 
och den andra är fast. Den statiska skivan är indelad i fyra fält som är korsvis ihopkopplade 
och den roterande skivan har två fält med kopparlaminat som är kopplade till jord. Se figur 3 . 
En positionsdetektor hittades på internetsidan som även inspirerade till detta arbete, ELM[1]. 
Det visade sig att denna ger en väldigt låg signal ut på grund av storleken på butterfly-
skivorna. Efter att inkluderat en op-förstärkare på utgången så blev resultatet betydligt 
bättre(schema över detta beskrivs på sidan 14). 
 

                                    0,1-0,5mm mellanrum 

                                                  

                                                                                                   ~1cm i diameter    

 

 

 

 Rörlig       Fast 

Figur 3 Sammansättningen av butterfly-kondensator som användes i konstruktionen 

 

För att begränsa höjden i konstruktionen då skruvarna till hårddisken är av amerikansk 
standard och inte mer än ett par millimeter i längd valdes det tunnaste laminatet som gick att 
hitta. Det som fanns tillgängligt var 0.8 mm tjockt vilket gjorde att hela konstruktionen blev 
strax under 2 mm tjock med de båda laminaten och distansen emellan. 

För att konstruera de två kondensatorplattorna så testades flera alternativ. Eftersom väldigt 
precisa bitar behövdes så var det viktigt att ett bra resultat uppnåddes. Bäst resultat gavs av att 
använda en sax samt en rakbladskniv för att klippa ut bitarna. Bitarna slipades sedan ner till 
runda brickor och till sist så borrades hål i mitten och kopparlaminatet etsades bort där det 
inte skulle existera för att få fram rätt funktionalitet. 

 

       gnd  

 

       gnd  

1 2 

 

   2           1 
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För att få de två kondensatorplattorna tillräckligt nära varandra utan att nudda varandra 
användes hemgjorda distanser som placerades emellan. Dessa gjordes av en ganska styv bit 
mjukplast som satt inne i hårddisken. Dessa kapades till rätt längd och placerades emellan 
butterfly-skivorna. 

Till förberedelserna hörde också att ta fram en första specifikation på hur den slutgiltiga 
konstruktionen skulle se ut och vilka komponenter som skulle behövas i denna konstruktion. 
Ett blockschema skapades över projektet (se sida 3) där alla steg av projektet togs upp och 
delarna diskuterades i den tidiga men inte kompletta arbetsplanen.  

Nedan i figur 4 visas i vilken ordning som konstruktionen konstruerades. Detta för att 
underlätta arbetet i ett senare skede. 

                                   

              3                                           2                                                 1 

 

 

      
      
      
      
      
      
      
       

 

Figur 4 Uppdelningen av konstruktionen i ordning i stegen 3-2-1 där 1 representerar steget som började 

konstrueras 

Det valdes att starta med det sista steget på grund av att det var just detta steg som funktionen 
av hela projektet berodde på. Det var även denna del som till en början ansågs vara den mest 
krävande att konstruera då det är väldigt känsligt för störningar. Med de andra stegen fanns 
redan en vetskap om en viss funktionalitet och var med tanke på detta lättare att konstruera 
och felsöka. 
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4.2 PID-regulator 
 

Det som har varit genomgående för några av de hembyggda laserprojektorerna funna på 
internet har varit att de ofta styrs med hjälp av en PID-regulator. En PID-regulator är till för 
att kunna reglera ett system och ha kontroll över både ut- och in-parametrar. Oftast används 
PID-regulatorer inom industrin, flyg, automation med mera men även i enklare 
applikationer[4]. De används bland annat till att reglera nivåer i till exempel vattentankar och 
i simplaste form att reglera till exempel ugnstemperatur. En PID-regulator består av 3 delar. 
Den första är en proportionell förstärkningsdel (P). Den andra är en integrerande del (I). Den 
tredje är den deriverande delen (D)[4]. Formeln som beskriver funktionen för hela PID-
regulatorn ser ut på följande vis. 

���� =  �� 	��� +  �� � 	���� + 
�

�
��

	���
�  

e(t) i ekvationen symboliserar det så kallade reglerfelet som skall rättas till. 

Ändras variablerna i formeln ovan så sker följande. Ökar man KP-värdet så blir systemet 
snabbare men man får dessutom mer översvägningar som får tas i akt. Ökar man KI-värdet 
gör även det systemet snabbare dessutom tas kvarstående fel som uppstår vid stegstörningar 
bort. Dock blir stabilitetsmarginalerna lägre. Ökat KD-värde (som mestadels används vid 
finjustering) resulterar i ökad snabbhet på systemet, högre stabilitetsmarginaler samt högre 
styrsignalsaktivitet[4]. 

Ziegler-Nichols metod[4] används ofta vid justeringen av dessa variabler för att få en bra 
reglering. Metoden går ut på at först ökas P-värdet från noll till dess att det når den kritiska 
förstärkningen Ko, vid vilken utsignalen från kontroll loopen oscillerar med konstant 
amplitud. Ko och oscillationsperioden To används för att ställa in P, I och D förstärkningarna 
beroende på vilken reglering som används. I tabellen[4] nedan visas hur dessa variabler ställs 
in mer detaljerat. 

Tabell 1 beskriver injusteringen av PID-regulator enligt Ziegler-Nichols metod.  

Regulator typ Kp Ki Kd 
P 0.5Ko   
PI 0.45Ko 1.2Ko/To  

PID 0.6Ko 2Ko/To KoTo/8 

 

En PID-regulator involverar ett så kallat återkopplat system[4]. Detta system fungerar på så 
sätt att resultat på utgången jämförs med värdet som kommer in på ingången. På så vis ses 
felet och kan rättas till genom att ändra P, I eller D värdet. Se figur 5. 
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Figur 5  Funktionen av en återkopplad PID-regulator. Värdet på utgången jämförs med värdet på ingången och 

på sätt rättas felet till och ett bra resultat uppnås.  

I systemet som används i laserprojektorn har den integrerande delen tagits bort då den inte är 
nödvändig för ändamålet. Även D-delen kan ses som överflödig eftersom den i detta projekt 
har liten inverkan. Dock är denna del nödvändig vid bilduppritning och har därför beslutats att 
ha med för eventuella framtida fortsättningar på projektet. Det som gör att I-delen är 
överflödig i denna konstruktion är att den försöker få upp signalen till den amplitud som 
insignalen visar. Detta är dock onödigt och tidskrävande i denna konstruktion och kommer 
inte att synas i slutskedet. Då en så snabb reglering som möjligt är eftersträvad så gör I-delen 
mer skada än nytta i detta fall.   

  

P:      �� 	��� 

I:    �� � 	���� �
�  

D:     ��
�����

��  

Process ∑ 
∑ output 
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4.3 Programmering 
 

För att programmera ATmega16 så användes utvecklingsmiljön Avr-studio[6]. Avr-studio går 
att få tag på gratis via Atmels hemsida. Detta är ett förhållandevis kraftfullt program som 
huvudsakligen använder sig av assembler- eller C-kodning. Eftersom det är lättare och blir 
mindre skriven kod i C så valdes det att programmera i detta språk. 

Atmel, företaget som tillverkat processorn i fråga, har tagit fram en generell PID-regulator 
som passar utmärkt att köra med deras processorer[12]. Koden är skriven i C men då den är 
skriven till en annan kompilator behövdes koden redigeras så att den passade Avr-studio och 
hade det syfte som det var tänkt.  För att få PID-regulatorn till en PD-regulator togs I-delen 
bort helt och hållet ur programmet (��= 0). 

Insignalen till processorn är en analog signal från respektive filter och till detta krävs det en 
A/D-omvandlare. Detta finns redan i Atmels ATmega16 processor och ligger på PORTA. För 
att se närmare på hur denna A/D-omvandlare initieras och används finns den kompletta 
programkoden att betrakta med kommentarer i bilaga 3. Nedan i figur 6 och 7 följer ett 
kodexempel som visar initieringen av A/D-omvandlaren samt ett som beskriver hur insignalen 
behandlas.  

// initiering av ad-omvandlare 

 ADCSRA=0X00; // rensa föregående värde 

 ADMUX=0X60; // vänstershiftat samt referensspänning satt till   

// AVCC 

 ADCSRA=0X87; // prescaler satt till 128 samt satt AD-            

// omvadlaren till enable 

 

Figur  6  Initieringen av A/D-omvandlaren i ATmega16.  

 

int16_t Get_Reference(void)  //input till pd-controllern 

{ 

ADCH=0x00;   // rensa föregående data 

ADMUX=0x60;  // PA0 tar in värde från RC-filter 

ADCSRA|=1<<ADSC;  // startar omvandling 

while(ADCSRA & (1<<ADSC));   // vänta på omvandling 

unsigned char temp=ADCH; 

return (temp); 

 } 

Figur  7 En A/D-omvandling i ATmega16. Föregående data rensas. Insignalen tas in på pinna PA0 (PA2 i kanal 

2). Omvandlingen startas och resultatet lagras i temp. 
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Koden fungerar på det vis att en analog signal kommer in från filtret på PORTA PA0. PD-
regulatorn behandlar sedan signalen som kommer in och jämför med den signal som kommer 
från positionsdetektorn in på PA1 som mäter i vilket läge hårddiskarmen står i. Med hjälp av 
dessa två värden beräknas sedan felet ut och åtgärdas. Den på så sätt korrigerade signalen 
skickas sen ut på hela PORTB som ett digitalt värde. Se figur 8. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figur 8 Blockschema över hur A/D-omvandlingen sker i ATmega16 processor 

Eftersom processorn inte har någon D/A-omvandlare har denna fått byggas för hand vilket 
nämns senare i rapporten i kapitel 4.4. 

Genom att sätta en signalgenerator på insignalen och koppla upp ett oscilloskop med en 
logikanalysator på utgången kunde koden verifieras och det syntes förhållandevis klart att 
utsignalen var något sånär rätt. Detta visade sig inte helt förrän en D/A-omvandlare var 
kopplad på utgången och hela signalen kunde ses analogt istället för digitalt. 

Klockan som styr processorn går att välja att köra både internt och externt. Till en början 
valdes en intern klockning på 8 MHz då detta kändes som den enklaste lösningen. Det visade 
sig dock att den interna klockan inte är stabil då den är onogrann, temperaturberoende och 
kräver en konstant och störningsfri matningsspänning. En extern kristalloscillator på 16 MHz 
valdes för drivning av processorn eftersom den inte går att driva fortare. En, som i detta fall, 
extern oscillator är även betydligt stabilare än den interna klockan i processorn. Detta 
genererar i sin tur att utsignalen är mer stabil och jämnare eftersom störningar på grund av 
klockan inte förekommer på utsignalen. 
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4.4 D/A-omvandlare 
 

En D/A-omvandlare, eller digital till analog omvandlare som det står för
den gör ett digitalt värde till ett analogt såda
omvandlare av modell TLC7524CN
enkelt konstruerad och klarade av 8 bitars omvandling
det endast är åtta utgångar på varje

Efter flera försök med att ställa in ovan nämnda krets till funktionsdugligt skick övergavs 
om att använda en kommersiell D/A
D/A-omvandlare i sin enklaste form använder sig av spänningsdelni
Ett typiskt sådant nät kallas R-2R resistor
spänningsdelning och är uppbyggt av, vid 8 bitar, 16 resistorer. Så som namnet antyd
resistorerna av storleken R och 2R
47 kohm respektive 100 kohm. Se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Atmega16 output

 

Figur  9 Ett resistorstege nätverk av R-2R typ.

omvandlare, eller digital till analog omvandlare som det står för fungerar på så vis att 
den gör ett digitalt värde till ett analogt sådant. Till detta användes i början en inkapslad D/A

TLC7524CN[10] som införskaffades på ELFA. Denna var till synes 
enkelt konstruerad och klarade av 8 bitars omvandling vilket var det som behövdes
det endast är åtta utgångar på varje port.  

att ställa in ovan nämnda krets till funktionsdugligt skick övergavs 
att använda en kommersiell D/A-omvandlare och det beslutades att bygga en egen. En 

omvandlare i sin enklaste form använder sig av spänningsdelning över en rad 
2R resistorstege nätverk och fungerar med hjälp av 

spänningsdelning och är uppbyggt av, vid 8 bitar, 16 resistorer. Så som namnet antyd
storleken R och 2R. Till denna D/A-omvandlare användes storlekarna 

hm. Se figur 9 för den resulterande omvandlaren. 

Atmega16 output 

2R typ. Storleken på resistorerna är 47 kOhm respektive 100
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ng över en rad resistorer. 
stege nätverk och fungerar med hjälp av 

spänningsdelning och är uppbyggt av, vid 8 bitar, 16 resistorer. Så som namnet antyder är 
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100 kOhm 
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4.5 Effektförstärkare  
 

En effektförstärkare används i projektet för att få upp effekten så pass högt att hårddiskarmen 
kunde styras. Förstärkaren i fråga som användes valdes till typen LM675T för att den har 
testats i en liknande konstruktion tidigare och fungerat väldigt bra[1]. Nackdelen med denna 
förstärkare är att den kräver en matningsspänning på minst +-10V. För att generera detta 
testades först en DC/DC konverterare TMA0512D[11] men det visade sig att den inte kunde 
leverera den ström som krävdes för att driva armarna. Istället användes en specialkoppling på 
spänningsaggregatet som genererade +-15V.  

En ritning över en fungerande effektförstärkarkrets hittades på ELM[1]. Se figur 10 för 
schema över förstärkarkoppling. 

 

 

 

Input från D/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur  10  Effektförstärkaren använd på ELMs hemsida. Op-förstärkaren som används är av typ LM675T 

Efter att kopplat upp och utfört en rad olika tester på denna konstruktion fastställdes att den 
inte fungerade som det var tänkt. Då den är konstruerad för en annan typ av galvanometrar än 
en hårddiskarm så uppstod det vissa problem med att få igenom signalen och endast 
störningar fanns att se på utgången. Efter flera försök att få konstruktionen att fungera så 
beslutades att använda effektförstärkaren som en vanlig spänningsföljare. Detta gjorde dock 
att signalen bara blev hälften så stark ut som var väntat. Det visade sig att inresistansen på 
OP-förstärkaren i offsetjusteraren gav upphov till att signalen blev betydligt lägre än det först 
var tänkt. Den slutgiltiga lösningen blev en vanlig förstärkarkoppling med en förstärkning på 
ungefär två där ena ingången på hårddisken är kopplad till utsignalen på effektförstärkaren 
och den andra är kopplad ner till jord. 
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Figur 11 visar den slutgiltiga versionen av effektförstärkarkopplingen. Denna koppling 
testades utförligt och fungerade. 

 

 

  

 

Input från D/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 11  Kopplingen över den slutgiltiga effektförstärkaren  
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4.6 Positionsdetektor 
 

För att det skall gå att rita ut något intressant med laserprojektorn så behövs en 
positionsdetektor. Delar av denna har gåtts igenom tidigare i rapporten men kommer nu att 
beskrivas mer utförligt. Positionsdetektorns roll är att tala om i vilket läge galvanometern står 
och skicka detta till A/D-omvandlaren i processorn. Där bearbetas det med värdet som 
kommer från filtren. Det finns många olika typer av positionsdetektorer. Bland annat finns det 
optiska, magnetiska och ledande. Den metod som valdes att implementera var dock en 
förhållandevis enkel kapacitiv lösning på grund utav att den gick att montera ovanpå 
positionsarmarna. Lösningen kan liknas vid funktionen av en vridkondensator som finns i till 
exempel radioapparater. Mellan de två butterfly-skivorna uppstår en kapacitans på ett tiotal 
pF.  Detta är tillräckligt för att i slutändan uppnå en spänning på runt +-2V. Figur 12 nedan 
visar de båda butterfly-skivorna. 

 

 

  

 

 

 

 

Figur 12 Till vänster den statiska skivan där de fyra fälten är korsvis ihopkopplade och till höger den roterande 

skivan där kopparfälten kopplas till jord. 

Positionsdetektorn fungerar på så vis att det sitter en butterfly-kondensator monterad på varje 
hårddiskarm. Se figur 13 för bättre beskrivning på hur monteringen skett. 

 

 

Figur 13 Till vänster en positionsarm utan butterfly-kondensator monterad och till höger med en butterfly-

kondensator monterad. Bilden till höger visar en färdig positionsarm som är klar att skruvas fast på fixturen 
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Kretsschemat till positionsdetektorn är taget ifrån ELM[1]. Detta schema användes på 
ELM[1] med mycket bra resultat. Figur 14 visar slutgiltiga positionsdetektorkopplingen 

 

Figur 14 Kopplingsschema över positionsdetektorn där värdet från butterfly-kondensatorn kommer in på 

ingångarna till vänster i bild. 

  



15 
 

4.7 Galvanometer 
 

Uttrycket galvanometer är mer känt i folkmun som vridspoleinstrument. Ett 
vridspoleinstrument är en elektromagnetisk konstruktion som används för att mäta små 
elektriska strömmar[7]. Tidigare användes ofta dessa för till exempel amperemetrar och 
voltmetrar[7]. (I dagens läge används dock elektroniska multimetrar i dessa tillämpningar.) 

Konstruktionen av en galvanometer innefattar en elektromagnet och någon form av magnetisk 
kropp. Kroppen är ofta byggd av kolfiber då detta är ett mycket lätt material och därmed 
påverkas inte rörligheten lika mycket av tröghetsmomentet. Galvanometern fungerar på så vis 
att när en elektrisk ström går igenom spolen så genereras ett magnetfält[7]. Detta magnetfält 
agerar sedan som en motpol mot en permanentmagnet, detta medför att spolen vrider sig och 
flyttar pekaren (i detta fall speglarna) [7]. Detta gör att det går väldigt fort och precist att flytta 
själva kroppen av galvanometern vilket krävs för att kunna rita upp bilder. Samma princip 
som den som beskrivits ovan används i de hårddiskarmar som används i detta projekt för 
styrning av speglarna. Figur 15 nedan visar hur en simpel galvanometer är uppbyggd. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15  Uppbyggnaden av en galvanometer med två magneter, en stålstav och en spänningskälla. Stålstaven 

är inlindad i koppartråd för och generera ett elektromagnetiskt fält när spänningen kopplas på. 
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4.8 Filter 
 

I konstruktionen för denna laserprojektor krävs det att den inkommande ljudsignalen filtreras 
på så vi att basfrekvenserna separeras från de högre frekvenserna. Frekvensspannet för basen 
sträcker sig på ett ungefär från 20 Hz till runt 200 Hz. I detta projekt tas dock en del av 
mellanregistret med i lågpassfiltret genom att gränsfrekvensen valdes till 500 Hz. Detta för att 
få lite mer rörelse på denna galvanometer.  Mellanregistret ligger mellan 200 Hz till 5 kHz 
och diskanten går från 5 kHz och uppåt. I projektet har mellanregistret och diskanten slagits 
ihop till en kanal och ett högpassfilter har skapats för frekvensspannet 500 Hz och uppåt. 

4.8.1 RC-filter 
 

Den filtertyp som valdes att användas fastnade på ett RC-filter. Detta är den enklaste form av 
analogt filter och innefattar endast en resistor och en kondensator. För att få rätt 
frekvensspann väljs resistorn och kondensatorn med hjälp den kända formeln:    

� = 1
2��� 

Formeln ovan anger gränsfrekvensen vid högpassfilter såväl som för lågpassfilter. I projektet 
användes följande värden för att få fram de önskade frekvenserna, R = 3.3 kohm och              
C = 0.1 uF. Detta gav frekvensspannet på 0 Hz – 500 Hz på lågpassfiltret och 500Hz och 
uppåt på högpassfiltret.  

  

 

 

 

 

Figur 16  Till vänster ett högpass RC-filter och till höger ett lågpass RC-filter   
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4.9 Offsetjustering 
 

Efter att kopplat upp och testkört en hel kanal märktes fort att någonting inte riktigt stod rätt 
till. Eftersom mikroprocessorn endast klarar av att leverera en utspänning som ligger mellan 0 
och 5V och hårddiskarmen kräver negativa spänningar för att röra sig åt ena hållet så 
behövdes detta korrigeras. Detta gjordes med hjälp av en koppling bestående av en               
op-förstärkare av typ LM741, en trim-potentiometer och två motstånd. Figur 17 nedan visar 
offsetjusteraren i första kanalen. Trim-potentiometern mellan inverterande ingången och 
utgången är där för att bestämma den förstärkning som krävdes för att få en god signal. På 
kanal två har denna trim-potentiometer bytts ut mot ett motstånd på 47 kohm eftersom detta 
värde testades fram på kanal ett och visade sig fungera bra. 

 

Figur 17 Kopplingen av en offset justerare. Med hjälp av trim-potentiometern överst i bild kan en spänning 

mellan +15V och -15V ställas in och på så vis kan signalen trimmas in med god precision mellan dessa 

spänningar. 

Med trim-potentiometern som sitter på den ickeinverterade ingången på förstärkaren kan 
spänningen för hand ställas in så att den hamnar allt mellan, i detta fall, +-12V. Denna 
koppling placerades mellan D/A-omvandlaren och effektförstärkaren. Med offsetjusteraren 
fås också en fasförskjutning på 180 grader tas i akt. Denna fasförskjutning bidrar till att 
signalen inte kommer att stämma överens med signalen som kommer in i processorn från 
respektive filter. 

Efter flertaliga tester så visade sig att även positionsdetektorn behövde justeras då den låg 
alldeles för högt i amplitud och därmed skickade in, vad processorn såg, konstant 5V. Detta 
justerades med en liknande koppling som den ovan precis efter op-förstärkaren på 
positionsdetektorns utgång. Detta bidrog även till att den sammanlagda fasförskjutningen blev 
360 grader vilket resulterade i att insignalen till processorn inte behövde justeras.  
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4.10 Mikrofon 
 

En redan färdig mikrofonkrets användes till detta från Future Kit. Denna hade en utsignal som 
gick ifrån +5V till –5V vilket medförde en del ändringar i kretsen då processorn endast kan 
behandla insignaler som sträcker sig från 0V till 5V. Figur 18 visar slutgiltiga 
mikrofonkopplingen som användes i konstruktionen. 

 

 

 

 
 

Figur 18 Modifierad mikrofonförstärkarkopplingen från Future Kit och output i bilden visar var signalen tas ut. 

Output i figuren ovan visar var signalen tas ut för att få utsignalen att gå från 0V till 5V 
istället för +5V till-5V. Denna koppling var lätt att tillföra och fungerade utmärkt för detta 
ändamål. 
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5. Resultat 
 

Efter att tagit längre tid än väntat och tidsplanen förskjutits med flera veckor, mycket på 
grund av att det gick över sommaren och handledning ej var tillgänglig, har bra resultat 
uppnåtts. Systemet fungerar som det var tänkt och reagerar på inkommande ljud. Resulterande 
konstruktion blev dock betydligt större än det var tänkt från början i och med det konstanta 
ökandet av komponenter som inte var planerat från början.  Detta hade kunnat motverkas med 
bättre planering i placeringen av komponenter men då det var svårt att förutspå vilka 
komponenter som krävdes var detta oundvikligt.  Bättre storleksresultat kan uppnås genom att 
i ett CAD-program utforma en bra layout och sedan föra över denna design på en bit 
kopparlaminat och etsa det för hand. Överlag är jag väldigt nöjd med designen och 
funktionaliteten av systemet men skulle det konstrueras igen hade nog en annan strategi 
använts där placeringen av komponenterna hade begrundats mer noggrant. Slutsatsen för 
arbetet är att det var betydligt svårare än vad jag först tänkt mig men jag har lärt mig otroligt 
mycket. En fullständig komponentlista samt ett komplett kretsschema över konstruktionen 
finns att betrakta i bilaga 1 och 2. 
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6. Diskussion 
 

Under tidens visade det sig ett flertal gånger att det skulle bli svårare att bygga en fungerande 
laserprojektor än vad det först var beräknat. Vid starten av projektet var min kunskap inom 
analog elektronik på en förhållandevis grundlig nivå. Under projektets gång växte kunskapen 
mer och mer och därmed blev de små misstagen betydligt färre mot slutet. Arbetsplanen som 
beskrivs i avsnitt 4.1 försöktes hållas så mycket som möjligt och idén om att börja konstruera 
slutsteget och positionsdetektorn först och jobba sig mot ingången till hela systemet visade sig 
vara en fungerande strategi.  

Projektet har varit svårt men jag har lärt mig mycket om hur man inte skall göra. Till nästa 
gång jag gör något liknande ska jag göra följande ändringar i arbetsplanen. Jag ska från början 
försöka få fram en tidplan. Även om tidplanen inte kommer att stämma efter bara ett litet tag 
så fås i alla fall en inblick över hur lång tid man kan tänka sig att de olika delarna tar att 
konstruera. Det valdes dock att inte ta fram en tidplan en bit in i detta projekt eftersom det var 
svårt att förutse hur lång tid de olika delarna skulle ta då jag aldrig konstruerat något liknande 
tidigare. Hade en tidplan tagits fram hade den troligtvis inte varit till någon större nytta för 
själva arbetsgången. 

Vill man gå vidare med detta projekt och utveckla det ännu mer kan man till exempel införa 
en blankningsmodul för att på så sätt kunna rita upp bilder istället för att visualisera ljudvågor. 

6.1 Problem 
 

Konstruktionen av laserprojektorn har kantats av diverse problem, såväl stora som små. 
Eftersom positionsdetektorn är otroligt känslig för störningar kunde den inte som det först var 
tänkt monteras på ett labbkort. Istället fick komponenterna lödas ihop på en bit kopparlaminat 
och ledningarna fick hållas så korta som möjligt. Efter att båda monterats och testats så 
märktes det att de båda positionsdetektorerna störde ut varandra vilket ledde till att en massa 
störningar uppstod på utgången. Då ytan där dessa monterats på var begränsad för att inte 
projektet skulle bli för stort så blev lösningen att skärma av de båda kanalerna med en bit 
kopparlaminat som löddes fast emellan. Eftersom mina lödningskunskaper från början var 
väldigt begränsade så resulterade detta i flera omlödningar men gav mig en bra kunskap om 
hur man löder och resultatet blev i slutändan förvånansvärt bra och stabilt. 

Efter att positionsdetektorn testats och visat sig fungera som den skulle uppstod snart nästa 
dilemma. Till en början var det tänkt att använda en redan färdig D/A-omvandlare som finns 
att hitta hos bland annat ELFA. Modellen som användes vid de första testerna var en 8-bitars 
D/A-omvandlare vilken borde fungerat bra till detta syfte. Det visade sig dock efter ett flertal 
tester att uppkopplingen inte lyckades och endast en oigenkännlig signal uppstod vid 
utgången. Ett substitut till denna krets krävdes och efter mycket letande stod det klart att det 
enklaste skulle vara att bygga en egen. För att hålla konstruktionen så simpel som möjligt 
valdes då att konstruera ett resistorstege nätverk. Eftersom det endast består av 16 resistorer 
vid 8-bitars D/A-omvandling blir även kostnaden för en sådan koppling låg. Detta påverkade 
resultatet i slutändan på ett positivt sätt eftersom jag visste exakt hur min egen konstruktion 
fungerade och få fel kunde uppstå. 
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Effektförstärkarkopplingen som fanns tillgänglig på ELMs[1] hemsida visade sig även den bli 
problematisk. Denna koppling har testats av flertalet andra byggare och i dessa fall visat sig 
vara fungerande och därmed kopierades kopplingen rakt av. Det visade sig dock att denna 
koppling inte fungerade i detta fall och gav endast störningar ut på utgången. 
Effektförstärkarkopplingen som används i de flesta andra projekt styr en egengjord 
galvanometer och inte en hårddiskarm vilket var den enda skillnaden. Eftersom dessa fungerar 
på ungefär samma sätt så blev förbryllelsen stor då det inte fungerade. Efter många försök att 
få kopplingen fungerande så beslöts det att använda en enkel spänningsföljare. Denna visade 
sig fungera utmärkt sånär som på att det visade sig att det krävdes en förstärkning på två för 
att få armen till att röra sig som det var tänkt. 

Efter att hela systemet kopplats upp och testats noggrant blev det snart uppenbart att något 
hade missats. Hårddiskarmen rörde sig endast lite lätt i ena ändläget och fullt utsving gick inte 
att åstadkomma. Eftersom armen kräver en negativ spänning för att röra sig till ena ändläget 
och en positiv spänning för att röra sig till det andra men allt som kom in var en spänning som 
låg mellan 0-5V så blev det endast halva utslaget som max. Detta åtgärdades med en 
offsetjustering med hjälp av en op-förstärkare och kunde då trimmas in att ligga på rätt nivå. 

Det sista problemet som uppstod och som visade sig vara det mest komplexa att lösa var att då 
båda kanalerna var färdiga och skulle testas så uppenbarade sig insignalen till 
effektförstärkaren på matningsspänningen. Detta medförde att även då kanal 2 var 
bortkopplad och insignalen påkopplad direkt efter D/A-omvandlaren på kanal 1 så fanns 
fortfarande signalen i viss mån på kanal 2. För att lösa detta problem så testades först med att 
isolera matningsspänningen genom LC-filter med låg gränsfrekvens. Detta hade dock endast 
en mindre inverkan på problemet och en alternativlösning var tvungen att tas fram. Lösningen 
på problemet var att använda två regulatorer, en för +12V(L7812CV)[13] och en för               
-12V(L7912CV)[14], på vardera kanal för att reglera spänningen. Dessa kopplades på vid 
ingången till matningsspänningen till båda kanalerna. Detta resulterar i att störningen inte kan 
färdas över matningsspänningen mellan kanalerna.                                                                                                                                                                  
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8. Bilagor                      

Bilaga 1: komponentlista med beskrivning 
 

De olika komponenter som användes under projektet var följande: 

- ATmega16[6]. Detta är en kraftfull mikroprocessor från Atmel som klarar upp mot 16 
MHz klockfrekvens. Med dess inbyggda A/D-omvandlare och prestanda passar den 
utmärkt för ett arbete som detta. Valet föll framför allt på denna processor då den inte 
hade onödigt många utgångar och den gick att programmera med en JTAGICE mkII. 

- EXO3 16 MHz/12 MHz[8]. Detta är en pålitlig kristall oscillator från KSS Japan. Den 
kan lätt regleras så att man kan få ut den frekvens som är önskvärd. I projektet 
används en av typen 16 MHz för att driva processorn och två för att få 12 MHz till 
positionsdetektorerna. 

- LM675T[9]. Detta är en effektförstärkare med maximal utström på 3A. Just denna 
effektförstärkare är optimal för servoförstärkare, motorkontroller eller vanlig 
förstärkare. Då denna förstärkare använts i tidigare lösningar så sågs den som det bästa 
alternativet. 

- Laser. Till en början var det tänkt att en lite kraftigare laser skulle användas men med 
omtanke om de som arbetar i samma kontor så valdes en lite snällare variant i form av 
en peklaser. 
 

Figur 19 Diodlaser som användes i projektet 

 
- Hårddiskar. Hårddiskarna som valdes är av storleken 40gb från western digital. 

Anledningen till att dessa valdes var att det vid tillfället fanns flest av denna typ 
tillgänglig. Självklart går det lika bra med någon annan liknande typ med ungefär 
samma storlek då armarna fungerar snarlikt på diverse olika märken. 

- Speglar. Till speglar beslutades först att använda så kallad spegelplåt. Detta är samma 
material som ofta används i frysdiskar och fruktdiskar i mataffärer. Eftersom det har 
en spegelblank yta och är direkt reflekterande ansågs detta vara optimalt. Efter vissa 
kontroller stod det dock klart att laserstrålen blev väldigt suddig vid reflektion och 
materialet ansågs oanvändbart till syftet det var inskaffat till. Istället användes 
hårddiskens lagringsskiva som visade sig vara lätt att bearbeta och hade en klarare yta 
än spegelplåten. 

- Kopparlaminat. Detta användes till att bygga butterfly-skivorna. Materialet har en 
tjocklek på 0.8 mm och är behandlat med fotoresist. För att få dem att fungera och 
leda ström så krävs det att fotoresisten tas bort. Detta kan göras antingen genom att 
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slipa lite lätt med sandpapper eller genom att belysa med UV-ljus under ett par 
minuter för att sedan tvättas med lacknafta eller dylikt. 

- Fixtur. För att överhuvudtaget projektorn skall fungera krävs en stadig fixtur. Denna 
skapades av samma plåt som var tänkt att användas som speglar. Plåtbiten bockades i 
90 grader på mitten för att göra det möjligt att placera positionsarmarna på rätt sätt. 
Därefter fästes respektive arm på plåten med hjälp av skruv. Ett träblock med borrat 
hål i mitten blev stativet för lasern.  

- Utöver detta som nämnts ovan så har diverse småkomponenter används, såsom 
resistorer, kapacitanser och spolar.  

 

Figur 20 Slutgiltig konstruktion. På laborationskortet är de båda kanalerna fastlödda samt mikrofonkrets (gröna 

kretskortet). Under Laborationskortet syns fixturen. Ett träblock håller upp lasern i rätt höjd så att infallsvinkeln 

mot spegeln är bra. Bakom träblocket kan även skymtas positionsdetektorn. 
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Bilaga 2: kopplingsschema över en kanal 
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Bilaga 3: program kod 
 

#include <avr/interrupt.h>  

#include <compat/ina90.h> 

#include <avr/io.h> 

#include <stdint.h> 

#include "pid.h" 

#define K_P    0.6    //konstant term 

#define K_D    0.2    //derivata term 

//\flaggor för status 

//information 

struct GLOBAL_FLAGS   //! True när PID control loop 

//skall köras en gång 

{  

   uint8_t pidTimer:1; 

   uint8_t dummy:7; 

}  gFlags = {0, 0}; 

 

struct PID_DATA pidData;   //! Parameters for regulator 

#define TIME_INTERVAL  1   // \brief Sampling Time Interval 

 ISR(TIMER0_OVF_vect)  

{ 

 static uint16_t j = 0; 

   if(j < TIME_INTERVAL) 

 { 

     j++; 

 } 

   else 

 { 

     gFlags.pidTimer = TRUE; 

     j = 0; 

   } 

} 

 

void Init()   // \initiering av portar, 

//timers, overflow och adc 

 

{  

pid_Init(K_P * SCALING_FACTOR,  

K_D * SCALING_FACTOR , &pidData); 

      // timers och overflow setup 

   TCCR0 = (1<<CS00); 

   TIMSK = (1<<TOIE0); 

   TCNT0 = 0; 

//input/output initiering 

DDRB = 0xFF; 

   PORTB = 0xff; 

   DDRA = 0x00; 

   PORTA = 0xff;   

 DDRC = 0xFF; 

 PORTC = 0xff; 

 PORTC = (1<<PC1);   //laser 

 PORTD = 0xff;  

 DDRD = 0xFF; 

//initiering av ad-omvandlare 

ADCSRA=0X00;    // rensa föregående värde 

ADMUX=0X60;  // vänstershiftat samt 

//referencespänning satt till 

//AVCC 
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ADCSRA=0X87;  // prescaler satt till 128 samt 

//satt AD-omvadlaren till enable

   

} 

// \brief Read reference value. 

int16_t Get_Reference(void)   //input till pd-controllern 

{ 

ADCH=0x00;    // rensa föregående data 

ADMUX=0x60;    //PA0 tar in värde från RC-

    //filter 

ADCSRA|=1<<ADSC; 

while(ADCSRA & (1<<ADSC));   // vänta på omvandling 

unsigned char temp=ADCH; 

return (temp);  

} 

int16_t Get_Reference2(void)   //input till pd-controllern 

{ 

ADCH=0x00;    // Rensa föregående resultat 

ADMUX=0x62;  //PA2 tar in värde från RC-

//filter  

  

ADCSRA|=1<<ADSC; 

while(ADCSRA & (1<<ADSC));   // vänta på omvandling  

     

unsigned char temp=ADCH; 

     

return ((int16_t)temp);  

} 

// \brief Read system process    

// value 

int16_t Get_Measurement(void)  //återkoppling från positions 

//detektorn 

{ 

ADCH=0x00;    // rensa senaste resultat

   

ADMUX = 0x61;  //PA1 tar in värde från 

//positionsdetektor 

ADCSRA|=1<<ADSC; 

while(ADCSRA & (1<<ADSC));    // vänta på omvandling 

unsigned char temp=ADCH;  

return ((int16_t)temp); 

} 

int16_t Get_Measurement2(void)  //återkoppling från positions 

//detektorn 

{ 

ADCH=0x00;    //rensa senaste resultat 

ADMUX = 0x63;  //PA3 tar in värde från        

//positionsdetektor 

ADCSRA|=1<<ADSC; 

while(ADCSRA & (1<<ADSC));    // vänta på omvandling 

unsigned char temp=ADCH;  

return ((int16_t)temp);  

} 

// \brief Set control input to 

// system 

void Set_Input(int16_t inputValue)  //output till galvanometer 

{ 

 PORTB = inputValue;  

} 
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void Set_Input2(int16_t inputValue2)  //output till galvanometer 

{ 

 PORTD = inputValue2;  

} 

// \ PID controller output 

int16_t main(void) 

{ 

int16_t referenceValue, measurementValue,                        

inputValue, referenceValue2,                                    

measurementValue2, inputValue2; 

  Init(); 

  sei();      // Enable Global Interrupts  

  while(1)  //kör PID uträkningar vid varje 

//PID timer timeout 

  { 

 if(gFlags.pidTimer) 

  { 

       referenceValue = Get_Reference(); 

       measurementValue = Get_Measurement(); 

inputValue = pid_Controller(referenceValue, measurementValue, 

&pidData); 

Set_Input(inputValue); 

 referenceValue2 = Get_Reference2(); 

       measurementValue2 = Get_Measurement2(); 

inputValue2 = pid_Controller(referenceValue2,     

measurementValue2, &pidData) 

Set_Input2(inputValue2); 

     gFlags.pidTimer = FALSE; 

    } 

  } 

} 

 

#ifndef PID_H 

#define PID_H 

#include "stdint.h" 

#define SCALING_FACTOR  128 

 

/*! \brief PID Status 

 * Setpoints och data som används av PID control algoritmen 

 */ 

 

typedef struct PID_DATA{ 

int16_t lastProcessValue;  //! Senaste process värden, 

//används för att finna 

//derivatan av process värdet 

int32_t sumError;  //! summation av errors. används 

//för att integrera uträkningar 

int16_t P_Factor;  //! Den proportionella termen, 

//multipliceras med 

//SCALING_FACTOR 

int16_t D_Factor;  //! Den deriverande termen, 

//multipliceras med 

//SCALING_FACTOR 

int16_t maxError;    //! max error, undgå overflow 

 

} pidData_t; 

 

/*! \brief Maximum values 

 * Behövs för att undgå overflow errors 

 */ 

// maximala värden av variabler 
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#define MAX_INT         INT16_MAX 

#define MAX_LONG        INT32_MAX 

// Boolean värden 

#define FALSE           0 

#define TRUE            1 

void pid_Init(int16_t p_factor,                                        

int16_t d_factor, struct PID_DATA *pid); 

int16_t pid_Controller(int16_t setPoint,                               

int16_t processValue, struct PID_DATA *pid_st); 

#endif 

 

#include "pid.h" 

#include <stdint.h> 

 

/*! \brief initiering av PID controller parametrar. 

 *  Initiering av variabler som används i PID algoritmen. 

 *  \param p_factor  Proportionell term. 

 *  \param d_factor  Derivata term. 

 *  \param pid  Struct med PID status. 

 */ 

 

void pid_Init(int16_t p_factor,   // Set up PID controller  

int16_t d_factor, struct PID_DATA *pid) //parametrar       

{ 

// Start värden för PID 

//controller 

   pid->sumError = 0; 

   pid->lastProcessValue = 0; 

   pid->P_Factor = p_factor; 

   pid->D_Factor = d_factor; 

   // gränser för at undgå overflow 

   pid->maxError = MAX_INT /  

(pid->P_Factor + 1); 

} 

 

/*! \brief PID control algoritm. 

 *  Räknar ut output från setpoint, process värden och PID statusCalculates 

output from setpoint, process value and PID status. 

 *  \param setPoint  önskade värde. 

 *  \param processValue  Uppmätt värde. 

 *  \param pid_st  PID status struct. 

 */ 

 

int16_t pid_Controller(int16_t setPoint, int16_t processValue, struct 

PID_DATA *pid_st) 

{ 

   int16_t error, p_term, d_term; 

   int32_t ret; 

error = setPoint - processValue; 

if (error > pid_st->maxError)  // räknar ut Pterm och begränsar 

//error overflow 

 { 

     p_term = MAX_INT; 

   } 

   else if (error < -pid_st->maxError) 

 { 

     p_term = -MAX_INT; 

   } 

   else 

 { 

     p_term = pid_st->P_Factor * error; 
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   } 

      // räknar ut Dterm 

d_term = pid_st->D_Factor * (pid_st->lastProcessValue - 

processValue); 

   pid_st->lastProcessValue = processValue; 

   ret = (p_term + d_term) / SCALING_FACTOR; 

   if(ret > MAX_INT) 

 { 

     ret = MAX_INT; 

   } 

   else if(ret < -MAX_INT) 

 { 

     ret = -MAX_INT; 

   } 

   return((int16_t)ret); 

}                    


