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Sammanfattning 

För att möjliggöra storskalig interaktion mellan människor och en virtuell miljö, krävs ett verktyg 

som bryggar gapet mellan den fysiska och den virtuella verkligheten. Syftet med detta 

examensarbete är att utveckla ett sådant verktyg, och realisera det i ett hårdvarusystem. 

Resultatet av arbetet är ett system bestående av enheter utrustade med tidsmodulerad laser, och en 

höghastighetskamera. Genom att synkronisera enheterna för att tända och släcka sina lasrar i 

ordning, tillåts kameran ta bildserier med endast en laserpunkt i varje bild. På så sätt går det att 

avgöra var varje enhet pekar, och möjliggöra fleranvändarinteraktion.   
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Visualiseringscentret i Norrköping är, som 

namnet antyder, ett center som inriktar sin 

forskning och sina utställningar på att förklara 

komplexa processer och sammanhang med hjälp 

av medier anpassade för det mänskliga 

synsinnet.  På visualiseringscentrets hemsida 

skriver man; ”Forskningen som bedrivs handlar 

till stor del om avancerad datorgrafik och 

metoder för att visualisera stora och komplexa 

informationsmängder. Det forskas även om hur 

andra sinnen förutom synen kan användas vid 

visualisering” [1]. 

Ett projekt på Linköpings universitet med syfte 

att ställas ut på visualiseringscentret är projektet 

PETS. Projektet ämnar skapa ett virtuellt zoo; 

en värld som projiceras på en vägg eller en 

bioduk, och som befolkas av fantasidjur. 

Mjukvaran består av kraftfull artificiell 

intelligens som styr djurens beteende då de 

interagerar med varandra och med sin 

omgivning. För att publiken ska få en större 

upplevelse än att bara iaktta vill man brygga 

gapet mellan den fysiska världen och den 

virtuella, och ge möjligheten att sträcka sig in i 

den virtuella miljön för att se hur ens eget 

beteende påverkar det som händer där. 

Förhoppningarna är många; man vill utrusta 

lokalen med ljud- och rörelsesensorer för att låta 

djuren reagera naturligt på att någon närmar sig 

dem, och man vill skapa ett verktyg för att 

förlänga betraktarens arm in i den virtuella 

världen. 

1.2 Syfte 

Denna rapport syftar till att i ingående detalj 

beskriva arbetet med att utveckla och konstruera 

ett hårdvarusystem för storskalig interaktion 

mellan människa och mjukvara i publika 

miljöer. 

1.3 Frågeställningar 

Arbetet som beskrivs i denna rapport bygger på 

en samling frågeställningar, och syftar till att ge 

svar på dessa. 

 Hur skapar man en länk mellan den 

fysiska verkligheten och en virtuell värld 

för interaktiva applikationer? 

Denna fråga ligger, något abstrakt, som grund 

för projektet. För att konkretisera denna fråga 

inriktas projektet på frågeställningar kopplade 

till system- och hårdvaruutveckling. 

 Hur utformas ett hårdvarusystem för att 

lösa denna problematik? 

 Hur konstrueras ett sådant system för att 

anpassas till storskaliga publika miljöer? 

Dessa frågor talar inte om någon tydlig 

begränsning i utvecklingsarbetet, men då detta 

ska utföras med de medel som finns tillgängliga 

på skolan (Linköpings Universitet, Campus 

Norrköping) finns frågeställningar kring detta. 

 Går det att utveckla och tillverka en 

fungerande hårdvarulösning i en icke-

industriell miljö? 

 Hur påverkas systemets utformning och 

prestanda av de begränsningar som finns 

i tillverkningsprocessen? 

Då systemet innehåller en viss teknisk 

komplexitet och ska användas i miljöer där 

denna komplexitet inte får försvåra för 

användaren, uppstår frågan kring systemets 

användargränssnitt. 

 Hur utformas ett tekniskt avancerat 

system för att upplevas som enkelt av 

användaren? 

1.4 Rapportens struktur 

Inledningsvis granskas, i kapitel 2, system med 

en funktion liknande den som eftersträvas i detta 

projekt. Både kommersiella system och system 

på utvecklingsstadiet granskas, för att utreda 

vad som gjorts och vad som kan göras 

annorlunda. 

Kapitel 3 ger en konceptuell bild av vad projekt 

syftar till att åstadkomma. Här presenteras de 

behov och önskemål som legat till grund för 

utformningen av systemet, tillsammans med 

övergripande förslag på lösningar. 

I kapitel 4 utformas en systemstruktur; hur ska 

systemet fungera, och vilka komponenter och 
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delsystem krävs för att åstadkomma detta. Då 

funktioner realiserats både som fysiska kretsar 

och som utbyte av signaler och data, ges här en 

bild av hur funktionerna sammanfogas för att ge 

en fungerande helhetslösning. Kapitlet avslutas 

med en kort beskrivning om hur de olika 

delsystemen testas. 

Kapitel 5 beskriver tillverkningsprocessen från 

kretsschema till färdigt system; vilka metoder 

som använts, vilka problem som uppstått, och 

vilka lösningar som tagits fram. 

I kapitel 6 beskrivs de tester som utförts för att 

bekräfta systemets funktion; hur de utformades 

och vad de gav för resultat. 

Kapitel 7 avhandlar projektets resultat, genom 

en avstämning mot kravspecifikation; vilka krav 

har uppfyllts och vilka krav kräver mer arbete 

för att införlivas. 

I kapitel 8 ges en analys av projektet och dess 

resultat; anses det vara lyckat, relevant, och väl 

genomfört? Vad finns att göra om man önskar 

fortsätta att utveckla systemet? Slutligen ges en 

kort slutsats som redogör för hur de inledande 

frågeställningarna besvarats. 

1.5 Metod 

Detta kapitel presenterar den modell enligt 

vilken projektet planerades. I kapitel 8 ges en 

analys av hur väl modellen har efterföljts och 

resultatet av detta. 

1.5.1 Tidsplan 

För att skapa en översikt över arbetet, delas 

projektet inledningsvis upp i aktiviteter. Dessa 

aktiviteter kan ha namn som exempelvis 

”utveckla kravspecifikation” och ”skapa 

kretsschema”. Till var och en av dessa 

aktiviteter bedöms rimlig tidsåtgång, och 

beroende utreds; vad måste göras i tur och 

ordning, och vilka aktiviteter kan utföras 

parallellt? Då all denna information är fastställd 

är nästa steg att skapa en tidsplan. Då projektet 

planeras i övergripande detalj kan en tidsplan 

med relativt stora tidsrymder skapas; den minsta 

tidsluckan som en aktivitet kan ockupera är en 

halv vecka. Detta tenderar att i praktiken bli 

ganska ospecifikt, då det innebär att varje 

tidsrymd motsvarar 2,5 arbetsdagar, men ger en 

flexibel tidsplan som kan anpassas efter 

aktiviteternas faktiska tidsåtgång. 

1.5.2 Projektmodell 

Då utvecklingsarbete många gånger är en 

process där både nya problem och nya lösningar 

upptäcks efter hand som arbetet fortskrider, kan 

metoden inledningsvis liknas med så kallad 

”Rolling wave”, eller rullande våg-planering. 

Rolling wave innebär att en övergripande plan 

för hela projektet tas fram, där den nära 

framtiden planeras i detalj (ofta en vecka i 

taget), och den fortsatta planeringen sedan 

anpassas efter hur projektet fortskrider. 
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2 Granskning av befintliga 
interaktionssystem 

Innan utvecklingsarbetet inleds undersöks 

tidigare forskning och utveckling som gjorts på 

området; vilka interaktionssystem som finns på 

marknaden och vilka sätt att lösa problematiken 

med att göra fleranvändarinteraktion 

lättillgängligt och användarvänligt. Detta i syfte 

att få olika infallsvinklar och perspektiv på 

problematiken, samt för att undvika att, i bildlig 

mening, återuppfinna hjulet. 

2.1 Kommersiella system 

På den kommersiella marknaden förekommer 

fleranvändarinteraktion främst bland den 

senaste generationens tv-spelskonsoler. Här 

används kameror för att följa spelarens 

handrörelser (Playstation Move) eller optiska 

sensorer för att avgöra vad handkontrollen pekar 

på (Wii Remote). Systemen är även utrustade 

med rörelsesensorer. Dessa system har öppnat 

allmänhetens ögon för möjligheterna till annan 

form av datorbaserad interaktion än den 

klassiska, tryckknappsbaserade modellen, 

genom att i stor utsträckning ta vara på ett 

beteende som funnits hos många spelare sedan 

de första tv-spelen gjorde entré; för att, t.ex. få 

sin avatar
1
 att hoppa högre rycker man 

kontrollen uppåt. 

Andra kommersiella alternativ är så kallade 

Smartboards, en form av interaktiv whiteboard, 

som tillåter användaren att styra merparten av 

en dators funktioner med hjälp av handrörelser 

eller pekarverktyg. Dessa smartboards fungerar 

som projektorduk och kontrollenhet samtidigt. 

Genom att duken gjorts tryckkänslig tillåts 

användaren att styra vad som händer på skärmen 

genom beröring av skärmen. 

2.2 Prototypsystem 

För mer storskalig fleranvändarinteraktion finns 

det inga kommersiella alternativ. De konsoler 

och system som finns på marknaden är oftast 

anpassat för ett begränsat antal användaren 

(vanligtvis fyra användare i fallet spelkonsol), 

                                                 
1
 Virtuell representation av användaren 

och även om vissa konsoler har möjligheten att 

utöka antalet användare i en applikation kräver 

detta som regel att användaren har tillgång till 

flera konsoler sammankopplade via internet 

eller LAN. Även om ingen storskalig 

produktion förekommer, har det gjorts en del 

forskning inom området och ett flertal system 

anpassade för ett, i teorin, obegränsat antal 

användare har utvecklats. 

Samtliga dessa system har varit anpassade för 

skapande processer i företagsmiljöer; möten där 

flera eller samtliga av mötesdeltagarna aktivt 

påverkar det som sker på en whiteboard i 

rummet. Davis och Chen [2] placerar ut flertalet 

kameror i mötesrummet för att spåra en 

laserpekares rörelser på en skärm, och jämför 

sedan laserpunktens rörelser i bildströmmarna 

från de olika kamerorna för att identifiera 

punkten. Problem uppstår i kamerornas periferi, 

där systemet uppfattar en laserpekare som två 

eller flera punkter, och har svårt att lokalisera 

exakt var användaren pekar. 

Oh och Stuerzlinger [3] använder, precis som 

Davis och Chen, laserpekare för sitt 

fleranvändarsystem. Skillnaden ligger i 

synkronisering av systemet, vilket innebär att en 

laserpekare i taget släcks under korta tidsluckor, 

för att möjliggöra identifiering. Tekniken kallas 

”blink-off”, och innebär att laserpekaren hålls 

tänd större delen av tiden. På så sätt fås en skarp 

laserpunkt som ersätter den pil som oftast är 

kopplad till en datormus. 

Vogt, Wong, Fels, och Cavens [4] bygger vidare 

på Oh och Stuerzlingers koncept, men utforskar 

möjligheterna att använda asynkront blinkande 

lasrar för att minska systemets hårdvarumässiga 

komplexitet och samtidigt öka antalet möjliga 

användare. De olika pekarna identifieras genom 

att en bit-sekvens överföras från lasern till 

videokameran, och sedan tolkas i systemets 

mjukvara.  Eftersom synkronisering saknas 

finns dock risken att bitarna som ska överföras 

hamnar mellan kamerans bilder. 

Gigja och Kassab [5] beskriver ett system som 

bygger på att med en höghastighetskamera 

urskilja separata laserpekare i ett tidsmodulerat 

system. I motsats till Oh och Stuerzlinger 

användes här så kallad ”blink-on”, vilket 
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innebär att laserpekaren tänds i en specifik 

tidslucka, vilket ger kameran möjligheten att 

identifiera laserpekare utan att behöva använda 

mjukvarubaserade filter. 

2.3 Utvärdering 

Wii Remote använder Bluetooth för 

dataöverföring. Detta innebär att den kan 

användas till mindre applikationer liknande den 

som detta projekt riktar sig mot, men 

begränsningar i Bluetoothteknikens räckvidd 

och tillgänglighet gör att Wii Remote inte 

lämpar sig för en mer storskalig användning. 

Smartboard-tekniken är inte anpassad för att ha 

flertalet aktiva användare samtidigt. Dessutom 

begränsas tekniken av att användaren styr 

genom beröring. Vid storskaliga applikationer 

med flera användare i ett större rum leder dessa 

begränsningar till att tekniken blir opraktisk. 

Tekniken som beskrivs i Oh och Stuerzlingers 

rapport har flera fördelar; synkroniserat 

modulerade laserpekare tillåter många 

användare och undviker samtidigt behovet av 

allt för komplex mjukvara. De applikationer 

som Oh och Stuerzlinger riktar sig mot skiljer 

sig dock till viss del från den applikation som 

detta projekt huvudsakligen riktar sig mot. 

Därför kan saker som i deras rapport lyfts fram 

som nackdelar, som t.ex. visuellt svagare 

ljuspunkt vid s.k. blink-on, då ljuspunkten är 

släckt merparten av tiden och tänds då dess 

position ska förmedlas, vara fördelar för den 

applikation som detta projekt riktar sig mot, och 

vice versa. 

Tekniken som tillämpas av Vogt et al. [4] kräver 

en mer kompetent mjukvara än de andra 

systemen, för att lokalisera och identifiera varje 

laserpunkt. Då det projekt som beskrivs i denna 

rapport främst syftar till att utveckla en väl 

fungerande hårdvara, blir denna metod 

opassande. 

Samtliga ovan nämnda system använder sig av 

konventionella filmkameror med 60Hz 

bildfrekvens, vilket innebär att mycket 

information måste utvinnas ur varje bild. För att 

kompensera för den låga bildfrekvensen 

används ett s.k. Kalmanfilter [6] för 

identifiering av pekare. Ett sådant filter 

använder statistiska metoder för att beräkna ett 

område som en pekare kan röra sig inom, för att 

på så sätt identifiera en pekares rörelser över 

flera bildserier. Då statistiska beräkningar 

bygger på sannolikhet är det inte alltid dessa 

stämmer med det verkliga utfallet, och särskilt 

då flera pekare befinner sig i samma område får 

Kalmanfiltret problem med identifiering. 

Gigja och Kassabs projekt föll på användandet 

av en konventionell laserpekare istället för en 

laserdiod med moduleringsingång, samt 

begränsade kunskaper om hårdvaruutveckling 

för att skapa en användbar prototyp. Detta 

projekt syftar till viss del till att slutföra det 

arbete som Gigja och Kassab påbörjade. 
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3 Koncept 

Med projektet PETS som referens tas beslutet 

att skapa ett system för fleranvändarinteraktion. 

Inspiration hämtades från 

underhållningssystemet Nintendo Wii och från 

Gigja och Kassabs arbete [5]. Dessa system har 

sedan reviderats (se kapitel 2.3) för att utforma 

ett system med en stabil hårdvara och utan de 

inbyggda begränsningar som många 

kommersiella system besitter, i form av 

begränsat antal användare och komplicerade 

dataströmmar. Detta kapitel beskriver de 

önskemål och idéer som utgör grunden för 

utvecklingsarbetet. 

3.1 Mål 

Målet är att skapa ett system som ger en 

koppling mellan syn och kroppsrörelser, och 

implementera detta i hårdvara. Konceptet 

kretsar kring utveckling av en handhållen enhet 

som användaren, genom att rikta den mot den 

aktuella applikationen, använder för att 

interagera med den virtuella omgivningen. Data 

som beskriver var användaren pekar med den 

handhållna enheten används för att skapa en 

markör (exempelvis en pil eller en hand) på 

skärmen, med ett användningsområde som 

liknande det hos markören från en datormus. 

Förhoppningen är att åstadkomma en form av 

betingad inlärning, där användaren, genom att få 

en direkt visuell respons på sina handrörelser, 

snabbt lär sig förstå hur hon eller han 

kontrollerar den virtuella miljön. Detta skulle 

innebära ett system som lämpar sig bra för 

publika miljöer där en instruktör ej kan vara 

ständigt närvarande. 

3.1.1 Användningsexempel 

Ett exempel på systemets tillämpning är då det 

kopplats till en virtuell applikation i 

Norrköpings visualiseringscenter. För att låta 

publiken vara delaktig i det som händer på 

skärmen i större utsträckning än att bara iaktta, 

placeras handhållna enheter i anslutning till 

skärmen. Då systemet utformas för att 

möjliggöra snabb inlärning av dess funktioner, 

är publikens nyfikenhet tillräcklig för att inleda 

interaktion. 

Då någon ur publiken (användaren) plockar upp 

en handhållen enhet och håller den i riktning 

mot skärmen ger systemet en omedelbar 

respons, i form av en händelse i den virtuella 

miljön. Genom att testa vad olika handlingar ger 

för respons, blandas det vetenskapliga med det 

lekfulla, och användaren lär sig att förstå 

systemets möjligheter och begränsningar, såväl 

som hur den virtuella miljön är utformad. 

Systemet utformas för att tillåta ett stort antal 

användare delta i interaktionen. Detta innebär 

att applikationer kan utformas där exempelvis 

flera användare hjälps åt för att utföra en uppgift 

eller lösa ett problem. Det kan också ge upphov 

till interaktion mellan människor, via den 

virtuella världen. Ett exempel på detta är att om 

en användare utför en handling som ger 

antingen en märkbart positiv eller negativ effekt 

på den virtuella miljön, kan detta skapa respons 

från övriga användare, och ligga till grund för 

undervisande diskussioner. 

3.2 Behov och önskemål 

För att skapa en tydlig bild av vilka funktioner 

ett storskaligt system för 

fleranvändarinteraktion behöver besitta sker ett 

möte med medlemmarna i PETS-projektet. I 

beskrivningen av den miljö i vilken de önskar 

att implementera projektet, och hur de hoppas 

att det ska fungera, kan fyra funktionsområden 

identifieras, med olika behov som behöver 

tillgodoses. Nedan följer en presentation av vart 

och ett av dessa funktionsområden, och i kapitel 

3.3 beskrivs lösningsförslag som tagits fram för 

att tillgodose dessa. 

3.2.1 Positionering 

Positionering innebär möjligheten att ta reda på 

var i rummet den handhållna enheten, eller ännu 

hellre; användaren som håller i den, befinner 

sig. Syftet med att implementera tekniker för 

positionering är att i större utsträckning kunna 

fokusera de virtuella varelsernas 

uppmärksamhet på den plats i rummet där 

användaren befinner sig, för att ge upplevelsen 

av att dessa varelser faktiskt kan uppfatta 

användarens närvaro. 
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3.2.2 Identifiering 

Identifiering innebär att systemet kan urskilja en 

eller flera specifika användare i en större grupp 

av människor. Detta för att kunna avgöra vem 

som utför en särskild handling och på så sätt låta 

invånarna i den virtuella miljön reagera speciellt 

på den personen. Om en användare t.ex. gör 

någonting som uppfattas som elakt, kan 

invånarna i den virtuella miljön gömma sig för, 

eller agera aggressivt mot den användaren. 

3.2.3 Kontroll 

Medan positionering och identifiering innebär 

att användaren främst påverkar den virtuella 

miljön med sin närvaro i det angränsande 

fysiska rummet, innebär kontroll en möjlighet 

för användaren att sträcka sig in och aktivt styra 

det som händer i den virtuella miljön. 

3.2.4 Design 

Design är den konkreta fysiska utformningen av 

systemet. Fokus här ligger vid att kombinera 

ergonomi med robusthet för att skapa en enhet 

som är anpassad för att användas i en publik 

miljö. 

3.2.5 Övrigt 

Vidare formulerade PETS-gruppen en lista med 

konkreta önskemål som bör finnas i åtanke då 

systemet utformas. 

 Den handhållna enheten ska ha en 

tvålägesknapp, vars funktionalitet kan 

bestämmas av applikationsutvecklaren. 

 Om möjligt ska den handhållna enheten 

utrustas med teknik för att känna av 

rotation och andra rörelser. 

 Den handhållna enhetens layout ska vara 

enkel, så att det snabbt går att lära sig 

och förstå hur den fungerar utan 

ingående instruktioner. Målgruppen för 

PETS-projektet är barn i åldern 7-12 år, 

vilket även bör finnas i åtanke i detta 

projekt. 

 Den handhållna enheten bör ha en 

strömkälla som möjliggör en arbetsdags 

(8 timmar) aktivt användande utan att 

batteriet behöver laddas om. 

3.3 Lösningförslag 

I syfte att hitta lösningar till så många av de 

tidigare nämna funktionsområdena och 

önskemålen som möjligt utformas ett 

konceptuellt system. Nedan presenteras hur de 

olika lösningarna utformats. 

3.3.1 Positionering 

Ett tillvägagångssätt för att lösa 

positioneringsproblematiken är att utrusta den 

handhållna enheten med en RFID-mottagare, för 

att möjliggöra triangulering med hjälp av RFID-

läsare (figur 3.1).  

 

Figur 3.1: Modell över triangulering 

Genom att, med ett bestämt avstånd, placera två 

RFID-läsare (B och C) på varsin sida av 

skärmen och mäta avstånden mellan läsarna och 

RFID-mottagaren (A), kan den handhållna 

enhetens position räknas ut. Avståndet mellan en 

läsare och mottagaren beräknas genom att låta 

RFID-läsaren läsa av ett större område, och 

mäta responstiden på den eller de signaler som 

kommer tillbaka från mottagaren. På så sätt fås 

en radie som mottagaren befinner sig i. När två 

läsare används kommer också två radier som 

mottagaren befinner sig i registreras. Dessa 

radier ger upphov till två cirklar, och den punkt 

där dessa två cirklar skär varandra kommer är 

den punkt där mottagaren befinner sig. Den 

handhållna enhetens position kan fastställas med 

god noggrannhet så länge mottagaren befinner 

sig i höjdled med läsarna. Avviker enheten för 

mycket i höjdled kommer precisionen att 
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drastiskt minska. För att få mottagarens exakta 

position i alla tre dimensioner måste systemet 

utökas med en tredje läsare som placeras på 

annan höjd än de två tidigare mottagarna. 

3.3.2 Identifiering 

Identifiering kan lösas på många sätt, med 

varierande komplexitet. Enklare identifiering 

kan innebära att urskilja flera olika handhållna 

enheter som är aktiva samtidigt. Mer omfattande 

identifiering kan innebära att, med hjälp av en 

algoritm för ansiktsigenkänning, koppla en 

handhållen enhet till en viss användare så att 

systemet kan känna igen användaren även då 

denne lägger ifrån sig den handhållna enheten. 

Även om det sistnämnda är mest önskvärt att 

implementera i den tänkta användarmiljön, lever 

inte nyttan upp till den arbetsinsats som krävs. 

Den form av identifiering som kan koppla 

samman flera objekt i en bild, kräver kraftfull 

mjukvara och djupgående kunskaper om 

bildbehandling, vilket ligger utanför ramarna för 

det här projektet. 

Istället läggs fokus på att skapa en länk mellan 

den handhållna enheten och någon form av 

sensor, och att konstruera systemet så att denna 

sensor kan skilja på de handhållna enheterna, 

och returnera data om vilken enhet som gör vad. 

3.3.3 Kontroll 

Systemet utformas kring användningen av en 

handhållen enhet, vilket lägger projektets 

tonvikt på funktionsområdet kontroll. 

Grundtanken är att användaren ska få 

upplevelsen av att faktiskt sträcka sig in i den 

virtuella världen, och att dess handrörelser 

aktivt påverkar och kontrollerar den virtuella 

miljön. 

Jämförelsen med en datormus har gjorts 

tidigare; användaren håller i en enhet som 

registrerar dess handrörelser och överför 

informationen om dessa till applikationsservern. 

Utöver funktioner kopplade till användarens 

handrörelser utrustas den handhållna enheten 

även med en eller flera tryckknappar, vilket 

utökar dess potentiella användningsområde. 

3.3.4 Design 

För att möjliggöra en så enkel och ergonomisk 

design som möjligt bör antalet fysiska kontakter 

på den handhållna enheten minimeras. Detta 

innebär att det är relevant att undersöka 

möjligheterna för trådlös kommunikation för 

den handhållna enheten. 

De utseendemässiga aspekterna av designen, 

såväl önskemålet om en tryckknapp, begränsas 

av de olika komponenter som ska användas. Till 

exempel beror placeringen av tryckknappen på 

vad för tryckknapp som väljs, och 

dimensioneringen av mönsterkort är ett 

ömsesidigt beroende av utformningen av 

enheternas utformning. Därför fattas inga fler 

konkreta beslut i det här skedet, utan sparas till 

då ett kretsschema tagits fram (se kapitel 5.2). 

3.3.5 Övriga önskemål 

Ett önskemål är att utrusta den handhållna 

enheten med teknik för att avgöra vinkel/lutning 

och rotation gentemot jordplanet. Enklaste 

tänkbara lösning för detta är att implementera 

ett elektroniskt gyroskop. Med sådan teknik ges 

möjligheten att förse applikationsutvecklaren 

med data för mer avancerad styrning av 

mjukvaran. Om det exempelvis skapas en hand 

där markören är placerad, så får användaren 

möjligheten att vrida denna hand för fler sätt att 

interagera med den visuella miljön. 

Önskemålet om batteritid behandlas i kapitel 

4.3. 

3.4 Kravspecifikation 

Baserat på de krav, önskemål, och 

lösningsförslag som presenterats utformas en 

kravspecifikation. Denna innehåller 

olikgraderade krav för system, hårdvara, 

funktion, design, samt projektets utförande. 

Kravspecifikationen finns i bilaga A. 
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4 Systemstruktur 

Som ett inledande steg i utvecklingsarbetet 

skapas en systemskiss; en karta över hur 

systemet ska byggas upp, vilka undersystem det 

ska innefatta, och hur dessa ska kopplas 

samman. 

Systemet innefattar fyra olika komponenter 

(figur 4.1); handhållna enheter, en basstation, en 

kamera, och en applikationsserver. Kameran 

som används är befintlig teknik (utvecklas inte 

inom projektet, avhandlas i kapitel 4.2) och som 

applikationsserver används den dator som 

applikationsutvecklaren anser lämplig. 

Basstationen och den handhållna enheten 

konstrueras och tillverkas inom ramarna för 

projektet. Denna modell är systemet i sitt 

grundutförande, men tanken är att systemet ska 

innefatta ett flertal handhållna enheter. 

Navet i systemet är en basstation, som sköter 

kommunikationen genom att skicka 

kommandon till de handhållna enheterna via en 

trådlös länk, och till kameran via kabel. Via 

reglage i basstationen kan inställningar göras för 

hur många handhållna enheter som ska hanteras 

och för hur hög sändareffekt som önskas. 

Systemskissen utgår från de krav som 

sammanställts i kravspecifikationen. 

Inledningsvis formuleras de ytliga funktionerna; 

de funktioner som möter användaren. Eftersom 

det finns krav på enkelhet i användargränssnittet 

är dessa ytliga funktioner uppbyggda kring en 

dold komplexitet, vilket innebär att de består av 

ett eller flera underliggande delsystem, vars 

grad av komplexitet inte ska eller bör upplevas 

av användaren. 

Genom att formulera dessa ytliga funktioner och 

sedan bryta ner dem i underliggande delsystem, 

kan en systemstruktur relativt enkelt fastställas. 

Nedan beskrivs dessa ytliga funktioner, och de 

underliggande system som bygger upp dem. 

4.1 Trådlös kommunikation 

För att möjliggöra trådlös kommunikation 

mellan basstation och de handhållna enheterna 

behövs en sändare och en mottagare. Här finns 

en uppsjö av olika typer av sändar- och 

mottagarkomponenter att välja på, och det gäller 

att hitta den lösning som passar bäst för det här 

systemet. För att både sändaren och mottagaren 

ska jobba på lika villkor, och för att samtidigt 

minska antalet komponenter i system, läggs 

fokus på att hitta och använda en kombinerad 

sändare och mottagare, en så kallad transceiver. 

4.1.1 Transceiver 

Uppdraget tilldelas nRF905-chippet från Nordic 

Semiconductor. Denna transceiver kan jobba 

med en bärvåg på 433 MHz, vilket är 

fördelaktigt då detta frekvensband inte är lika 

ockuperad som vissa av de högre fria 

frekvensbanden (till exempel 2,4 GHz som 

används till Bluetooth och WLAN). Dessutom 

har 433 MHz-bandet en större våglängd (0,69 

m), vilket gör den mindre känslig för hinder och 

störningar. 

Transceivern har fyra valbara sändareffekter; -

10 dB, -6 dB, 6 dB, och 10 dB. Inställningar för 

sändareffekt, bärvågsfrekvens, m.m, görs genom 

att skicka kommandon, i form av specifika 

binära ord, till nRF905-chippet via processorns 

SPI-buss. 

4.1.2 Antenn 

I nRF905-chippets datablad [7] ges några 

exempel på lämpliga sätt att utforma en antenn 

till chippet. Då dessa exempel är utförliga, och 

får anses vara tillförlitligt testade, 

implementeras en differentiell loopantenn enligt 

givna specifikationer. Antennen mäter 20x35 

mm, vilket ger den en behändig storlek för att 

placeras i den handhållna enheten. 

Figur 4.1: Systemskiss 
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4.2 Kameran 

 

Figur 4.2: IVP Ranger M50 

Kameran som används i systemet är en 

höghastighetskamera av modellen Ranger M50 

(figur 4.2), utvecklad av företaget IVP (numera 

SICKIVP).  Det primära användningsområdet 

för kameran är inom tillverkningsindustrin, där 

den används för att göra noggranna kontroller 

av tillverkade produkter, men eftersom den 

enkelt kan programmeras om kan den anpassas 

till andra miljöer och användningsområden. 

Kameran kan ta bilder och göra beräkningar på 

dessa med en hastighet på upp till 10 000 bilder 

per sekund, vid låg upplösning. Högsta 

upplösningen är på 1536x512 pixlar, men 

antalet pixelrader i området som kameran tittar 

på kan skalas ner för att åstadkomma snabbare 

beräkningar. Beräkningar på bilderna utförs av 

IVPs egna bildsensor, M12 Smart Vision 

Sensor, internt i kameran, vilket innebär att 

information kan skickas, tas emot och behandlas 

mycket snabbare än med ett externt 

bildbehandlingsprogram. Kameran kan utnyttja 

olika förprogrammerade algoritmer, vilka bland 

annat kan tala om var i bilden som den ljusaste 

punkten befinner sig. 

Kameran kommunicerar med en serverdator via 

IVPs egenutvecklade kommunikationsgränssnitt 

HSSI (High Speed Serial Interface) vars uppgift 

är att skicka rådata från kameran till datorn. 

Dessa data innehåller koordinater för den 

ljusaste punkten i bilden. Kameran har även en 

I/O-anslutning varifrån en extern synksignal kan 

tas emot för att synkronisera kameran med 

externa moduler. 

Kommunikation mellan basstation och kameran 

sker seriellt via en D-subanslutning
2
 på 

                                                 
2
 Ett standardiserat anslutningsgränssnitt 

basstationen. 

Kameran har en utgång för 

synkroniseringssignal och en ingång för 

startsignal. Utgången för synkronisering sätts 

hög (logisk etta) då kameran är redo att påbörja 

en bildtagningssekvens. Basstationen läser av 

detta och skickar startsignal. Då detta sker 

startar kameran sin bildtagningssekvens. Under 

tiden en bild tas sätts synkroniseringssignalen 

låg (logisk nolla) och tillbaka till hög när bilden 

är tagen. Antalet bilder som tas anges av en 

variabel i kamerans mjukvara. När alla bilder är 

tagna sätts synkroniseringssignalen åter hög, 

och kameran inväntar ny startsignal för att 

påbörja nästa bildtagningssekvens. 

Förutom in- och utgång till basstationens 

processor har D-suben matnings- och 

jordanslutning för kameran. Detta för att 

förenkla kamerans anslutning; kameran behöver 

bara kopplas in till basstationen, utan att behöva 

en extern strömkälla. 

Då systemets utdata behöver förmedla två saker; 

laserpunktens position och huruvida lasern är 

tänd i ett visst ögonblick eller ej, kan kamerans 

utdata också användas som systemets utdata. 

En mer ingående beskrivning av kameran finns i 

Gigja et al [5]. Specifika instruktioner för hur 

kameran ansluts, samt vilka signaler som 

skickas, finns i kamerans manual [8]. 

4.3 Vikten av låg ström-
förbrukning 

Systemet är avsett att användas i publika miljöer 

såsom utställningar, mässor, och museer. För att 

fungera tillfredsställande i dessa miljöer bör 

systemet kunna hållas i drift i en tid som 

motsvarar besökstiderna på dessa platser. Detta 

ställer krav på systemets utformning; de kretsar 

och komponenter som används får inte förbruka 

för mycket ström. Då basstationen ansluts till ett 

vägguttag berör dessa krav främst den 

handhållna enheten.  

En funktion som förbrukar mycket ström är 

sändarläget hos en transceiver. Det finns 

fördelar med att implementera tvåvägs-

kommunikation mellan basstationen och de 
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handhållna enheterna, men då dessa inte är 

avgörande för systemets generella funktion, 

väljs användning av tvåvägskommunikation 

bort. För att, i bildlig mening, hålla dörrar öppna 

under utvecklingsarbetet, implementeras 

tekniken för tvåvägskommunikation i hårdvara, 

men systemet utformas så att denna inte ska 

behöva användas. 

Möjligheten att använda energisnåla 

komponenter har övervägts, men då detta 

projekt främst avser att ta fram en prototyp, har 

fokus legat på komponenternas funktion och 

utformning, framför dess strömförbrukning. 

Som följd av att tvåvägskommunikationen inte 

används utrustas basstationen inte med andra 

gränssnitt för dataöverföring än radiolänken och 

kontakten med kameran. Detta val innebär en 

fysisk begränsning av nyttjandet av data från 

kommunikationslänken. Mer om detta tas upp i 

kapitel 8.4.2. 

4.4 Pekfunktionen 

Denna funktion är den mest vitala för systemet, 

och är samtidigt den funktion med mest 

komplex uppbyggnad. Pekfunktionen skapar en 

länk mellan den fysiska världen (användaren) 

och den virtuella (applikationen), genom att, 

som namnet antyder, låta användaren peka på 

den del av applikationen som man vill påverka 

och sedan extrahera data rörande pekarens 

position. Den handhållna enhetens förflyttning 

resulterar i en motsvarande rörelse på skärmen, 

och målet är att göra funktionen så enkel och 

uppenbar att användaren genast kan ta den till 

sig. 

4.4.1 Tidsmodulerad laser 

Precis som i Gigja et al [5] används 

tidsmodulerad laser för att skapa en markör, och 

en kamera för att extrahera markörens position. 

Konceptet bygger på att kameran tar en serie 

bilder i snabb följd, och genom att synkronisera 

kamerans slutarsekvens med moduleringen av 

laserdioderna är förhoppningen att kunna tända 

en laser för varje bild kameran tar. Då kameran 

har inbyggda funktioner för att avgöra vilken 

punkt i en bild som är ljusast, och snabbt kan 

överföra denna information till en dator, erhålls 

på så sätt laserpunktens exakta position i varje 

bild. 

Den lasermodul som används är en 5LJM (figur 

4.3) från det tyska företaget Roithner 

Lasertechnik. Lasern har våglängd 650 nm och 

5 mW uteffekt. Den är speciellt framtagen för 

att tidsmoduleras i frekvenser upp till 360 kHz, 

till skillnad från de vanliga laserdioder som 

återfinns i t.ex. kommersiella laserpekare, som 

inte klarar av att moduleras i höga frekvenser. 

Detta på grund av att laserdioden har en längre 

responstid och därför kräver längre tid för att 

tändas och släckas, samt att modulering innebär 

ett stort slitage på dioden och kraftigt minskar 

dess livslängd. 

 

Figur 4.3: Lasermodul 

Lasermodulen har tre anslutningar; en för 

matningsspänning, en jordanslutning, samt en 

moduleringsanslutning. Det är denna 

moduleringssignal som styr lasermodulens 

tändning; under förutsättning att lasermodulen 

har matning, kommer en hög signal på 

moduleringsanslutningen få lasern att tändas. 

4.4.2 Synkronisering 

Då systemets struktur baseras på att endast en 

laser är tänd åt gången, krävs att de handhållna 

enheterna är noggrant synkroniserade. 

Synkroniseringen är basstationens huvudsakliga 

uppgift. Genom att kontinuerligt informera de 

handhållna enheterna om när det är deras tur att 

tända sin laser. Mer om hur det här fungerar 

finns att läsa i kapitel 4.7. 

4.5 Effektbegränsning 

Då systemet är avsett att användas i publika 

installationer har strålsäkerhetsmyndigheten 

föreskrifter rörande laserns uteffekt [9]. För att 

värna användarens säkerhet och för att undvika 

att behöva söka tillstånd för att få sätta systemet 

i bruk, måste matningsspänningen till lasern 
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begränsas så att dess uteffekt aldrig överskrider 

fem milliwatt. Genom att mäta lasermodulens 

strömförbrukning vid önskad matningsspänning, 

kan effektlagen (ekv. 4.1) användas för att räkna 

ut laserns uteffekt.    

    Ekv. 4.1 

Ett lågpassfilter (figur 4.4) konstrueras, som 

begränsar strömmen till lasermodulen och 

samtidigt eliminerar spikar i matnings-

spänningen, i syfte att ge lasern en jämn 

uteffekt. 

 

Figur 4.4: Lågpassfilter 

Ekvation 4.2 används för att bestämma filtrets 

proportioner, och väljer en låg frekvens för att i 

största möjliga utsträckning slippa svängningar 

på laserns matningsingång. 

    Ekv. 4.2 

Ekvationen resulterar i en väldigt hög 

kapacitans. För att bekräfta filtrets funktion 

simuleras kretsen i PSpice
3
, med en 1 kΩ last. 

Den resulterande utspänningens medelvärde i 

förhållande till frekvensen hos inspänningen 

åskådliggörs i figur 4.5 tillsammans med 

inspänningens medelvärde som referens. Figur 

4.6 visar strömmen genom lasten. 

 

 

                                                 
3
 Programvara för simulering av elektriska nät 

 

Figur 4.5: Filtrets medel-inspänning (lila) och   

-utspänning (turkos) i förhållande till 

inspänningens frekvens 

 

Figur 4.6: Filtrets medelutström i förhållande 

till inspänningens frekvens 

Simuleringen ger ett önskvärt resultat; filtret har 

en jämn utspänning vid frekvenser nära 0 Hz, 

men då inspänningens frekvens ökar, minskar 

utspänningen gradvis, vilket förhindrar 

spänningstoppar i lasermodulen. 

4.6 Tryckknapp 

Den handhållna enheten utrustas med ingångar 

för två momentana tryckknappar, med en 

funktionalitet motsvarande den hos knapparna 

på en datormus. Vilka funktioner som kopplas 

till dessa knapptryckningar bestäms av 

applikationsutvecklaren. 

För att kunna nyttjas måste data om knappens 

läge på något vis överföras till 

applikationsservern. Då den handhållna enheten 

ska vara helt trådlös, måste överföringen ske via 

någon av de kanaler som den har tillgång till. 

Då tvåvägskommunikation valts bort (se kapitel 

4.3) kvarstår att skicka information om 

knapptryckningar via lasern. Denna metod 

innebär att kameran behandlar data, genom att 

låta vissa bilder representera knappens läge. 
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Detta minskar systemets kapacitet för totalt 

antal handhållna enheter, eftersom kameran får 

mer att göra. Samtidigt innebär det ett 

enkelriktat signalflöde, vilket utökar 

batteritiden, och ett enklare signalflöde, vilket 

minskar behovet av avancerad mjukvara. 

I praktiken innebär funktionen att kameran tar 

två bilder för varje handhållen enhet; en för 

positionering och en för att avgöra 

tryckknappens läge. Om knappen är intryckt 

förblir lasern tänd i den andra bilden, och annars 

uppfattas bilden som tom. På så vis kan 

serverdatorn enkelt avgöra; om den koordinat 

som mottags från kameran i den dedikerade 

bilden är skiljd från 0,0 är knappen intryckt, 

annars inte. 

4.7 Modulationsschema 

Ett modulationsschema skapas, som talar om 

hur kommunikationsordningen ser ut, och hur 

signalerna skickas mellan de olika delarna av 

systemet, i syfte att synkronisera systemets 

enheter. Modulationsschemat implementeras 

främst i mjukvara, men hårdvarans utformning 

sätter gränserna för vad som går att göra. Om 

det exempelvis är önskvärt att använda 

tvåvägskommunikation i modulationsschemat, 

så måste detta vara inbyggt i hårdvaran för att 

göras möjligt. 

För att underlätta reglering av den tid under 

vilken den handhållna enheten ska tända sin 

laser, skickas denna information som ett heltal 

via radiolänken. På så sätt behöver bara en 

variabel för denna tid ändras i basstationen. 

Totalt skickas två byte från basstationen till 

varje enhet; en byte som anger när enheten ska 

tändas, och en byte som anger hur länge den ska 

vara tänd. 

För att ge möjlighet att testa olika 

modulationsscheman under utvecklingen, 

konstrueras hårdvaran för att hålla så många 

dörrar öppna som möjligt, förutsatt att det inte 

påverkar systemets prestanda i allt för stor 

utsträckning. 

Gällande modulationsschemats utförande finns, 

för detta system, två huvudsakliga vägar att gå; 

att synkronisera de handhållna enheterna för en 

bildserie i taget, eller att synkronisera en 

handhållen enhet i taget. Hårdvaran utformas så 

att det är möjligt att välja vilket av dessa två 

modulationsscheman man önskar använda. 

4.7.1 Exempel 1 

Att synkronisera de handhållna enheterna för en 

bildserie åt gången innebär att basstationen 

skickar en synkroniseringssignal till samtliga 

pekare i samma stund som kameran påbörjar en 

bildserie. Varje pekare tilldelas en unik identitet 

som säger åt den hur länge den ska räkna mellan 

från det ögonblick den tar emot 

synkroniseringssignalen till det att den tänder 

sin laser. 

Modulationsschemat bygger på att räknaren i 

varje handhållen enhet måste vara noggrann för 

att det inte ska förekomma överlapp, där två 

lasrar är tända i samma bild. Den stora fördelen 

med schemat är att det öppnar upp bandbredden, 

vilket ger möjligheten att implementera 

tvåvägskommunikation, då basstationens 

sändare endast är aktiv en gång för varje 

bildserie. Dessutom innebär det att den 

handhållna enheten kan försätta sin radiokrets i 

viloläge under tiden den räknar, vilket leder till 

en minskad strömförbrukning och utökad 

batteritid. 

4.7.2 Exempel 2 

Att synkronisera en handhållen enhet i taget 

innebär att varje enhet tilldelas en identitet 

(förslagsvis en siffra). Genom att basstationen 

känner till dessa identiteter kan den skicka 

specifika kommandon till varje handhållen 

enhet, genom att bifoga identiteten i 

meddelandet. Den handhållna enheten jämför 

sedan mottagen identitet med sin egen identitet, 

och reagerar bara på kommandot om 

identiteterna stämmer överens. 

Detta modulationsschema innebär att 

basstationens sändare får jobba mer, vilket 

innebär att bandbredden är upptagen en större 

del av tiden. Att bandbredden är upptagen 

försvårar om man önskar nyttja tvåvägs-

kommunikation, då det inte finns något 

utrymme för de handhållna enheterna att skicka 

tillbaka data. Fördelen med modulationsschemat 
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är att de handhållna enheterna får en mer exakt 

synkronisering mot basstationen, och slipper att 

själv hålla reda på när det är dess tur. Då den 

slipper räkna, innebär detta modulationsschema 

även att processorn i den handhållna enheten i 

större utsträckning kan utföra andra funktioner 

utan att det påverkar timingen. 

4.8 Larmfunktion 

Då systemet är menat att användas i stora 

publika sammanhang finns det en mening med 

att utrusta den handhållna enheten med en 

larmfunktion, som hindrar att någon tar med sig 

enheten. Denna larmfunktion baseras på att den 

handhållna enheten måste befinna sig inom det 

område där den finner bärvåg från basstationen. 

Systemets transceiver har en utgång som går 

hög då den känner av bärvåg (”carrier detect”, 

CD), och signalen från denna utgång kan enkelt 

användas för att styra larmfunktionen. Då 

överföringen är binär finns två lägen; om 

transceivern hittar bärvåg är signalen från CD-

utgången en logisk etta. Om bärvåg saknas är 

utsignalen en logisk nolla. 

Om processorn i den handhållna enheten avläser 

den inkommande signalen som en logisk nolla 

under en tillräckligt lång tid, aktiveras 

larmfunktionen och en signal ljuder från en 

högtalare i enheten. 

4.9 Avaktiveringsfunktion 

Systemets larmfunktion (se ovan) baseras på att 

den handhållna enheten måste känna av en 

bärvåg. Detta gör det lätt att motivera behovet 

av en särskild funktion som reagerar om 

basstationen av någon anledning (avstängning, 

strömavbrott) förlorar matningsspänning, och 

beordrar de handhållna enheterna att avaktivera 

sina larm. 

Funktionen realiseras som en krets i 

basstationen. Spänningskällan kopplas direkt till 

ett av processorns avbrottskänsliga ben (int0), 

vilket tillåter processorn att reagera så snart 

spänningen försvinner och avbryta sin 

standardrutin för att hantera detta. För att 

basstationen ska kunna utföra sina uppgifter 

även efter att matningsspänningen har 

försvunnit, skapas en back up-krets (figur 4.7) 

med förmåga att på egen hand upprätthålla 

basstationens spänning i några sekunder. 

 

Figur 4.7: Back up-krets 

Den tid som kapacitansen kan förse basstationen 

med spänning baseras på kretsens 

strömförbrukning under avstängningsprocessen, 

vilken är svår att mäta i förväg. Därför väljs 

kondensator (C) med kapacitans i 

storleksordningen millifarad för att ge 

basstationen en god tidsmarginal att genomföra 

avstängning. När spänningskällan aktiveras 

lagras en laddning i kondensatorn. Dioden 

enkelriktar strömmen, vilket leder till att 

kondensatorns laddning delas mellan 

seriekopplingen av motståndet (R) och 

lysdioden (LED), och matningsutgången (Vdd) 

till basstationen när spänningskällan försvinner. 

Lysdioden är inte nödvändig för back up-

kretsens funktion, men är önskvärd för att 

indikera att basstationen har spänning. Under 

förutsättningen att motståndets resistans är 

tillräckligt hög kommer kondensatorn förse 

basstationen med tillräcklig spänning för att 

genomföra en avstängningssekvens. 

4.10 Aktivering av handhållen 
enhet 

Då systemet är ämnat att användas i publika 

miljöer kommer den handhållna enheten inte att 

vara påslagen hela tiden, utan bör utrustas med 

ett enkelt sätt att aktiveras då de ska användas. 

Här är möjligheterna många. Det uppenbara 

alternativet är att utrusta den handhållna enheten 

med en strömbrytare och låta användaren själv 

sätta igång den, men då det finns krav på 

användarvänlighet och enkelhet söks andra 

vägar. 
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4.10.1 Ljussensor 

En tanke är att sätta en ljussensor någonstans på 

den handhållna enheten och aktivera då det blir 

mörkt (alltså när användarens hand täcker 

sensorn). Detta alternativ gör sig dock beroende 

av omgivningens ljus och att användaren måste 

hålla enheten på ett förbestämt vis för att täcka 

sensorn. Dessa nackdelar gör aktivering via 

ljussensor till en opålitlig lösning, vilket leder 

till att den väljs bort. 

4.10.2 Beröringssensor 

Ett alternativ som skulle ge önskad enkelhet till 

systemet, är användningen av en 

beröringssensor som aktiveringsfunktion. 

Funktionaliteten hos denna bygger på att en 

elektrod kopplas till sensorn, som känner av 

förändringar i kapacitans kring elektroden. Om 

en hand vidrör eller kommer i närheten av 

elektroden kommer en kapacitansändring att 

inträffa. Beröringssensorn känner av denna 

ändring och skickar en signal om att elektroden 

berörs. Då en kabel används som elektrod kan 

denna fästas på insidan av den handhållna 

enhetens hölje och på så vis göra hela enheten 

känslig för beröring. 

Tre olika chip testas och jämförs med varandra, 

för att hitta ett med tillfredsställande 

funktionalitet; Omrons B6TS04LT, Atmels 

QT113A, samt TouchSEMIs TS01S. 

 

Figur 4.8: Kopplingsschema för Omron 

B6TS04LT 

Omron-chippet (figur 4.8) har fyra kanaler, 

vilket innebär att det kan ha upp till fyra 

oberoende beröringselektroder, vilket är fler än 

vad systemet behöver. Det som främst motiverar 

valet av detta chip är att det, vid tillfället, såldes 

väldigt billigt på ELFA. Chippets många 

ben/kanaler och behov av kommandon från 

processorn gör det krångligt att koppla upp för 

tester, och dess funktionalitet visar sig 

svåråtkomlig. En stor nackdel är att chippet 

själv inte anpassar sin känslighet efter 

omgivningen, utan måste ”läras upp” genom 

speciella kommandon och upprepade 

elektrodberöringar. Resultatet lagras i ett 

inbyggt EEPROM-minne och används som 

känslighetsnivå tills chippet nollställs eller lärs 

upp på nytt. Detta innebär att det finns en risk 

att chippet behöver läras om då det ska 

användas i en ny miljö. 

 

Figur 4.9: Kopplingsschema för Atmel QT113A 

Samtidigt som Omron-chippet testas undersöks 

andra alternativ. Ett sådant är Atmels 

beröringssensor QT113A (figur 4.9). Denna 

visar sig vara enkel att ha att göra med, och 

tillgodoser systemets behov. Chippet har dels 

ingångar för en beröringselektrod, och dels två 

ingångar för att välja längsta tid för utsignalen 

då elektroden utsätts för kontinuerlig beröring. 

Vid beröring skickas en inverterad signal från 

chippet, d.v.s. utsignalen sätts låg vid detekterad 

beröring. En kondensator kopplas mellan de två 

ingångarna för beröringselektroden, och 

storleken på dess kapacitans avgör chippets 

känslighet enligt principen att större kapacitans 

leder till större känslighet, dock med ökad 

responstid som följd. Dessvärre visar det sig, då 

fler ska beställas, att de slutat tillverkas och inte 

längre går att få tag på. 
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Figur 4.10: Kopplingsschema för TouchSemi 

TS01S 

Slutligen undersöks en sensor från det tjeckiska 

företaget TouchSEMI (figur 4.10). Denna sensor 

påminner om Atmel-chippet, med användandet 

av en kanal och med liknande funktionalitet. 

Även här kan kapacitanserna ändras för att öka 

känsligheten, dock genom att denna gång sänka 

värdet på kondensatorn till beröringselektroden. 

Förutom att ändra kapacitansvärdena finns det 

tre olika inställningar för känslighet. Genom att 

koppla chippets Sync-ingång, antingen direkt 

till jord, direkt till matning, eller med ett stort 

motstånd till jord, ändras känslighetsnivåerna; 

från låg känslighet då Sync-ingången jordas, till 

hög känslighet då samma ingång kopplas till 

matningsspänning. Tester visar att kopplingen 

måste ställas in på den känsligaste nivån för att 

ge ett tillfredsställande resultat. 

TouchSEMI-chippet är det chip som slutligen 

används i vårt system. 

4.11 Batteri och uppladdning 

Ett batteri väljs för att uppfylla de krav som 

formulerats i arbetets inledningsfas. Då batteriet 

vid långvarig användning kommer att laddas ur, 

är en uppladdningsbar ackumulator, ur både 

ekonomi-, enkelhets- och miljösynpunkt, att 

föredra. På ELFA hittas ett ackumulatorpaket 

bestående av fem 1,2 volts knappcellsbatterier 

sammansatta i serie med varandra för att ge 

totalt 6 volt utspänning. Detta väljs på grund av 

dess önskvärda dimensioner, utspänning, samt 

dess, vid tillfället, prisvärdhet. Batteritiden 

ligger på 250 mAh, vilket uppskattas till att vara 

fullt tillräckligt för att driva en aktiv enhet under 

en hel dag. 

För att uppfylla kravet om enkelhet ska batteriet 

inte behöva tas ut från enheten, utan det ska 

finnas medel för att möjliggöra uppladdning på 

plats. En ackumulator laddas upp genom att en 

inverterad spänning läggs över dess poler, och 

på så sätt omvänder urladdningsprocessen. Det 

är viktigt att ackumulatorn inte fortsätter laddas 

efter den är fulladdad, då detta permanent kan 

försämra dess prestanda och kapacitet. Detta 

regleras av laddkretsen MAX712 från Maxim 

(figur 4.11). Den är kopplad mellan en extern 

AC till DC-adapter och ackumulatorn. När 

ackumulatorn är fulladdad känner kretsen av 

spänningsändringen som uppstår och bryter 

därmed spänningen mellan strömkällan och 

ackumulatorn. 

 

Figur 4.11: Batteriladdningskrets Maxim 

MAX712 

4.12 Batteriindikator 

I anslutning till den handhållna enhetens batteri 

sitter en batteriindikatorkrets (figur 4.12). Det 

ursprungliga schemat till denna krets skapades 

av Richard Cappels [10], och modifieras så att 

kontinuerlig kontroll utförs. 

 

Figur 4.12: Batteriindikatorkrets 

Genom att parallellkoppla spänningsregulatorn 

(U1) med de båda dioderna (D1 och D2) och 
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låta potentiometern (R2) styra referens-

spänningen till spänningsregulatorn, skapas en 

krets där lysdioden tänds då matnings-

spänningen blir lägre än ett förbestämt 

tröskelvärde. Detta tröskelvärde kan justeras 

med hjälp av potentiometern. Då den primära 

spänningskällan för den handhållna enheten är 

dess batteri, är denna krets viktig för att undvika 

situationer där användaren plötsligt står med en 

urladdad enhet, samt för att slippa ladda 

batteriet i onödan. 

4.13 Gyroskop 

Den handhållna enhetens begränsade förmåga 

att kommunicera med sin omvärld, som följd av 

att tvåvägskommunikation väljs bort (kapitel 

4.3), leder till nackdelar då ett gyroskop 

implementeras i den handhållna enheten; 

komplexitet och problematik kring hantering av 

data, väger tyngre än potentiella fördelar. Därför 

utelämnas utvärdering av tekniken i det fortsatta 

utvecklingsarbetet. 

4.14 Val av processor 

Då processorer ska väljas till systemet finns 

några olika faktorer att ta med i beräkningarna; 

processorn måste ha de funktioner som systemet 

kräver (t.ex. avbrottshantering och ett SPI-

gränssnitt) och tillräckligt många portar för att 

ansluta alla kringliggande system. Samtidigt 

måste processorn till den handhållna enheten 

vara så liten som möjligt, då dess kretskort har 

begränsat med utrymme (mer om detta i kapitel 

5.2). En annan faktor som spelar in är vilket 

programmeringsspråk som kan användas för att 

programmera processorerna, och här föredras 

språk som det finns tidigare erfarenhet av inom 

projektet. Detta då inlärningstiden för ett nytt 

programmeringsspråk är relativt lång i 

förhållande till projektets varaktighet. 

4.14.1 Single-board microcontroller 

Tidigt i arbetet diskuteras en möjlig lösning att 

använda en så kallad single-board 

microcontroller som grund i basstationen. En 

single-board microcontroller är ett kretskort 

med färdigmonterad processor och med in- och 

utgångar klara att användas, för att underlätta 

anslutningar av kringliggande komponenter och 

kretsar. Med ett sådant kort förenklas processen 

med att göra ett kretsschema, då det inte behövs 

ta hänsyn till hur processorn ska monteras. Det 

enda som behöver tänkas på är hur de 

kringliggande komponenterna ska anslutas till 

processorn. Den typ av single-board 

microcontroller som utvärderas är en Arduino, 

som tillverkas av det italienska företaget med 

samma namn. Korten finns i flera olika 

utföranden med priser varierande från ett par 

hundra kronor och uppåt. Med Arduino-kortet 

kommer tillhörande egenutvecklad mjukvara 

baserat på C/C++ för enkel programmering, 

med färdiga funktioner anpassade för 

processorn. 

Arduino-korten har flera olika typer av 

anslutningar (bl.a. USB och seriell) och 

inbyggda funktioner (t.ex. PWM – Pulse Width 

Modulation), men eftersom basstationens 

uppgift är relativt enkel, är Arduino-kortet en 

onödigt kraftfull lösning. Detta, samt det faktum 

att kretskort för kringliggande system måste 

tillverkas vare sig ett Arduino-kort används eller 

inte, gör att användningen av ett Arduino-kort 

utesluts. Detta innebär i praktiken mer jobb, 

men ger en billigare lösning och ett enklare 

utförande, då bara ett kretskort behöver 

tillverkas till basstationen. 

4.14.2 Inkapslingar 

Processorer kommer huvudsakligen i tre olika 

utföranden vad gäller inkapsling; Dual in-line 

(DIL), Quad flat pack (QFP), samt Ball grid 

array (BGA), där samtliga har fördelar och 

nackdelar gentemot varandra. Mycket 

information om de olika inkapslingarna finns att 

hämta på wikipedia [11]. 

 

Figur 4.13: Exempel på inkapslingen Dual in-

line 

En Dual in-line (figur 4.13) är lätthanterlig och 

kan enkelt anslutas till ett kopplingsdäck för 

tester. Dess nackdel är dessvärre övervägande; 
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med benen placerade i två parallella rader, med 

2,54 mm benavstånd, blir processorn i detta 

utförande för stor. 

 

Figur 4.14: Exempel på inkapslingen Quad flat 

pack 

 

För processorer med 32 ben eller fler, är det 

vanligt med Quad flat pack (figur 4.14), ett 

kvadratiskt chip där benen sitter jämnt fördelade 

över dess fyra sidor. Avståndet mellan benen är 

betydligt mindre än för DIL, mellan 0,4 och 1,0 

mm. Benens fördelning och korta benavstånd 

gör att chippet blir förhållandevis mycket litet, 

men dock inte så litet att det inte kan lödas för 

hand. 

 

Figur 4.15: Exempel på inkapslingen Ball grid 

array, med undersidan till höger 

Det tredje utförandet, BGA (figur 4.15), är det 

chip som är mest platseffektivt. Dess ben ligger 

i ett rutnät på undersidan av kapseln, vilket gör 

att en stor mängd anslutningar kan kopplas till 

den, på en mycket liten yta. BGA-kapseln 

kommer i olika varianter, där benavstånden 

skiljer sig, från <0,5 upp till 1,5 mm. På grund 

av dess minimala yta är den också mycket 

svårlödd; chippet måste passas in exakt på plats 

och lödning sker i en lödugn. Det är också 

mycket svårt att löda loss efter montering, om 

detta mot förmodan skulle behövas. 

4.14.3 Slutsats 

Efter utvärdering av systemet är slutsatsen att 

det behöver en processor med minst fyra portar, 

motsvarande 40 ben eller mer.  Detta utesluter 

processorer med DIL-inkapsling, då de i detta 

utförande är för stor för att platsa i den 

handhållna enheten. Eftersom en del av 

utmaningen i examensarbetet är att tillverka 

mönsterkort och montera komponenter för hand, 

måste även BGA-inkapslingen uteslutas, då de 

verktyg som behövs för montering inte finns 

tillgängligt. Kvar återstår QFP-inkapslingen, 

som är en bra kompromiss mellan utrymme och 

monterbarhet. Valet av den processor som 

uppfyller projektets krav och önskemål faller på 

en ATmega16L från Atmel, en strömsnål 

fyraportars processor i QFP-utförande. 

4.15 Tester av delsystem 

Ett bra tillvägagångssätt för att testa systemet är 

att dela upp det i mindre delar och testa varje 

del för sig. Flera av de olika komponenterna i 

systemet testas individuellt, medan andra 

kopplas ihop och testas som delsystem. För att 

inte utvecklingsarbetet ska drunkna i tester 

läggs fokus på att testa de delsystem som är av 

stor vikt för systemets generella funktion; till 

exempel kommunikationskretsen och 

lasermodulen. Mindre komplexa delsystem, som 

lågpassfilter och spänningsdelningar, beräknas 

och simuleras, men kopplas inte nödvändigtvis 

upp i en fysisk krets. Dessa kretsar kan istället 

finjusteras då komponenterna monteras, för att 

anpassa deras karakteristik efter vilka strömmar 

som flyter genom dem, något som kan vara 

svårt att beräkna i förväg. 

Tester av fysiska kretsar utförs på 

kopplingsdäck, där en processor i ett mer 

lätthanterligt DIL-utförande ersätter den 

ytmonterade processor som slutligen kommer 

användas i systemet. Istället för den 

tidskrävande processen att behöva tillverka 

separata mönsterkort för de ytmonterade 

komponenterna, löds trådar direkt på 

komponenternas anslutningsben. Dessa trådar 

kan sedan anslutas till kopplingsdäcket, och 

därifrån kan tester utföras. Däremot kan inte 

tillverkningen av ett mönsterkort för tranceivern 

undvikas. Detta p.g.a. dess utförande, där benen 

sitter för tätt för att kunna lödas med trådar, 

samt att dess antenn enklast realiseras på 

mönsterkort. 
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5 Tillverkningsprocessen 

Följande kapitel beskriver hur systemet 

konstrueras och tillverkas. Arbetet delas upp i 

ett flertal etapper som beskrivs tillsammans med 

en genomgång av vilka problem som stötts på 

och vilka lösningar som arbetats fram. 

5.1 Kretsschema 

Då samtliga önskvärda funktioner formulerats 

som delsystem undersöks hur dessa kan 

realiseras som elektroniska kretsar. För många 

delsystem finns färdiga komponenter att 

införskaffa. För andra delsystem måste kretsarna 

utformas. Genom att rita upp hur dessa kretsar 

ser ut och hur de är kopplade till varandra, 

skapas ett kretsschema för hela systemet. 

5.2 Designkoncept 

För att fastställa lämpliga dimensioner för 

kretskorten måste ett designkoncept tas fram, 

som beskriver riktlinjer för hur den handhållna 

enheten ska se ut. I den bästa av världar kan 

designkonceptet uteslutande baseras på 

ergonomi, och dimensioneras till en optimal 

storlek. Då projektet innefattar tillverkning av 

mönsterkort och lödning av komponenter, finns 

en begränsning i valet av komponenter. 

Komponenter som är för små för att hanteras 

vid manuell lödning och komponenter som 

kräver ledningar mindre än 0,2 mm väljs av 

praktiska skäl bort. Dessa faktorer sätter en 

gräns för hur små kretskorten kan göras; alla 

komponenter måste få plats. Omvänt begränsas 

den handhållna enhetens dimensioner av att den 

måste passa bra i användarens hand. Då detta 

inte gäller för basstationen kan dess storlek 

väljas enbart baserat på att den ska vara 

tillräckligt stor för att rymma alla komponenter. 

För den handhållna enheten innebär det en 

tydlig kompromiss. 

 

Figur 5.1: Tidig skiss av pekarens utformning, 

sedd från sidan 

Inspiration till lämplig design hämtas från 

formen hos vissa mobiltelefoner, och från 

Nintendos Wii Nunchuck, då dessa är utformade 

för att ge god greppbarhet. En konceptuell skiss 

baserad på dessa inspirationskällor utformas 

(figur 5.1) för att ge en bild av vad som 

eftersträvas. Efter en uppskattning av hur stor 

yta de komponenter som ska användas kräver på 

ett mönsterkort, dras slutsatsen att enhetens 

dimensioner måste utökas för att allt ska få 

plats. Enhetens storlek utökas på längden, då 

detta inte påverkar greppbarheten. 

5.3 CAD 

När kretsschema till både basstationens och den 

handhållna enheten, tillsammans med lämpliga 

dimensioner för mönsterkort och komponenter 

är färdigställt, är det dags att realisera de båda 

enheterna i form av mönsterkort. 

Kretsschemana ritas upp individuellt i Altium 

Designer version 6.9, ett program för 

mönsterkortsframställning, och kan därefter 

föras över till programmets CAD-läge för 

fortsatt mönsterkortsdesign. 

För var och en av komponenterna som används 

måste ett s.k. ”footprint” fastställas, detta i syfte 

att enkelt kunna löda fast komponenterna på 

mönsterkort. Ett footprint är ett tvådimensionellt 

avtryck av en komponent, som motsvarar den 

yta på mönsterkortet där komponenten sedan 

ska monteras.  

I Altium Designer skapas ett virtuellt 

mönsterkort, där dessa footprints placeras ut på 

lämpligt ställe. Baserat på hur de olika 

komponenterna är kopplade till varandra i 

kretsschemat dras sedan ledningar och vior med 

önskade dimensioner till respektive 

kopplingspunkt. Komponenternas placering är 
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inte självklar alla gånger; för att underlätta 

tillverkningen används kort med bara två plan, 

och därför bör korsande ledningar undvikas i 

den mån det är möjligt. En ansenlig tid läggs på 

att hitta lämplig placering för varje komponent. 

När det virtuella mönsterkortet är färdigt, 

exporteras de väsentliga filer för att realisera 

kortet i mönsterkortslabb. De väsentliga filerna 

är topp- och bottenlager, innehållandes ledare 

och vior för kortets ovan- och undersida, 

lödmask för topp- och bottenlager, som används 

för att frigöra de områden där komponenter ska 

lödas fast, samt borr- och fräsfil. Topp- och 

bottenlagren samt deras respektive lödmask 

kommer att skrivas ut under 

tillverkningsprocessen (mer om detta i kapitel 

5.4). För att spara tid, och slippa skriva ut varje 

fil för sig, kan topp- och bottenlagren skrivas ut 

samtidigt. I det fallet speglas topplagren i 

Altium Designer innan exportering, för att 

bibehålla utskriftens korrekthet. 

5.3.1 Buggar 

Altium Designer version 6.9 har flera buggar 

som visar sig under arbetets gång. Vid spegling 

av topplagret händer det att vissa komponenters 

footprint ändras, vilket påverkar kortets 

funktion. Vad som orsakar det här och hur man 

kommer runt det är för oss okänt. Istället får 

varje fil skrivas ut separat vid de tillfällen detta 

sker. 

Ett annat fel som uppenbarar sig vid upprepade 

tillfällen är att koordinaterna i borrfilen inte 

exporteras korrekt, vilket leder till att ett eller 

flera hål förflyttas i antingen x- eller y-led. 

Borrhålens placeringar beskrivs av sexsiffriga 

koordinater i borrfilen, men av någon anledning 

händer det att ett hål får en femsiffrig koordinat, 

vilket leder till att placeringen blir inkorrekt. 

Detta rättas till manuellt, genom att lägga till en 

nolla som sjätte siffra i de felaktiga 

koordinaterna. 

5.4 Mönsterkortstillverkning 

När CAD:en är korrekt, och de väsentliga 

filerna är exporterade från Altium Designer, är 

det dags att tillverka det fysiska mönsterkortet. 

Detta görs i flera olika steg, med varierande 

felrisk. Följande kapitel går igenom stegen samt 

de svårigheter och utmaningar som måste 

övervinnas vid arbete i skolans 

tillverkningslaboratorium. 

5.4.1 Borrning 

Inledningsvis klipps ett kortlaminat i lämplig 

storlek och tjocklek ut, som utgör grunden för 

det slutliga mönsterkortet. Eftersom kortet som 

tillverkas kommer ha ledningar på båda sidor, 

måste ledande hål, så kallade vior, skapas. Detta 

görs med en automatisk borrmaskin med 

tillhörande programvara. Kortlaminatet 

monteras stadigt på plats i borrstationen, och 

borrfilen från Altium Designer laddas in i 

programvaran, varpå kortet borras. Borrbyten 

för olika dimensioner görs manuellt. 

Som följd av den bugg som presenterats i 

kapitel 5.3.1, som ibland leder till defekta 

borrfiler, bör man vara väldigt noggrann vid 

granskning av kortet, både före och efter att det 

borrats. Att gå vidare i tillverkningen med ett 

kort som inte borrats korrekt leder garanterat till 

ett dåligt resultat som kan vara svårt att rätta till 

i efterhand. 

5.4.2 Plätering 

Laminatet har ett tunt lager koppar på båda 

sidor, men de har ännu inte kontakt genom 

viorna; kortet måste pläteras, vilket innebär att 

det beläggs med ett kopparlager som gör hela 

kortet ledande. Pläteringsstationen består av 

flera olika bad för förtvätt och förberedelse 

innan det slutliga pläteringsbadet. Totalt tar den 

här processen ca 50 minuter, vilket gör den till 

det mest tidskrävande steget i tillverkningen. 

I pläteringsbadet, som innehåller kopparsulfat 

löst i vatten, går en ström mellan två elektroder 

varemellan kortlaminatet monteras. En kemisk 

reaktion bryter kopparsulfatmolekylerna, och 

binder kopparn till kortet. Strömmen anpassas 

efter kortets storlek, och avgör beläggningens 

tjocklek. Kortets placering i badet är väldigt 

känslig för att få ström att leda mellan 

elektroderna; missplaceras kortet går ingen 

ström som kan ge upphov till den kemiska 

reaktionen. Det händer emellanåt efter start av 

pläteringsbadet att strömmen försvinner. På 
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något sätt har då kortet flyttats från sin 

startposition, och måste rättas till. Det gäller 

alltså att vara uppmärksam på att strömmen 

håller sig konstant under pläteringsbadet. 

5.4.3 Utskrift och framkallning av filmer 

För att spara tid kan man, samtidigt som 

laminatet pläteras, skriva ut layout- och 

lödmaskfilmer. En specialskrivare används då 

den layout som skrivs ut senare kommer 

exponeras under stark UV-belysning, och därför 

måste vara helt ljustät. När utskriften är klar 

måste filmen framkallas. 

Här är det återigen programvaran som kan 

orsaka problem. Det är inte ovanligt att 

programmet som styr skrivaren hänger sig 

antingen under initieringsfasen eller under 

utskrift. Omstart av både skrivare och dator 

brukar lösa problemet. Ett annat problem är att 

framkallningsvätskorna som används är mycket 

starkare än vad som tidigare funnits att tillgå. 

Detta innebär att en kortare framkallningstid än 

den angiven i de instruktioner som finns i 

mönsterkortslabbet, måste användas. Framkallas 

filmen för länge riskerar färgen att rinna över 

och täcka smala ledare med en tunn mask, vilket 

gör att UV-ljus inte kommer tränga igenom 

ordentligt under exponeringen. 

5.4.4 Etsmask 

När kortet har pläterats ska ledningarna tas 

fram. Detta görs genom att först laminera kortet, 

och sedan exponera den utskrivna layoutfilmen 

som placeras omsorgsfullt på kortet. Efter 

exponering framkallas etsmasken, ett lager 

bestående av de ledningar som utsattes för UV-

ljus under exponeringen. 

Det är lätt hänt att små avbrott i masken 

inträffar, vilket innebär att det även kommer bli 

avbrott i ledningarna då kortet etsas.  Detta 

beror troligtvis på att smuts har lagt sig på 

layoutfilmen under exponering, och på så sätt 

skyddar lamineringen från UV-ljus. Här gäller 

det att vara extra uppmärksam på att etsmasken 

är korrekt och hel. 

5.4.5 Etsning 

Överflödig koppar mellan ledare och runt vior 

kan nu etsas bort. Detta görs genom att kortet 

besprutas med järntriklorid (FeCl3), som löser 

upp koppar. Etsmasken som ligger på kortet 

kommer skydda de ledningar som inte ska etsas 

bort, och kvar blir det som kommer utgöra 

grunden för mönsterkortet. 

Svårigheten här är att etsningsvätskan inte 

fördelas jämnt över hela kortet, och att kortet 

ibland måste tas upp och vändas ett flertal 

gånger under etsningen. Områden som har etsats 

korrekt kan skyddas med maskeringstejp och 

riskerar då inte att etsas bort vid fortsatt etsning. 

Detta är det mest kritiska steget under 

tillverkningsprocessen. Om etsningen blir dålig, 

d.v.s. om flertalet ledare har etsats av, måste 

processen göras om från början. 

Innan kortet färdigställs kontrolleras att alla 

ledningar som är kvar efter etsning är hela, inte 

har kontakt med andra ledare eller jordplan, 

samt att alla vior har kontakt på båda sidor. 

Detta är en tidskrävande del av tillverkningen, 

speciellt vid komplexa kort med många ledare. 

Det är lätt att missa mikroskopiska, oönskade 

kontakter mellan ledare och jord som måste 

skrapas bort för hand, så det är viktigt att vara 

noggrann och kontrollera alla kontakter. 

5.4.6 Lödmask 

Nu kan kortet färdigställas, vilket görs genom 

att lägga på laminatet som ger mönsterkortets 

dess karakteristiska gröna färg, och som bidrar 

till att skydda ledningarna från potentiella 

kortslutningar och oxidation. Det är dock 

önskvärt att ha kvar öppen kontaktyta där 

komponenter senare kommer lödas, och därför 

används precis som tidigare en lödmaskfilm för 

att skydda paddarna
4
 mot UV-ljus under 

exponering. 

Kortet läggs i ett framkallningsbad, och precis 

som vid framkallning av etsmasken avlägsnas 

de delar som inte exponerats. På så vis friläggs 

paddarna medan resten av kortet förblir täckt av 

filmen. En slutlig kontroll av paddarna 

genomförs innan kortet härdas under 20 

minuters UV-exponering. 

                                                 
4
 de fria ytor på mönsterkortet, där komponenter senare 

kommer lödas fast 
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5.4.7 Fräsning 

Slutligen fräses det färdiga kortet fram med 

hjälp av borrmaskinen, samt fräsfilen från 

Altium Designer som laddas in i programmet. 

Här används en speciell fräsborr. Fräsfilen 

anpassas genom att flytta linjerna som ska fräsas 

motsvarande fräsborrens radie bort från kortet, 

för att de frästa kanterna ska hamna korrekt. 

Även här kan buggar visa sig. Ibland ändrar sig 

skalan för fräsens koordinater godtyckligt från 

gång till gång, trots att inga ändringar gjorts i 

borrmaskinens mjukvara eller fräsfilen. Detta 

visar sig vid fräsning; kortet som fräses fram 

kommer skilja sig i storlek jämfört med vad som 

är angivet. För att åtgärda problemet ändras 

inställningarna i programvaran. Fräshöjden som 

används kan också ändra sig från gång till gång, 

trots att inga ändringar i inställningarna har 

gjorts. För bästa resultat ska fräsborren 

penetrera kortet med en liten marginal, så det är 

viktigt att fräsen beter sig korrekt. Det 

rekommenderas att ett testkort används för att se 

så att fräsningen blir korrekt innan det 

bearbetade kortet fräses. Då fräsning 

genomförts är mönsterkortet färdigt för 

montering av komponenter. 

5.5 Lödning 

När mönsterkortet har tillverkats löds alla 

komponenter på plats. I skolans lödlaboratorium 

finns tillgång till vanliga lödkolvar, lödugn, 

varmluftspistoler, samt mikroskop; det 

nödvändiga för att löda de flesta sorters 

komponenter. Olika typer av lödningsmetoder 

lämpar sig bättre än andra för vissa typer av 

komponenter. Mönsterkortet ska främst utrustas 

med ytmonterade komponenter, och därför är 

det mest tidseffektivt att använda lödugnen. 

Först placeras mjuk lodpasta på de paddar som 

komponenterna ska monteras. Därefter placeras 

komponenterna på sina respektive platser, och är 

därmed redo att lödas. Lodpastan behöver ha 

tillräckligt hög temperatur för att smälta, 

samtidigt som komponenterna inte får utsättas 

för alltför hög värme under för lång tid. För att 

åstadkomma detta ställs en temperaturkurva in i 

lödugnens programvara (se figur 5.2). Där anges 

hur hög hastigheten för en temperaturökning ska 

vara, och hur länge en maxtemperatur ska hållas 

innan kortet slutligen kyls ner. 

 

Efter lödningen kontrolleras att alla 

komponenter har fått kontakt med paddarna, och 

eventuella fel rättas till för hand, med lodpasta 

och värmepistol. Mikroskopet används med 

fördel för att kontrollera kontakterna. 

Övriga komponenter som inte tål ugnen eller 

som är hålmonterade löds för hand, antingen 

med värmepistol och lodpasta eller med det mer 

traditionella sättet med lödkolv och lödtenn. 

Det färdiga resultatet visas i figur 5.3 och 5.4. 

 

Figur 5.3: Basstation 

 

Figur 5.4: Handhållen enhet 

Figur 5.2: Lödugnens värmekurva 
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5.6 Programmering 

All mjukvara skrivs i programmet AVR Studio, 

en integrerad utvecklingsmiljö speciellt 

framtagen för programmering och debugging av 

Atmels AVR-processorer. AVR Studio ger 

möjlighet att arbeta antingen i det maskinnära 

lågnivåspråket Assembler, eller högnivåspråket 

C. Implementerat i AVR Studio är 

kompilatorsystemet GCC (GNU Compiler 

Collection), som möjliggör programmering i C-

kod. Fördelarna att arbeta i C-kod jämfört med 

lågnivåspråket Assembler är många. Främst 

finns en tydlig logik i kodspråket, vilket ger en 

mer överskådlig programstruktur. Detta 

underlättar vid felsökning och kodtillägg, samt 

ger en mer lättförståelig kod för utomstående att 

sätta sig in i, för eventuell framtida utveckling. 

Kod till basstationen finns i bilaga B och kod till 

de handhållna enheterna finns i bilaga C. 
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6 Tester 

Då systemets komponenter är sammanställda 

utförs en serie tester för att bekräfta att 

kommunikation och synkronisering fungerar. 

6.1 Spektrumanalysator 

För att kunna testa utsignalen från den trådlösa 

sändaren tillverkas en fristående antenn med 

samma utformning som antennerna som 

används i systemet (figur 6.1).  

 

Figur 6.1: Fristående antenn 

Denna antenn kopplas sedan till en 

spektrumanalysator som läser av 

frekvensspektret och mäter signalens styrka. 

Resultatet är en besvikelse då antennerna måste 

vara inom en radie av tio centimeter från 

varandra för att ge något utslag alls (figur 6.2). 

Innanför detta område ökar dock den mottagna 

effekten snabbt, och det går att tydligt avgöra att 

sändaren har en utsignal (figur 6.3). 

 

Figur 6.2: Spektrumanalysator då sändare och 

mottagare befinner sig 10 cm från varandra 

 

Figur 6.3: Spektrumanalysator då sändare och 

mottagare befinner sig 1 cm från varandra 

6.2 Signalgenerator 

I nästa test kopplas den lösa antennen till en 

signalgenerator, var utsignal är en sinusvåg med 

ställbar frekvens. Den handhållna enheten 

programmeras så att den tänder en diod då den 

finner bärvåg på förbestämd frekvens (433 

MHz). Här erhålls ett helt annat resultat än vid 

det första testet; den handhållna enheten svarar 

direkt och har inga problem att hitta bärvåg på 

avstånd upp till fem meter från sändarantennen. 

Skillnaden i resultat mellan de två metoderna 

kan misstänkas bero på att spektrumanalysatorn 

som används i det första testet saknar 

selektivitet och bara återger frekvensspektret 

som det ser ut, medan nRF905-chippet är 

anpassat särskilt för den valda frekvensen, och 

därför lättare kan urskilja denna. 

6.3 Enhet till enhet 

Då enheterna kan detektera bärvåg 

programmeras basstationen att med jämna 

mellanrum skicka ut fördefinierade heltal till de 

handhållna enheterna. Dessa heltal fungerar som 

enheternas identitet, som tidigare beskrivits i 

kapitel 4.7. De handhållna enheterna 

programmeras att tända sin laser en kort tid 

endast då de tar emot sin unika identitet från 

basstationen. Resultatet är felfritt. 
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6.4 Tester med kamera 

När basstationen kan kommunicera med de 

handhållna enheterna kopplas systemets sista 

komponent, d.v.s. kameran, in. Kameran ansluts 

via en D-subkontakt från basstationen, via 

vilken kommunikationen sker, som tidigare 

beskrivits i kapitel 4.2. Kameran kopplas till 

mjukvara på en serverdator för att extrahera 

data. Dessa program har inställningar för bland 

annat exponeringstid, som anger hur snabbt en 

bild tas och kan jämställas med systemets 

frekvens. 

Mjukvara i serverdatorn ligger utanför 

projektets ramar och tillhandahålls av Stefan 

Gustavson på ITN. Tre olika program används. 

ImageLive återger det kameran ser i realtid. 

Detta program är användbart för att ställa in 

kamerans bländare i syfte att maximera 

kontrasten mellan bakgrund och laserpunkten.  

PointerServer hämtar data om ljusstyrka och 

koordinater för den ljusaste punkten i bilden, 

och återger detta i realtid. För att kameran inte 

ska förväxla ljusa punkter i bakgrunden som en 

laserpunkt då ingen laser lyser, anges en 

variabel för tröskelvärde i programmet.  

PointerClient hämtar data från PointerServer 

för ett, för användaren, valfritt antal profiler, 

motsvarande det antal handhållna enheter som 

används. Information skickas sedan via nätverk 

till en valfri nätverksadress. Om data önskas 

visas i den dator som programmet körs på, 

anges nätverksadressen 127.0.0.1, som loopar 

skickad data tillbaka till hemdatorn. 

Endast två handhållna enheter har färdigställts 

och kan användas i ett fullskaligt systemtest. 

För att bekräfta systemets funktion vid 

användning av fler än två handhållna enheter, 

anpassas systemet så att de två handhållna 

enheterna uppfattas som flera. 

Synkronisering ska ske via basstationen. När ett 

program för kameran startar skickar kameran en 

synksignal till basstationen, som visar att 

kameran är redo att ta bilder. Basstationen 

skickar, efter mottagning av synksignal, i sin tur 

en startsignal till kameran och börjar i samma 

ögonblick sända ut att de handhållna enheterna 

ska tändas. Tiden som de handhållna enheterna 

ska tända sin laser baseras på kamerans 

exponeringstid. När basstationen har skickat 

kommando till alla handhållna enheter att tända 

sina lasrar, väntar den återigen på kamerans 

synksignal, och samma procedur upprepas. 

Tester utförs med PointerServer och 

PointerClient för att fastställa att de båda 

handhållna enheterna är synkroniserade med 

varandra, och att synkroniseringen är stabil. I 

testerna anges att ett större antal handhållna 

enheter är aktiva, än vad som faktiskt används. 

Detta för att utreda hur bildserien ser ut under 

en längre period, och för att kunna avgöra 

potentiellt läckage mellan profilerna, dvs. då en 

laser inte släcks i tid, utan är tänd även i 

nästkommande profil. Detta leder till att två 

laserpunkter är med i samma profil, vilket kan 

ge fel positionsdata. 

Testerna görs med en exponeringstid på 1 ms, 

och visar att laserpunkterna inte befinner sig i 

sina dedikerade profiler, utan är förskjutna från 

startläget. Dock visar det sig att 

synkroniseringen är stabil; oavsett när en 

bildsekvens tas, så befinner sig laserpunkterna i 

samma profiler, med samma förskjutning från 

startläget. 
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7 Resultat 

Följande kapitel jämför det färdiga systemet 

med kravspecifikationen; vilka krav uppfylldes 

och vilka krav uppfylldes inte, och varför? Då 

de krav som ligger under rubriken ”projektkrav” 

i kravspecifikationen inte anses vara avgörande 

för projektets resultat, redogörs det inte för hur 

dessa uppfylldes. 

7.1 Systemkrav 

7.1.1 Utformning 

Den systemskiss som ursprungligen skapades 

(kapitel 4), med komponenterna basstation, 

kamera, och handhållna enheter, har varit 

ramverket för projektets utvecklingsarbete. 

Basstationen fungerar som nav och 

synkroniserar kamera och handhållna enheter 

(krav 1.1.1 och 1.1.2) via de tillgängliga 

kommunikationslänkarna; kabelanslutning till 

kameran, och trådlös länk till de handhållna 

enheterna (krav 1.1.3). För att de handhållna 

enheterna ska veta när det är deras tur att tända 

lasern, utrustas dessa med ett, för varje enhet, 

unikt ID, som tillåter basstationen att skicka 

individuella anrop (krav 1.1.6). Då systemet 

testas framgår det att ytterligare arbete med 

mjukvaran i samtliga delar av systemet behöver 

göras, för att uppfylla krav om felfri 

synkronisering (krav 1.1.5). 

Kamerans utsignal talar om var i bild den 

ljusaste punkten befinner sig. Genom att låta 

kamerans utsignal också vara systemets utsignal 

erhålls önskad utsignal (krav 1.1.7) utan 

onödiga signalvägar och -processer. 

7.1.2 Kommunikation 

Systemet utformas främst för att skicka data 

från basstation till de handhållna enheterna 

(krav 1.3.1), och begränsas då det inte skapas 

någon komplett hårdvarulösning för att 

extrahera data från basstationen. De båda 

enheternas transceivers har dock samma 

utformning, vilket innebär att det är fysiskt 

möjligt att implementera tvåvägs-

kommunikation mellan handhållen enhet och 

basstation (krav 1.3.4), även om detta riskerar 

att dra ner systemets prestanda. Mer om 

möjligheterna med detta finna att läsa i kapitel 

4.7. 

7.1.3 Kapacitet 

Då tillverkningen av prototypen krävt mer tid än 

vad som ursprungligen avsatts, har denna 

begränsats så att endast två handhållna enheter 

färdigställts. Detta innebär att något egentligt 

test för att bekräfta systemets kapacitet gällande 

antalet aktiva handhållna enheter inte gjorts. 

Under testerna (kapitel 6.4) har det dock 

förekommit att mjukvaran ställts in för ett ökat 

antal enheter i syfte att undersöka läckage 

mellan profiler. Då detta har skett problemfritt 

är det rimligt att anta att systemet har kapacitet 

för minst fem handhållna enheter (krav 1.1.4). 

Steget från fem handhållna enheter till 20 

innebär ingen större omställning av systemet, 

och trots att det inte har testats är det rimligt att 

anta att även detta är möjligt (1.2.1). 

Även om kameran, i teorin, har en frekvens på 

upp till 10 kHz (10 000 bilder per sekund), 

måste den jobba på betydligt lägre frekvenser 

för att ge ett användbart resultat. För vårt system 

innebär detta att kapaciteten för antalet aktiva 

handhållna enheter minskar. Då kravet om att 

möjliggöra användning av 100 handhållna 

enheter (krav 1.3.2) skrevs i tron att kameran 

skulle kunna jobba i 10 kHz, resulterar denna 

upptäckt i att systemets maxkapacitet minskar. 

Då det inte funnits möjlighet att testa 

maxkapaciteten är denna inte fastställd. 

7.1.4 Övrigt 

En enkelt utformad larmfunktion 

implementeras, som aktiveras då den handhållna 

enheten avlägsnas från basstationens 

täckningsområde eller av annan anledning 

tappar bärvåg (krav 1.3.4). 

Avstängningsfunktionen har implementerats och 

ger basstationen möjlighet att skicka 

kommandon till de handhållna enheterna, så att 

dessa avaktiverar larmfunktionen då systemet 

stängs av (krav 1.3.5). 

 

7.2 Hårdvarukrav 

7.2.1 Processor 

Både basstationen och den handhållna enheten 

arbetar med processorn ATmega16L som 

ingående beskrivs i kapitel 4.14 (krav 2.1.1 och 

2.1.6). ATmega16L är en stabil processor, som 
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klockas till arbetsfrekvens på 8 MHz med hjälp 

av en extern kristalloscillator (krav 2.1.2). Båda 

enheterna är utrustade med JTAG-gränssnitt för 

enkel omprogrammering vid behov (krav 2.1.9). 

7.2.2 Strömförsörjning 

Den handhållna enheten har ett 

uppladdningsbart batteri som primär 

strömförsörjning (krav 2.1.3). Batteriet har en 

dedikerad plats i enheten (krav 2.2.1), 

tillsammans med en krets som möjliggör 

uppladdning utan att batteriet behöver avlägsnas 

(krav 2.3.2). På grund av andra mer väsentliga 

funktioner, som krävts mer tid att utveckla, har 

arbetet med att få en fungerande uppladdning 

bortprioriterats. Möjligheten att koppla en 

extern strömkälla till den handhållna enheten 

har implementerats (krav 2.3.1 och 3.2.2), men 

har inte testats ingående, och 

uppladdningsfunktionen har därför inte 

bekräftats. Basstationen har fungerande extern 

strömförsörjning (krav 2.1.7). 

För att styra när den handhållna enheten ska 

vara aktiv, och för att minska dess 

strömförbrukning, utrustas enheten med en 

beröringssensor, som kan användas för att 

avgöra om någon håller i enheten (krav 2.3.5). 

7.2.3 Laser 

Den handhållna enheten använder en laserdiod 

(krav 2.1.4) med synligt ljus, speciellt framtagen 

för att moduleras (se kapitel 4.4.1). Laserdioden 

klarar att moduleras i frekvenser upp till 360 

kHz, och har en till- och frånslagstid på 1,8 µs 

(krav 2.1.5). Möjligheten finns att på ett enkelt 

sätt byta ut lasermodulen mot en liknande 

modul för IR-ljus (krav 2.2.4). Laserdiodens 

räckvidd och fokus har testats på avstånd upp 

till 10 meter, med goda resultat. Eftersom 

lasermodulen har ställbar fokusering kan en 

skarp laserpunkt erhållas även vid längre 

avstånd (krav 2.2.5 och 2.3.4). 

Lågpassfiltret, som beskrivs i kapitel 4.5, som 

konstrueras för att hindra fluktuationer i laserns 

uteffekt (krav 2.1.10) ger goda resultat då den 

simuleras, men då det implementeras i hårdvara 

blir spänningsfallet betydligt större än vad som 

tidigare beräknats. Om kondensatorn kopplas 

bort så att endast resistorn används får 

lasermodulen den matning den behöver. Då en 

kondensator ska fungera som avbrott för 

likspänningar, är detta resultat egendomligt och 

svårförklarat. En uppföljning av vad som kan 

göras för att infria kravet på effektbegränsning 

finns i kapitel 8.4.4. 

Då lågpassfiltret inte fungerar finns ingen 

säkerhetskrets som förhindrar strömspikar till 

lasermodulens matningsingång, men eftersom 

modulen har en inbyggd begränsning av 

uteffekten, bör systemet ändå kunna klassas som 

säkert för användning i publika miljöer (krav 

2.1.11). 

7.2.4 Kommunikation 

Tranceivern nRF905, beskriven i kapitel 4.1.1, 

har en ställbar sändareffekt där den starkaste 

sändareffekten har en uppmätt räckvidd på ca 10 

meter, med potential att klara ännu större 

avstånd (krav 2.2.2). Antennen som används är 

en tvåpol, vilket innebär att dess räckvidd skiljer 

sig beroende på var i förhållande till antennen 

som mottagaren befinner sig.  Hur basstationen 

ska placeras för att ge bästa möjliga täckning 

har inte utretts ingående, men systemets 

beteende under övriga tester antyder att 

basstationen har sämst täckning i sitt eget 

horisontalplan. 

7.2.5 Övrigt 

Den handhållna enheten har försetts med två 

lysdioder som fungerar som statusindikationer; 

en gul diod som tänds då enheten erhåller 

bärvåg, samt en röd diod för att indikera lågt 

batteri (krav 2.2.3). Kretsen till den sistnämnda, 

som åskådliggörs i kapitel 4.12, behöver dock 

justeras för att funktionen ska infinna sig. 

Som tydliggörs i kapitel 5 har mycket energi 

lagts på att tillverka mönsterkort och montera 

komponenter på dessa (krav 2.1.8). På 

mönsterkortet till den handhållna enheten finns 

plats och möjlighet att montera en extra 

tryckknapp (krav 2.3.4). Den extra 

tryckknappen ansluts på samma sätt som den 

existerande tryckknappen, och är lätt att 

implementera i mjukvara. En enkel högtalare 

har monterats direkt på mönsterkortet via en 

anslutning med plus- och minuskontakt (krav 

2.3.3). Högtalaren som används har en ganska 

låg uteffekt, vilket innebär att ljudstyrkan inte 

blir så hög. Möjlighet att välja en annan 
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högtalare, med högre uteffekt, finns. 

7.3 Funktions- och designkrav 

Som beskrivs i kapitel 4.6 överförs data om 

position för den handhållna enhetens tryckknapp 

(eller tryckknappar) via kameran, genom att 

vissa bilder i kamerans bildserie används 

särskilt till detta (krav 3.1.1). 

Design av den handhållna enhetens exteriör är 

en del av projektet som var planerat att utföras i 

mån av tid. Då utvecklingen av hårdvara tagit 

längre tid att genomföra än vad som 

ursprungligen planerats, har ingen faktisk 

design tagits fram. För att ändå möjliggöra en 

användbar formgivning har ett designkoncept 

(kapitel 5.2, figur 5.1) tagits fram. Konceptet, 

som används som grund för utformning av den 

handhållna enheten, är skapat för att ge ett 

användargränssnitt som tydliggör enhetens 

funktioner (krav 3.1.2). Detta innebär att den 

handhållna enheten förses med ett tydligt grepp, 

som ser till att enheten hålls i rätt riktning (krav 

4.1.3), samt ett begränsat antal knappar och 

kontakter, för att underlätta inlärning (krav 

4.1.3). 

Trots att vissa modifieringar har gjorts för att ge 

tillräckligt med utrymme för alla de 

komponenter som måste finnas i den handhållna 

enheten, har kravet om greppbarhet infriats 

(krav 4.1.2). Då någon faktiskt yttre design 

aldrig tagits fram har kravet om robust 

utformning (krav 4.1.1) utelämnats. 

Det finns tydliga fördelar med att utrusta 

systemet med teknik för positionering (krav 

3.3.1), men då detta inte är nödvändigt för 

systemets funktion, och projektet har en 

begränsning i tid, har inget arbete utförts med 

att implementera tekniken. 
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8 Diskussion 

Här analyseras projektet och dess resultat, i 

syfte att klargöra huruvida de olika delarna av 

projektet anses vara lyckade eller ej. Först 

redogörs för resultatet, och då de rent tekniska 

aspekterna av detta tagits upp i kapitel 7, ligger 

diskussionens fokus på huruvida det färdiga 

systemets funktion anses vara tillfredsställande 

eller ej. Därefter avhandlas projektets relevans; 

är arbetet med att utveckla systemet motiverat? 

Sedan granskas arbetsgången, och slutligen 

presenteras några punkter rörande vad som kan 

göras vid fortsatt arbete med utveckling av 

systemet. 

8.1 Resultat 

Projektets resultat anses vara lyckat. Ett 

prototypsystem har utvecklats, och dess 

huvudsakliga funktion har bekräftats. En del av 

de mindre delsystemen har inte implementerats 

på ett tillfredsställande vis; effektbegränsningen 

till lasermodulen fungerar inte, spännings-

delning till transceivern har fått utföras med 

hjälp av dioder istället för spänningsregulatorer, 

etc. Behovet av och funktionen hos dessa 

delsystem har dock fastställts, och kan således 

ligga som grund för fortsatta utvecklingsprojekt. 

De tester som utförts visar att den önskade 

funktionen har realiserats i hårdvaran. De 

problem som kvarstår med synkronisering av de 

olika enheterna ligger i mjukvara; det inbyggda 

systemet behöver optimeras med mjukvaran 

som styr kameran, för att ta hänsyn till olika 

former av fördröjning i systemet, så som 

överföringstid mellan basstation och handhållen 

enhet, och den tid det tar för kameran att 

behandla en bild. 

8.2 Projektets relevans 

Det kan diskuteras huruvida det är värt att lägga 

tid och resurser på att utveckla ett system i syfte 

att enklare (i relation till de system som beskrivs 

i kapitel 2) separera de olika laserpunkterna, då 

det skulle vara möjligt att använda 

kontinuerliga, icke-modulerade enheter och ur 

varje bild extrahera positionsdata för samtliga 

laserpunkter. Detta är givetvis ett bra alternativ 

om systemets användningsområde begränsas till 

att enbart peka och markera i bilden. Använder 

man, som i detta fall, funktioner för att hålla fast 

och flytta objekt på skärmen, eller vill koppla en 

markör med unikt utseende till varje laserpunkt, 

är det av yttersta vikt att kunna särskilja 

punkterna. 

Satt i relation till de system som tas upp i 

kapitel 2, är det några viktiga skillnader som 

utmärker detta projekt. Systemet som 

presenteras här innefattar en 

höghastighetskamera med en bildfrekvens i 

storleksordningen kHz (tusental bilder per 

sekund), vilket ger fördelen att kunna behandla 

en laserpunkt i varje bild. Dessutom realiseras 

samtliga funktioner på en hårdvarunära nivå; 

antingen som kretsar i basstationen och de 

handhållna enheterna, eller som mjukvara för 

styrning av kamerans funktioner. Dessa faktorer 

ökar systemets stabilitet; man förlitar sig inte till 

statistiska beräkningar i mjukvara (exempelvis 

Kalmanfilter [6]) för att extrahera data, utan 

tillämpar en identifiering som bygger på 

pekarens exakta position i varje tidsenhet. 

8.3 Metodik och arbetsgång 

Under projektets två första månader, då arbetets 

fokus låg på att undersöka vilka liknande system 

som tagits fram tidigare (kapitel 2), formulera 

projektmål och krav (kapitel 3), och att skapa en 

systemskiss (kapitel 4), fortskred arbetet 

snabbare än vad som angivits i tidsplanen. Detta 

ledde till en tidsoptimism som, i kombination 

med att det saknades utomstående granskning 

av projektets framsteg, skapade en viss 

oförsiktighet. 

Då tidsplanen reviderades och anpassades till de 

nya tiderna, planerades inte några ingående 

tester och kontroller av kretsschemat, vilket 

innebar att då tillverkningsprocessen inleddes, 

gjordes det med inställningen att det fanns gott 

om tid att i efterhand hitta och korrigera 

potentiella fel som kan dyka upp. Denna 

attitydförändring innebar i praktiken att 

projektmodellen blivit iterationsbaserad. 

Iterationsbaserad metodik är vanligt vid 

mjukvaruutveckling. Ett system tas fram och 

testas. Sedan sparas de delar av systemet som är 
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bra, medan de delar som är dåliga 

vidareutvecklas, eller, i vissa fall, skrotas. Sådan 

metodik innebär att merparten av felsökandet 

utförs först efter att ett eller flera moment i 

utvecklingsprocessen fullbordats. Detta innebär 

att man, till skillnad från mer klassiskt 

utformade utvecklingsprojekt, inte förebygger 

fel, utan hanterar dem då de uppstår. I fallet 

hårdvaruutveckling riskerar detta att bli väldigt 

resurskrävande. Om tillverkningsprocessen 

dessutom, som i det fall som beskrivs i denna 

rapport, är tidskrävande, kommer en stor del av 

projektets tid att uppslukas av dessa iterationer. 

Projektet har lidit av ett antal fel, som dykt upp 

under de olika stegen i tillverkningsprocessen. 

Huruvida dessa fel är resultatet av bristfällig 

planering, eller om de istället ledde till att 

planeringen inte höll, är omöjligt att avgöra, 

men med en mer noggrann felkontroll (av 

exempelvis CAD-filerna) hade det gått att 

minska den inverkan som detta haft på 

projektet. 

De stora fördelarna med att jobba 

iterationsbaserat i den här typen av projekt 

handlar om kunskap; kunskap om processen och 

kunskap om produkten. Utvecklare får en 

djupare inblick i processen; utvecklingen och 

tillverkningen, och större möjlighet att skaffa 

sig erfarenheter om dessa, än vad han eller hon 

får då detta bara är steg att ta sig igenom. 

Genom att se hur resultatet blir, söka potentiella 

fel, justera sin design, och sedan ta reda på vad 

detta leder till, lär utvecklaren sig att förstå 

tekniken, och se denna som något mer än bara 

ett slutgiltigt resultat. 

Att spendera otaliga timmar med att granska 

systemet för att upptäcka vad som kan 

förbättras, innebär att utvecklaren lär sig 

systemets uppbyggnad och lättare kan redogöra 

för hur systemet fungerar. Dessa kunskaper blir 

ovärderliga om utvecklaren önskar förklara, 

förmedla, eller fortsätta utveckla systemets 

funktionalitet. 

 

8.4 Framtida arbete 

8.4.1 Förbättrad synkronisering 

Problemet med synkroniseringen, som tas upp i 

kapitel 8.4, ligger sannolikt i en fördröjning som 

uppstår i överföringen mellan basstationen och 

de handhållna enheterna. En tänkbar lösning på 

detta är att mäta signalen i basstationen som 

anger när data skickas, samt signalen som 

tänder lasern i mottagande handhållen enhet, 

och på så sätt få tidsfördröjningen mellan dem. 

Denna tidsfördröjning används sedan i 

mjukvaran till de handhållna enheterna för att få 

lasern att tändas vid rätt tidpunkt. I dagsläget är 

möjligheten att mäta de signifikanta signalerna 

mycket svår, då det saknas lättåtkomliga 

mätpunkter på enheterna, något som bör 

inkluderas vid en revision av hårdvaran.  

8.4.2 Utökad utdata 

Systemet, i det utförande som beskrivs i den här 

rapporten, är byggt så att dess enda utsignal 

skickas från kameran vidare till en 

applikationsserver. Detta innebär en 

begränsning, då systemet ej kan anpassas för att 

behandla mer data än ren bilddata. Det är 

teoretiskt möjligt att, genom att utrusta 

applikationsservern med lämplig mottagare, 

möjliggöra radioburen kommunikation med 

basstationen, begränsat till de tidsluckor då 

basstationen inte sänder kommandon till de 

handhållna enheterna. En sådan lösning 

möjliggör överföring av viss data till 

applikationsservern, men är både komplicerad 

och opraktisk, då det innebär att systemet måste 

jobba i långsammare hastigheter. 

Genom att istället skapa ett interface för till 

exempel USB, ges basstationen möjlighet att 

fritt kommunicera med sin omvärld. Detta 

innebär stor frihet gällande vilken data som kan 

överföras och användas, vilket möjliggör 

kommunikation från pekare, via basstation, till 

en applikationsserver som utrustas med 

mjukvara för att behandla dessa data. Det 

öppnar även för styrning av basstationens 

funktioner via applikationsservern. 

En sådan uppgradering skulle bredda systemets 

potentiella användningsområden och öppna upp 
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för att utrusta de handhållna enheterna med fler 

funktioner; scroll-hjul, gyroskop, styrspak, etc. 

8.4.3 Batteri 

Nackdelen med batteriet är att om det blir dåligt 

och måste bytas ut, är det inte säkert att samma 

batteri finns att tillgå. I arbetets slutskede har 

det batteri som använts slutat tillverkas, och 

finns inte längre att få tag på. Ett bättre 

alternativ i framtiden är att använda ett eller 

flera uppladdningsbara standardbatterier som 

finns i dagligvaruhandeln, såsom ett 9-

voltsbatteri eller fyra seriekopplade AA- eller 

AAA-batterier på 1,2 volt. Ett 9-voltsbatteri har 

ungefär samma dimensioner som det nuvarande 

batteriet, men har en sämre batteritid (upp till 

200 mAh)]. AA- och AAA-batterierna har 

fördelen att batteritiden är mycket högre (upp 

till 2700 respektive 1000 mAh) än både ett 9-

voltsbatteri och det nuvarande batteriet. Länge 

batteritid innebär att en större laddning är lagrad 

i batteriet, vilket i sin tur leder till att 

dimensionerna bli större. Detta måste finnas 

med i beräkningen av pekarens utformning vad 

gäller storlek och prestanda. Då man byter 

batteri så att matningsspänningen blir en annan 

än den som används i kretsens nuvarande 

utförande, måste kretsens spänningsdelningar 

ses över. 

På grund av tidsbrist har tester av olika 

batterilösningar inte genomförts, utan fokus har 

legat på att använda det batteri som först 

beställdes. 

8.4.4 Effektbegränsning 

Lasermodulen har en inbyggd begränsning, har 

denna inte undersökts med någon större 

noggrannhet, och det är därför svårt att avgöra 

hur pålitlig den är. Därför krävs det fortsatt 

arbete med att begränsa effekten och förhindra 

överslag i lasermodulen. Den filter-krets som 

presenteras i kapitel 4.5 är en bra grund att utgå 

ifrån, då den, i teorin, släpper igenom alla 

likspänningar, men aktivt förhindrar 

fluktuationer i inspänningen. Genom att göra 

om beräkningarna och utföra mer noggranna 

tester på detta filter, bör det vara möjligt att 

implementera effektbegränsningen. 

Det finns också andra möjligheter att 

åstadkomma en effektbegränsning. Ett exempel 

på detta är en LR-krets, som också fungerar som 

ett filter, men med andra egenskaper än den RC-

krets som används. Vilka möjligheter som finns 

och vad som bäst tjänar syftet, bör undersökas 

vid fortsatt utveckling av systemet. 

8.4.5 Positionering 

I kapitel 3.2.1 tas fördelarna med positionering 

av den handhållna enheten upp. Detta är något 

som ännu inte implementerats i systemet, men 

en möjlig lösning för positionering med hjälp av 

RFID-läsare presenteras i kapitel 3.3.3. Detta är 

ett förslag för positionering, och är inte 

nödvändigtvis det bästa sättet att lösa problemet 

på. Vid fortsatt utvecklingsarbete bör 

möjligheterna att implementera positionering av 

de handhållna enheterna undersökas. 

8.4.6 Kontaktstuds 

Ett problem som bör beaktas är så kallad 

”kontaktstuds”, vilket innebär att signalen 

svänger under en kort tid efter att läget på en 

brytare eller tryckknapp ändrats. I vårt fall 

uppstår kontaktstuds i kopplingen mellan den 

handhållna enhetens tryckknapp och processor. 

Detta kan leda till att processorn registrerar 

flertalet knapptryckningar under kort tid, och, i 

värsta fall, läser av knappen som ”ej intryckt” 

om signalen är låg i det ögonblick då processorn 

läser av ingången. 

Här väljs att inte lösa problemet i hårdvara, utan 

antar att knappen hålls intryckt tillräckligt länge 

för att kontaktstuds ska avta, och väljer därför 

att lösa det i mjukvara. Genom att varje gång 

signalen från tryckknappen går hög registrera 

detta och lägga in en kort fördröjning innan 

ingången läses av igen, minimeras risken för 

kontaktstudsens effekt på systemet. 

Om man väljer att vidareutveckla detta system 

bör möjligheterna att, i hårdvaran implementera 

ett lågpassfilter som eliminerar dessa 

svängningar och ger en jämn insignal vid 

knapptryckning. Ganssle [12] har sammanfattat 

en del idéer kring hur detta kan genomföras. 
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8.5 Slutsats 

Resultatet av arbetet är ett hårdvarusystem som, 

genom att använda sig av synkroniserad 

tidsmodulering av laser, och en 

höghastighetskamera, skapar en länk mellan den 

fysiska verkligheten och mjukvara. Systemet är 

anpassat för virtuella, interaktiva miljöer, och 

dess utformning tillåter det att hantera ett större 

antal samtidigt aktiva användare. 

Systemet är helt och hållet utvecklat i en icke-

industriell miljö, och trots att det funnits 

begränsningar som försvårat eller försenat 

utvecklingsarbetet, kan resultatet anses vara 

lyckat. Den enda begränsning som projektet till 

fullo fått ge efter inför har varit begränsningar i 

dimensionering av systemets enheter. Men även 

om de handhållna enheterna fått göras större än 

vad som vore önskvärt, har enheterna ändå fått 

en enkel och ergonomisk utformning.
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Bilaga A: Kravspecifikation 

Målet med detta projekt är att skapa ett verktyg för interaktion vid Norrköpings 
visualiseringscenter. Verktyget ska innefatta någon form av koncentrerad ljuskälla som agerar 
pekare (pekarverktyg). Då målgruppen för det projekt vi primärt jobbar mot är barn 7-12 år, 
måste pekarverktyget ha en enkel men robust utformning. Pekarverktyget ska vara utrustat med 
en tryckknapp som i mjukvara (skapas utanför detta projekt) ska kunna kopplas till olika 
funktioner. 

Pekarverktyget ska ingå i ett system som även innefattar en höghastighetskamera. Kameran 
registrerar händelser på den skärm där pekarverktyget används, och skickar data till 
huvudprogrammet (skapas utanför detta projekt). Systemet skapar tidsluckor motsvarande tiden 
det tar för kameran att ta en bild, och tilldelar varje pekareverktyg dess operationstid. 

Kopplingen mellan kamera och pekarverktyg sker via en basstation. Basstationen tar emot 
synkroniseringssignal från kamera via kabel och skickar den vidare till pekarverktyget via trådlös 
länk eller kabel.  

 

1. Systemkrav 
1.1. Baskrav 

1.1.1. Systemet ska innefatta pekarverktyg, höghastighetskamera, samt en basstation för 
överföring av synkroniseringssignal. 

1.1.2. Basstationen ska skicka en synkroniseringssignal till kameran och kommandon 
till pekarverktygen. 

1.1.3. Verktyget ska kunna ta emot en synkroniseringssignal från basstation via en 
trådlös länk. 

1.1.4. Systemet ska fungera stabilt för minst fem aktiva pekarverktyg. 
1.1.5. Anslutningen mellan kamera, basstation och pekarverktyg måste vara anpassad så 

att synkronisering mellan bildtagning och pekarverktyg är exakt. 
1.1.6. Varje pekarverktyg i systemet ska ges ett unikt ID, som avgör när det är 

pekarverktygets tur att signalera. 
1.1.7. Systemets utsignal ska vara koordinater för var varje pekarverktyg befinner sig. 

1.2. Normalkrav 
1.2.1. Systemet ska fungera stabilt för upp till 20 aktiva pekarverktyg förutsatt att 

pekarens ljuskälla är tillräckligt stark och projektionsytan befinner sig tillräckligt 
nära kameran för att så korta exponeringstider ska kunna användas. 

1.3. Extrakrav 
1.3.1. Systemet ska innefatta möjligheter för tvåvägskommunikation med liten 

bandbredd mellan pekarverktyg och basstation för att signalera enkla 
knapptryckningar, statusinformation och liknande. 



1.3.2. Systemet ska fungera stabilt för upp till 100 aktiva pekarverktyg förutsatt att 
pekarens ljuskälla är tillräckligt stark och projektionsytan befinner sig tillräckligt 
nära kameran för att så korta exponeringstider ska kunna användas. 

1.3.3. Utöver synkroniseringssignal ska pekarverktyget kunna ta emot 
avstängningssignal och andra önskvärda kommandon från basstationen. 

1.3.4. Pekarverktyget ska utrustas med en larmsignal som ljuder då pekarverktyget 
tappar kontakt med basstationen under en längre tid. 

1.3.5. Basstation ska kunna skicka signaler som talar om att den aktiverats eller stängs 
av. Detta för att förhindra falsklarm (se krav 1.3.4). 

 

2. Hårdvarukrav 
2.1. Baskrav 

2.1.1. Pekarverktyget ska vara utrustat med en processor som hanterar pekarverktygets 
samtliga funktioner. 

2.1.2. Pekarverktyget ska vara utrustat med en stabil kristalloscillator med god 
noggrannhet för att kunna räkna ut tidsfördröjningar med en noggrannhet av enstaka 
mikrosekunder. 

2.1.3. Pekarverktyget ska ha intern strömförsörjning. 
2.1.4. Pekarverktyget ska ha en koncentrerad ljuskälla (laserdiod) att peka med. 
2.1.5. Ljuskällans modulationshastighet skall vara tillräckligt snabb, med till- och 

frånslagstider i storleksordningen 10 µs. 
2.1.6. Basstationen ska vara utrustad med en processor som hanterar basstationens 

samtliga funktioner. 
2.1.7. Basstationen ska drivas med extern strömförsörjning. 
2.1.8. Alla hårdvarukomponenter ska vara monterade på mönsterkort. 
2.1.9. Samtliga kretskort ska utrustas med JTAG-kontakter för omprogrammering och 

debugging av processor. 
2.1.10. Pekarverktyget ska utrustas med en krets som kan begränsa laserdiodens uteffekt. 
2.1.11. Pekarverktyget ska uppfylla de krav på säkerhet som Strålsäkerhetsmyndigheten 

satt upp för användning av laser i publika miljöer. 
2.2. Normalkrav 

2.2.1. Huvudsaklig strömkälla ska vara batteri med lämpliga dimensioner för att passa i 
pekarverktyget. 

2.2.2. Basstationen ska vara utrustad med en tillräckligt kraftfull sändare för att täcka 
det område i vilket systemet ska användas. 

2.2.3. Pekarverktygen ska vara utrustade med utifrån synliga lysdioder för enkel 
statusindikering av funktion och vanliga fel, förslagsvis "OK", "ingen synksignal" 
och "batteri svagt". 



2.2.4. Synligt ljus eller IR-ljus skall vara ett designval som kan göras sent i projektet, 
och om en synlig ljuskälla väljs ska det ett likvärdigt och utbytbart alternativ i IR-
området finnas utrett. 

2.2.5. Ljuskällans intensitet ska vara tillräcklig för att hela systemet med pekarverktyg 
och kamera skall tillåta ett avstånd mellan pekare och projektionsyta på upp till 3 
meter. 

2.2.6. Pekarverktyget ska ha en krets som möjliggör intelligent uppladdning av intern 
strömkälla utan att denna behöver avlägsnas. 

2.3. Extrakrav 
2.3.1. Pekarverktyget ska ha möjlighet att anslutas till extern strömförsörjning. 
2.3.2. Pekarverktyget ska utrustas med en intern högtalare och möjlighet att spela upp 

enklare ljud. 
2.3.3. Hårdvaran ska vara konstruerad så att det finns viss möjlighet att utöka antalet 

knappar utan att behöva tillverka ett nytt mönsterkort. 
2.3.4. Ljuskällans intensitet ska vara tillräcklig för att hela systemet med pekarverktyg 

och kamera skall tillåta ett avstånd mellan pekare och projektionsyta på upp till 15 
meter. 

2.3.5. Pekarverktyget ska utrustas med en beröringssensor som styr dess av/på-funktion. 

 

3. Funktionskrav 
3.1. Baskrav 

3.1.1. Varje pekarverktyg ska vara utrustat med en tryckknapp och skicka binär 
information om knappens läge (lös eller intryckt). 

3.1.2. Pekarverktygets funktion ska vara lättförstådd. 
3.2. Normalkrav 

3.2.1. Om krav 2.3.1 genomförs ska pekarverktyget ges möjlighet att anslutas till extern 
strömkälla. Denna anslutning får inte väsentligt försvåra funktionaliteten hos 
pekarverktyget. 

3.3. Extrakrav 
3.3.1. Pekarverktyget ska vara utrustat med teknik som möjliggör positionering av 

pekarverktyget. 
 

4. Designkrav 
4.1. Baskrav 

4.1.1. Pekarverktyget ska vara utformat så att det tål hårdhänt hantering. 
4.1.2. Pekarverktyget ska ha en storlek som tillåter både vuxna och barn att använda det 

och går att greppa på ett behagligt sätt. 
4.1.3. Pekarverktyget ska vara utformat så att det inte går att ta miste på vilket håll det 

pekar åt. 



4.1.4. Pekarverktyget ska ha en enkel och lättförstådd utformning. 
 

5. Projektkrav 
5.1. Baskrav 

5.1.1. Dokumentation av projektet ska ske på svenska. 
5.1.2. Dokumentation ska ske kontinuerligt under projektets gång, efter varje avslutat 

moment. 
5.1.3. All kod skall kommenteras och dokumenteras så att den lätt kan återskapas eller 

ändras för framtida applikationer. 
5.1.4. Projektet planeras så att det är genomfört senast 11 mars 2011. 
5.1.5. Regelbundna möten med PETS-gruppen ska läggas in i planeringen för att 

säkerställa att deras önskemål kring slutresultatet uppfylls. 
5.2. Extrakrav 

5.2.1. Dokumentation ska skrivas på engelska om någon inblandad i projektet så önskar. 
5.2.2. Utöver framställning av pekarverktyg ska det under projektets gång utredas 

funktionalitet och kostnad för ett RFID-trianguleringssystem. 



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

/* Bilaga B: Kod till basstation */ 

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

 

#include <avr/io.h> 

#include <util/delay.h> 

#include <stdbool.h> 

#include <avr/interrupt.h> 

 

/*nRF905-kommandon (från datablad)*/ 

#define WRITE_CONFIG       0x00   // Write configuration register 

#define READ_CONFIG        0x10   // Read  configuration register 

#define WRITE_TX_PAYLOAD   0x20   // Write TX Payload 

#define READ_TX_PAYLOAD    0x21   // Read  TX Payload 

#define WRITE_TX_ADDRESS   0x22   // Write TX Address 

#define READ_TX_ADDRESS    0x23   // Read  TX Address 

#define READ_RX_PAYLOAD    0x24   // Read  RX Payload  

 

#define CH_NO_FREQ_433_0MHz  0x06a // 433.0 MHz bärvågsfrekvens 

#define AUTO_RETRAN      0x00 // Auto retransmission av  

                             //(0x20 = Auto retransmission på) 

 

#define PA_PWR_n10dBm        0x00 //} Valbara sändareffekter 

#define PA_PWR_n2dBm         0x04 //} 

#define PA_PWR_6dBm          0x08 //} 

#define PA_PWR_10dBm         0x0c //} 

 

#define HFREQ_PLL_433MHz     0x00 // 433 MHz-läge 

#define CH_NO_BIT8           CH_NO_FREQ_433_0MHz >> 8  

                             //Sista biten i bärvågsfrekvensbyten 

                              

#define TX_AFW_4BYTE         0x04*16 //} Address Width = 4 byte 

#define RX_AFW_4BYTE         0x04    //} 

 

#define RX_PW_2BYTE          2 //} Payload Width = 2 byte 

#define TX_PW_2BYTE          2 //} 

 

#define CRC16_EN             0xc0 //} 

#define XOF_8MHz             0x08 //} => 1100 1000 

                             // = 8 MHz oscillatorfrekvens plus CRC check enable 

 

void initRF(void); 

unsigned char nrf905_SpiRW(unsigned char in); 

void TXPacket(int time, int ID); //Time och ID < 256! 

void RXPacket(void); 

 

unsigned char *nRFAddress = "MOTE"; //fyra tecken som adressord 

unsigned char RFBuf[10];  

int PA_PWR; 

 

int antalPekare = 0, time = 1, ID = 1; //Tidsenhet bestäms i pekare 

 

void initPorts(void); 

void laserFeed(bool); 

void modLaser(void); 

void wait(int); 

 



ISR(INT0_vect) //Om external interrupt 

{ 

 PORTB |= (1 << 4); //_SS hög 

 TXPacket(time, 128); //"128" = avstängningsmeddelande 

} 

 

 

int main(void) 

{ 

 /******/ 

 /*"ON"*/ 

 /******/ 

  

  

 initPorts();//Sätt portarnas ben till initialläge  

 initRF();//Initiera RF-chippet 

 sei(); //Aktivera interrupt 

 

    /*Läs av DIP-switchar för information om antal pekare och sändareffekt*/ 

 PORTA |= (1 << 7); //Aktivera avläsning av antal pekare och sändareffekt 

 _delay_ms(1); 

 

 antalPekare = PINA - 128; //Läs in antal pekare från DIP-switch, 

                              // dra bort bit7 

 

 if(bit_is_clear(PINC, 0) && bit_is_clear(PINC, 1)) //00 på DIP 

 { PA_PWR = PA_PWR_n10dBm; } //-10 dBm sändareffekt 

 else if(bit_is_clear(PINC, 0) && bit_is_set(PINC, 1)) //01 på DIP 

 { PA_PWR = PA_PWR_n2dBm; }  //-2 dBm sändareffekt 

 else if(bit_is_set(PINC, 0) && bit_is_clear(PINC, 1)) //10 på DIP 

 { PA_PWR = PA_PWR_6dBm; }   //6 dBm sändareffekt 

 else if(bit_is_set(PINC, 0) && bit_is_set(PINC, 1)) //11 på DIP 

 { PA_PWR = PA_PWR_10dBm; }  //10 dBm sändareffekt 

 

 _delay_ms(1); 

 PORTA &= ~(1 << 7); //Avaktivera avläsning 

 

 while(1) 

 {  

  if(bit_is_set(PIND, 5)) //Sync från kamera, se timing-diagram 

  { 

   PORTD |= (1 << 6); //enable till kamera 

    

   /*Skicka tid och ID till alla pekare*/ 

   while(ID <= antalPekare) 

   { 

                  TXPacket(time, ID); //Skicka meddelande 

    PORTD &= ~(1 << 6);//enable false 

 

    ID++; 

   } 

   ID = 1; //Nollställ ID-räknare 

  } 

 } 

 

 return 0; 

} 



 

void initPorts(void) 

{ 

 DDRA = 0b10000000; //DIP-switch för antal pekare, bit7 aktiverar avläsning 

  

 DDRB = 0b10111110; //SCK = bit7, MISO = bit6, MOSI = bit5, _SS = bit4, 

                       //PWR_UP = bit3, TX_EN = bit2, TRX_CE = bit1, DR = bit0; 

                        

 DDRC = 0x00; //Alla pinnar ingångar oberoende av JTAG, 

                 //bit0 och bit1 = DIP, väljer sändareffekt 

                  

 DDRD = 0b01000010; //bit7 = GND, bit6 = till kamera, bit5 = från kamera, 

                       //bit4,3 = GND, bit2 = INT0, bit1 = testdiod, bit0 = CD 

 

 /*** Initiering av SPI ***/  

 SPCR = ((1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR0)); 

 

 //Interrupt 

 MCUCR = (1 << ISC01); //} Trigga på låg flank på INT0 

 GICR = (1 << INT0); //Aktivera INT0 

} 

 

//RF-kod 

void initRF(void) 

{ 

 //Avaktivera TX_EN och TRX_CE för att aktivera SPI programming mode 

 PORTB &= ~(1 << 2); //TX_EN = 0 

 PORTB &= ~(1 << 1); //TRX_CE = 0 

 

 RFBuf[0] = CH_NO_FREQ_433_0MHz; //Byte 0: Center freq 

 RFBuf[1] = AUTO_RETRAN | PA_PWR | HFREQ_PLL_433MHz | CH_NO_BIT8; 

              //Byte 1: Auto retransmit, (Reduced power), Power out, freq, 

              //bit8 för center freq 

               

 RFBuf[2] = TX_AFW_4BYTE|RX_AFW_4BYTE; //Tx och Rx Address width 

 RFBuf[3] = RX_PW_2BYTE; //RX payload width 

 RFBuf[4] = TX_PW_2BYTE; //TX payload width 

 RFBuf[5] = nRFAddress[0];  

 RFBuf[6] = nRFAddress[1]; 

 RFBuf[7] = nRFAddress[2]; 

 RFBuf[8] = nRFAddress[3]; 

 RFBuf[9] = CRC16_EN|XOF_8MHz; //CRC check. Oscillatorfrekvens 8 MHz. 

 

  

 PORTB |= (1 << 3); //Power up 

 

_delay_ms(1); //(Överflödig?) 

 

 //Starta med _SS hög 

 PORTB |= (1 << 4); 

  

 PORTB &= ~(1 << 4); //Sätt _SS låg för att aktivera nRF905-instruktioner     

    /*Skriv nRF configuration via SPI*/ 

 nrf905_SpiRW(WRITE_CONFIG);  

 for(int i = 0; i < 10; i++) 

 { 

  nrf905_SpiRW(RFBuf[i]); 



 }   

 PORTB |= (1 << 4); //Avaktivera _SS 

 

 PORTB &= ~(1 << 4); //Sätt _SS låg för att aktivera nRF905-instruktioner 

 nrf905_SpiRW(WRITE_TX_ADDRESS);  

 for(int i = 0; i < 4; i++) 

 { 

  nrf905_SpiRW(nRFAddress[i]); 

 }  

 PORTB |= (1 << 4); //Avaktivera _SS 

 

 PORTB |= (1 << 1); //TRX_CE = 1, Radio enabled 

 

} 

 

/*SPI-funktion, se datablad till processor*/ 

unsigned char nrf905_SpiRW(unsigned char in) 

{ 

   SPDR = in;     

     while(!(SPSR & (1<<SPIF))) //Vänta tills transmission klar 

     ;     

     return SPDR; 

}  

 

/*Funktion för sändning*/ 

void TXPacket(int time, int ID) 

{ 

 PORTB &= ~(1 << 1); //TRX_CE = 0, Radio disabled 

 PORTB |= (1 << 2); //TX_EN = 1, Redo att sända när TRX_CE sätts hög. 

  

 PORTB &= ~(1 << 4); //Sätt _SS låg för att aktivera nRF905-instruktioner 

 nrf905_SpiRW(WRITE_TX_PAYLOAD); 

 nrf905_SpiRW(time); //Skicka delay-tid som ska användas 

 nrf905_SpiRW(ID); //Pekarens ID 

 PORTB |= (1 << 4); //Avaktivera _SS 

 

 PORTB |= (1 << 1); //TRX_CE = 1, Radio enabled, sänder 

 while(bit_is_clear(PINB, 0)) //Vänta på att DR sätts hög (Data skickat) 

  ; 

 

 _delay_ms(2*time); //Delay baserat på frekvens som ska användas 

 PORTB &= ~(1 << 2); //TX_EN = 0 

} 

 

 

 



/***************************************/
/* Bilaga C: Kod till handhållen enhet */
/***************************************/

#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdbool.h>

//nRF905-kommandon (från datablad)
#define WRITE_CONFIG       0x00   // Write configuration register
#define READ_CONFIG        0x10   // Read  configuration register
#define WRITE_TX_PAYLOAD   0x20   // Write TX Payload
#define READ_TX_PAYLOAD    0x21   // Read  TX Payload
#define WRITE_TX_ADDRESS   0x22   // Write TX Address
#define READ_TX_ADDRESS    0x23   // Read  TX Address
#define READ_RX_PAYLOAD    0x24   // Read  RX Payload 

#define CH_NO_FREQ_433_0MHz  0x06a //433.0 MHz centerfrekvens
#define AUTO_RETRAN          0x00 // Auto retransmission av
                             //(0x20 = Auto retransmission på)
                                  
#define PA_PWR_10dBm         0x0c //Sändareffekt.
                             //(Överflödig då ingen sändning från pekaren)
                                  
#define HFREQ_PLL_433MHz     0x00 // 433 MHz-läge
#define CH_NO_BIT8           CH_NO_FREQ_433_0MHz >> 8
                             //Sista biten i centerfrekvensbyten

#define TX_AFW_4BYTE         0x04*16 //} Address Width = 4 byte
#define RX_AFW_4BYTE         0x04    //}

#define RX_PW_2BYTE          2 //} Payload Width = 2 byte
#define TX_PW_2BYTE          2 //}

#define CRC16_EN             0xc0 //}
#define XOF_8MHz             0x08 //} => 1100 1000
                             // = 8 MHz oscillatorfrekvens plus CRC check på

void initRF(void);
unsigned char nrf905_SpiRW(unsigned char in);
void TXPacket(int time, int ID); //Time och ID < 256!
void RXPacket(void);

unsigned char *nRFAddress = "MOTE";  //fyra tecken som adressord
unsigned char RFBuf[10];

//Tilldela unik identitet för varje pekare
int ID = 1, larmCounter = 0, time = 0;

void initPorts(void);
void laserFeed(bool);
void larma(void);

int main(void)
{



    /******/
    /*"ON"*/
    /******/

    initPorts(); //Sätt portarnas ben till initialläge
    initRF(); //Initiera RF-chippet

    while(1)
    {       
        laserFeed(true); //Ge matning till laser

        if(bit_is_set(PINB, 0)) //Hittar bärvåg? (CD)
        {
            PORTD |= (1 << 7); //Tänd lampa
        }
        else
        {
            PORTD &= ~(1 << 7); //Släck lampa
            //larma();
        }

        if(bit_is_clear(PIND, 4)) //Touch-out aktiverad (inverterad)
        {                   
            if(bit_is_set(PINB, 3)) //DR - sätts hög när data mottags korrekt
            {
                RXPacket(); //Ta emot meddelande
            }
        }
        else
            PORTA &= ~(1 << 1); //Släck laser om touchsensor ej aktiverad
    }

    return 0;
}

void initPorts(void)
{
    DDRA = 0b11100111; //GND = bit7,6,5, Tryckknapp = bit4,3, Laser Mat = bit2,
                       //Laser Mod = bit1, TRX_CE = bit0
                       
    DDRB = 0b10110110; //SCK = bit7, MISO = bit6, MOSI = bit5, _SS = bit4,
                       //DR = bit3, TX_EN = bit2, PWR_UP = bit1, CD = bit0;
                       
    DDRC = 0x00;       //Alla pinnar ingångar oberoende av JTAG
    
    DDRD = 0b11100111; //LED = bit7, GND = bit6, Till högtalare = bit5,
                       // Från touchsensor = bit4, GND = bit3,2,1,0

    /*** Initiering av SPI ***/ 
    SPCR = ((1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR0));
}

void laserFeed(bool laserOn)
{
    if(laserOn == true) //Om laser ska aktiveras 
    {



        PORTA |= (1 << 2); //Starta laser.
    }
    else if(laserOn == false) //Om laser ska avaktiveras
    {
        PORTA &= ~(1 << 2); //Stäng av laser
    }
}

//RF-kod
void initRF(void)
{
    //Avaktivera TX_EN och TRX_CE för att aktivera SPI programming mode
    PORTB &= ~(1 << 2); //TX_EN = 0
    PORTA &= ~(1 << 0); //TRX_CE = 0

    RFBuf[0] = CH_NO_FREQ_433_0MHz; //Byte0: Center freq
    RFBuf[1] = AUTO_RETRAN | PA_PWR_10dBm | HFREQ_PLL_433MHz | CH_NO_BIT8;
               //Byte 1: Auto retransmit, (Reduced power), Power out, freq,
               //bit8 för center freq
     
    RFBuf[2] = TX_AFW_4BYTE|RX_AFW_4BYTE; //Tx och Rx Address width
    RFBuf[3] = RX_PW_2BYTE; //RX payload width
    RFBuf[4] = TX_PW_2BYTE; //TX payload width
    RFBuf[5] = nRFAddress[0]; 
    RFBuf[6] = nRFAddress[1];
    RFBuf[7] = nRFAddress[2];
    RFBuf[8] = nRFAddress[3];
    RFBuf[9] = CRC16_EN|XOF_8MHz; //CRC check. Oscillatorfrekvens 8 MHz.

    
    PORTB |= (1 << 1); //Power up

_delay_ms(1); //(Överflödig?)

    //Starta med _SS hög
    PORTB |= (1 << 4);
    
    PORTB &= ~(1 << 4); //Sätt _SS låg för att aktivera nRF905-instruktioner    
    /*Skriv nRF configuration via SPI*/
    nrf905_SpiRW(WRITE_CONFIG);
    for(int i = 0; i < 10; i++)
    {
        nrf905_SpiRW(RFBuf[i]);
    }       
    PORTB |= (1 << 4); //Avaktivera _SS

    PORTB &= ~(1 << 4); //Sätt _SS låg för att aktivera nRF905-instruktioner
    nrf905_SpiRW(WRITE_TX_ADDRESS); 
    for(int i = 0; i < 4; i++)
    {
        nrf905_SpiRW(nRFAddress[i]);
    }   
    PORTB |= (1 << 4); //Avaktivera _SS

    PORTA |= (1 << 0); //TRX_CE = 1, Radio enabled



}

/*SPI-funktion, se datablad till processor*/
unsigned char nrf905_SpiRW(unsigned char in)
{
    SPDR = in;
    while(!(SPSR & (1<<SPIF))) //Vänta tills transmission klar
        ;
    return SPDR;
} 

/*Funktion för mottagning av data*/
void RXPacket(void)
{
    char RxBuf[2]; //Buffert för ID och time från basstation
    PORTA &= ~(1 << 0); //TRX_CE = 0, Radio disabled. (Behövs den här för SPI?)

    PORTB &= ~(1 << 4); //Sätt _SS låg för att aktivera nRF905-instruktioner
    /*Läs data och lägg in i buffer*/
    nrf905_SpiRW(READ_RX_PAYLOAD);
    for(int i=0; i<2; i++)
    {
        RxBuf[i] = nrf905_SpiRW(0);
    }   
    PORTB |= (1 << 4); //Avaktivera _SS
    PORTA |= (1 << 0); //TRX_CE = 1, Radio enabled

    time = RxBuf[0]; //Frekvenstid från basstation

    if(RxBuf[1] == ID) //Om överensstämmande ID från basstation
    {
        PORTA |= (1 << 1); //Tänd laser
        _delay_ms(time); //Håll tänd en tidslucka
        /*Knapp intryckt?*/
        if(bit_is_set(PINA, 3))
        {
            _delay_ms(time); //Håll tänd en extra tidslucka
        }
        PORTA &= ~(1 << 1); //Släck laser
    }
    else if(RxBuf[1] == 128) //Om avstängningsmeddelande
    {
        /*Nedanstående är ett exempel*/
        for(int i=0; i<5; i++)
        {            
            PORTD &= ~(1 << 7); //Blinka lampa
            _delay_ms(500);
            PORTD |= (1 << 7);
            _delay_ms(500);
        }
    }
}

/*Exempel på larmsignal*/
void larma(void)
{



    for(int i=0; i<1; i++) //Antal larmcykler
    {
        int j = 0;
        int k = 1100; //Start"frekvens"
        while(j < 200) //Bestämmer tiden för en alarmsignal
        {
            PORTD |= (1 << 5); //Aktivera högtalaren
            _delay_us(k);
            PORTD &= ~(1 << 5); //Avaktivera högtalaren
            _delay_us(k);
            j++;
            k -= 5;
        }
        j = 0;
        while(j < 200) //Bestämmer tiden för en alarmsignal
        {
            PORTD |= (1 << 5); //Aktivera högtalaren på PortD, bit 5
            _delay_us(k);
            PORTD &= ~(1 << 5); //Avaktivera högtalaren på PortD, bit 5
            _delay_us(k);
            j++;
            k += 5;
        }

        /*Exempel*/
        //if(harBärvåg?()) //Hittar bärvåg
        //{
        //  i = 10; //Stoppa alarmloopen
        //}

    }
}


