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Sammanfattning 
I detta projekt utvecklas en hemautomationslösning som kan styra befintliga väggströmbrytare 

trådlöst via en applikation från en smart enhet. Syftet med projektet är att utveckla en ny lösning där 

det inte krävs någon elinstallationskunskap för att montera lösningen. Dagens lösningar för att trådlöst 

styra en strömbrytare kräver att en modul kopplas in i serie med strömbrytaren. I projektet utvecklas 

en modul som kan monteras bredvid utvalda strömbrytare för styrning av dem utan att behöva ansluta 

sig galvaniskt till brytarens starkström. I stället sitter en servomotor i modulen som fysiskt trycker på 

den strömbrytare som skall styras. Servomotorn kan styras trådlöst via Bluetooth Low Energy med 

hjälp av en androidapplikation, på så sätt appliceras en kraft på brytarvippan och slå på eller av den.  

Hela modulen är strömförsörjd av ett laddningsbart litiumbatteri på 3,7 volt. Därför har ett 

spänningskort utvecklats som växlar upp spänningen till 5 V. På spänningskortet finns även 

komponenter som hanterar laddning av batteriet via microUSB. Applikationen kommunicerar via en 

BLE-modul som i sin tur sitter monterad på ett processorkort som har utvecklats och tillverkas speciellt 

för att passa in i detta projekt.  

Både spänningskortet och processorkortet är utvecklade ifrån egna ritningar och PCB-layouter samt 

tillverkade med en manuell etsningsmetod. Ett chassi har också konstruerats och tillverkats med en 

3D-skrivare. Chassit rymmer alla kretskorten, batteriet och har ett motorfäste för montering av 

servomotorn. Resultat har blivit en fungerande prototyp som kan monteras på en strömbrytare och 

därefter manövrera brytaren inom den räckvidd som BLE klarar av. Prototypen har en drifttid på cirka 

60 dagar under förutsättningar att den manövreras i genomsnitt vid tre tillfällen per dygn.  
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Abstract 

In this project a home-automation-solution is developed that wirelessly can control an existing wall 

switch with an application from a smart device. The purpose of the project is to develop a new 

solution that doesn’t require any electrical knowledge to mount the solution. Exiting solutions for 

controlling a switch require a module that is connected in series with the switch. The project will 

develop a module that can be mounted next to the selected wall switches to control them without 

electrical connection to the AC-voltage of the switch. Instead there is a servo that physically press the 

switch that is controlled. The servo motor is controlled wirelessly via Bluetooth Low Energy using an 

Android application, thus, a force is applied to the switch to turn on or off.  

A rechargeable lithium battery of 3.7 volts powers the whole module. Therefore, a "power-board" 

was developed that step up the voltage to 5 V. There are also components on the board that manage 

battery charging via microUSB. The Android application communicates via a Bluetooth Low Energy 

module that is mounted on a CPU board and has been developed and specifically manufactured to fit 

into the project. 

Both the power-board and processor-board is developed from own drawings and PCB layouts, and 

made with a manual etching method. The chassis has also been designed and manufactured with a 

3D printer. The chassis holds all circuit boards, battery and a mount for the servo. The result is a 

working prototype that can be mounted on a switch and then operate the switch within the range of 

BLE. The prototype has a run time of each charging cycle of about 60 days under conditions that it is 

operated, on average, three times per day. 
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Förkortningar 

KNX - Conexio (latin). 

BLE – Bluetooth Low Energy. 

BL – Bluetooth. 

RF – Radio Frequency. 

loT – Internet of Things. 

Li – Lithium. 

LIPO – Lithium-ion polymer battery. 

TX – Transmitter. 

RX – Receiver. 

AVR – Atmel microcontroller. 

ISP – In-system-programming. 

BOM – Bill of Material. 

LBI – Low Battery Input. 

LBO – Low Battery Output. 

FB – Feedback. 

FTDI – Future Technology Devices International. 

PWM – Pule Width Modulation. 

MOSI – Master Output, Slave Input. 

MISO – Master Input, Slave Output. 

SCK – Serial Clock. 

RST – Reset. 

LED – Light Emitting Diode. 

CAM – Computer-aided manufacturing. 

PCB – Printed circuit board. 

 

Genom hela projektet kallas projektet som utvecklas för modul eller prototyp. 
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1. Inledning 
Att utveckla smarta hem blir mer och mer populärt, att styra hemmet och sin utrustning trådlöst blir 

också vanligare. Det finns redan flera olika lösningar för att automatisera hemmet och styra det 

trådlöst, men kräver då oftast att den är ansluten till nätspänning på ett eller annat sätt. Detta gör att 

dessa lösningar blir mindre flexibla och svårare att använda om inte elinstallationskunskap finns. I detta 

projekt skall en trådlös enhet konstrueras så att den kan styra en mekanisk knapp via trådlös 

kommunikation. Enheten skall vara helt trådlös och strömförsörjas med batteri på ett energieffektivt 

sätt. Enheten skall inte behöva kopplas in på starkströmmen för att manövrera brytarna, utan skall 

vara galvaniskt frånskild från starkströmmen. Enheten ska också gå att laddas på plats alternativt ska 

möjligheten finnas att byta batteri på ett enkelt sätt. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Projektet ska bli en del i utvecklingen av ”smarta” och fjärrstyrda hem. Det ska exempelvis gå att styra 

lampor och takfläktar trådlöst från olika delar av hemmet med en enkel knapptryckning från en mobil 

enhet. Syftet är att utveckla en prototyp som fungerar för flera olika typer av strömbrytare på ett 

energieffektivt sätt samt att implementera denna lösning i en modul. I projektet utvecklas modulen 

för att fungera optimalt på tre olika modeller av strömbrytare, men givetvis finns möjligheten att den 

passar för flera strömbrytare. Det ska inte finnas någon begränsning i maximal elektrisk effekt som 

modulen ska klara av att bryta eftersom modulen ska vara galvaniskt frånskild från strömbrytaren. 

Däremot kommer det finnas en övre gräns på hur stor mekanisk kraft modulen kan utveckla. Modulen 

skall vara enkel att installera och kunna göras utan kunskap om elinstallationer.  

 

1.2 Övergripande krav 
 Trådlös styrning av väggströmbrytare via en smart enhet. 

 Installation skall vara enkel och kunna utföras utan kunskap om elinstallation. 

 Låg strömförbrukning i stand-by-läge. 

 Modulen skall kunna laddas. 

För fullständig kravspecifikation, se bilaga 1.  

 

1.3 Problemformulering 
 Hur väljs motor ut med tillräckligt moment? 

 På vilket sätt kan motorn enklast manövrera strömbrytaren?  

 Hur anpassas enheten till flera olika typer av strömbrytare? 

 Vilka komponenter skall användas för att åstadkomma små effektförluster? 

 Hur ska den trådlösa förbindelsen fungera? 

 Hur skall strömförsörjning se ut? Vilken spänningsnivå och ur stor batterikapacitet krävs? 

 Hur får användaren reda på om enheten skall laddas? 

 

1.4 Avgränsningar 
En användarvänlig applikation kommer inte att utvecklas utan en redan befintlig applikation kommer 

att användas enbart för verifiering av funktion. Vid effektivisering av strömförbrukning kommer inte 

enskilda processer eller delar i processorn att avaktiveras. Mikroprocessorns olika sov-lägen kommer 

endast programmeras om det finns färdiga bibliotek för den mikroprocessor som väljs. 
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Datakommunikationen mellan modulen och telefonen kommer inte rent datatekniskt att förklaras i 

projektet utan färdiga bibliotek kommer att användas för att överföra data från telefonen till modulen.  

 

1.5 Finansiering  
Högskolan i Halmstad finansierar projektet med maximalt 2000 kr för inköp av material och 

komponenter. Utrustning och komponenter som redan finns i elektroniklaboratoriet får utöver detta 

användas. Övriga kostnader och utrustning som krävs står eventuella sponsorer och jag själv för.  
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2. Bakgrund 

2.1 Historia 
Strävan att förenkla hemmet med teknik har funnits i över hundra år, men eftersom inte tekniken har 

funnits har drömmarna inte kunnat förverkligas. Den första officiella framgången inom elektrisk 

automation gjordes av Nikola Tesla 1898 [1], han utvecklade den första radiostyrda båten. 

Leksaksbåten kunde styras genom att kommunicera med radiovågor. I början av 1900-talet uppfanns 

elektrifierade dammsugare, kylar, strykjärn och tvättmaskiner. Redan under 1930-talet började 

tankarna om att automatisera hemmet och dess elektriska produkter, men det var först 1966 som Jim 

Sutherland utvecklade de första hem automationssystemet, Echo IV. Systemet kunde lagra 

inköpslistor, kontrollera temperaturer och slå på och av programvaror, den kom dock aldrig ut på den 

kommersiella marknaden [2]. År 1971 lanserades den första mikroprocessorn vilket skapade ett 

enormt prisfall för elektroniken och gjorde den mer tillgänglig för allmänheten.  

Cirka ett decennium senare myntades begreppet ”smarta hem” för första gången. Begreppet 

myntades av ”American Association of House builder” 1984. Under 1990-talet började teknik utvecklas 

för att förenkla för äldre människor, bland annat utvecklades enkla robotar och datorer som skulle 

vara behjälpliga för de äldre människorna. Men eftersom det fortfarande var ganska dyrt så blev detta 

ingen succé på marknaden. Det var först under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet som 

priserna på elektroniken sjönk tillräckligt och en massiv utveckling startade [3]. 

2.2 Smarta hem 
Den finns massor av färdiga hemautomationssystem att köpa med olika kommunikationssystem. 

Nedan presenteras några vanliga automationssystem.  

2.2.1 KNX-system 
KNX-systemet [4] bygger på en kommunikationsbuss 

som är dragen runt i hela huset. Bussen samlar in 

information från husets alla enheter och sammanställer 

informationen i centralen. I centralen skickas därefter, 

via aktuatorer, spänningsmatning till respektive enhet. 

KNX-kabeln som dras har fyra ledare som är partvinnade 

varav ett par är reserv.  

Det finns flera olika varianter av aktuatorer och sensorer 

som kan användas för husinstallation, t.ex. temperatur- 

och rörelsesensorer. Även en USB-modul eller IP-modul 

kan användas för att ansluta en PC och programmera 

enheterna eller styra den via ett webbgränssnitt [4].

  

2.2.2 ZigBee och Z-Wave 
ZigBee och Z-Wave [5] är konkurrenter till varandra och utvecklar snarlik teknik för trådlös styrning 

och övervakning av hushållets elektronik. ZigBee följer den trådlösa standarden IEEE 802.15.4 (2,4 

GHz) [6] till skillnad från Z-Wave som används vid frekvensbandet 900 MHz [7]. De båda 

plattformarna är energisnåla och stödjer mesh-nätverk. Mesh-nätverk är en nätstruktur där alla 

punkter i installationen har kontakt med minst två andra punkter för att få en god redundans. ZigBee 

och Z-Wave har också gemensamt att de ger feedback på signalerna som skickats, det bekräftar att 

korrekt signal har nått enheten och responderat tillbaka. Fördelen med dessa plattformar är att de 

relativt billiga och enkla att installera i förhållande till exempelvis KNX-systemet.  

Figur 1 Principskiss för KNX-system. Både DC- och 
AC-laster kan kontrolleras och styras.   
(grön= buss, gult = matning) 
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2.2.3 NEXA 
NEXA [8] är ett svenskt företag som har ett komplett sortiment av produkter för hemautomation. De 

har mottagare och sändare som skickar data med främst 433,92 MHz (men även 868,42 MHz). Det gör 

att bland annat belysning går att styra trådlöst via en speciell fjärrkontroll som sänder kommando på 

rätt frekvensband. Det finns också produkter som kan köpas till för att fjärrstyra mottagarna med 

telefonen eller via datorn, men det krävs då en brygga som hanterar Wi-Fi eller Bluetooth. NEXA-

produkter förbrukar effekt i stand-by-läge, till exempel en LCMR-1000W mottagare för fast installation 

har en effektförbrukning som är mindre än 1 W i standby-läge [9]. 

2.3 Teori. 
2.3.1 Bluetooth Low Energy 
Bluetooth Low Energy (BLE) kallas också för Bluetooth v4.0 eller Bluetooth Smart [11]. 

Överföringstekniken togs fram för att användas i Internet of Things (IoT) enheter eftersom dessa 

enheter ofta är väldigt små samt har ett krav på att förbruka lite effekt [11]. BLE använder sig av 2,4 

GHz radiofrekvenser, precis som klassisk Bluetooth. Både klassik Bluetooth och BLE modulerar den 

överförda datan med ”Gaussain frequency shift modulation” [12]. BLE kan använda sig av tre olika 

effektklasser för att kunna optimera effektförbrukningen, klass ett är designad för att ha en räckvidd 

på cirka 100 meter med en maximal uteffekt på 20 dBm (100mW). Effektklass två är den ordinarie 

effektklassen som har en räckvidd på cirka 10 m och en uteffekt på 6 dBm (2,5mW). Effektklass tre är 

för avstånd upp till 10 cm och har en uteffekt på 0dBm (1 mW). Den önskade effektklassen går att 

programmera in i BLE-chippet via seriell kommunikation[12]. 

Tabell 1 Jämförelser av egenskaper mellan klassik BL och BLE [11]. 

Jämförelse mellan BLE och klassisk BL 

Teknisk specifikation Klassisk Bluetooth Bluetooth Low Energy 

Range 100 m >100 m 

Over the air data range 1-3 Mbit/s 1 Mbit/s 

Application throughput 0,7 – 2,1 Mbit/s 0,27 Mbit/s 

Latency (from a non-connected state) Ca 100 ms 6 ms 

Minimum total time to send data  100 ms 3 ms 

Power consumption 1 W as the reference 0,01 – 0,5 W 

Peak current consumption < 30 mA < 15 mA 

Security 56/128 bit  128 bit 
 

I tabell 1 jämförs tydliga egenskaper mellan den äldre versionen av BL och den modernare versionen 

BLE. Tydliga skillnader är effektförbrukningen, hastigheten och latensen.  

2.3.2 Wi-Fi 
Wi-Fi är också en överföringsteknik som använder radiovågor (2,4 GHz) som bärare. Den standard som 

de flesta hemnätverk använder sig av kallas för IEEE 802.11 [13]. Normalt sätt så används Wi-Fi när en 

högre hastighet krävs, flera enheter skall kopplas samman och en större yta skall täckas. Wi-Fi har 

generellt sätt längre räckvidd i förhållande till Bluetooth vilket också leder till att mer effekt förbrukas. 

Wi-Fi har också en högre säkerhet i sin överföring, olika krypteringar kan göras till skillnad från 

Bluetooth-standarden [14]. Tester av strömförbrukningen hos Bluetooth och Wi-Fi som utförts av 

Israel Institute of Technology, visar att Bluetooth förbrukar mindre energi både vid mottagning och vid 

sändning av data. Däremot går det, enligt undersökningen, snabbare att skicka data via Wi-Fi. 
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Exempelvis så är energiförbrukningen per KB när data sänds, 0,26 KB/mWs för Bluetooth och 0,76 

KB/mWs för Wi-Fi [15]. 

2.3.3 RF-länk 
Många av dagens hemautomationssystem använder sig av en RF-länk (radio frequency) som överför 

data med 433,92 MHz. Detta är ett av det vanligaste protokollet som används idag. Men eftersom att 

det i princip inte finns några smarta enheter (t.ex. mobil) som stödjer denna teknik så krävs det att RF-

signalen omvandlas till BL eller Wi-Fi standard förr att kunna styra sitt hem med en smart enhet. Det 

måste då finnas någon brygga i närheten av RF-länken, som fångar upp signalen, gör om den till önskad 

standard och skickar ut den igen. Alternativet är att använda en fjärrkontroll som är avsedd för 433 

MHz, men då försvinner kopplingen till den mobila enheten [8]. 

2.3.4 Mekanik 
kgf ∙ m är en metrisk enhet för moment och är lika med det momentet för en kraft som appliceras på 

en en-meter lång momentarm.  

kgf ∙ m kan omvandlas till SI-enhet: [16] 

1 kgf ∙ m = 9,81 
m

s2 ∙ 1 kgf ∙ m = 9,81 Nm     (Ekvation 1) 

Moment [17] 

𝑀 = 𝐹 ∙ 𝑙    𝐹 =
𝑀

𝑙
   (Ekvation 2) 

𝑀 = 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 (Nm) 
𝐹 = 𝐾𝑟𝑎𝑓𝑡 (𝑁) 
𝑙 = 𝑙ä𝑛𝑔𝑑 𝑝å ℎä𝑣𝑎𝑟𝑚 
 

2.3.5……..Hobbyservomotor 

Servomotorer används för att kunna styra och reglera olika saker med en väldigt noggrann 

lägesposition. Med hjälp av ett enkodersystem i servomotorn kan den berätta för ett överordnat 

styrsystem hur många varv motorns axel har roterat. Beroende på hur stor och välkonstruerad motorn 

är, kan noggrannheten ge mikrometerprecision. Servomotorsystem används exempelvis i robotar, 

CNC-maskiner och RC-flygplan. 

Servomotorn använder sig av en återkopplad loop som tillsammans med enkodern återkopplar 

motorns position och i vissa fall även hastighet. Den uppmätta positionen jämförs i den återkopplade 

loopen med det utgående positionskommandot som tidigare skickats. Om de olika positionerna skiljer 

sig, skickas en felsignal vilket leder till att motorn flyttar på sig tills att det utgående 

positionskommando är lika med den aktuella uppmätta positionen. De allra enklaste och billigaste 

servomotorerna använder sig endast av positionsmätning med en potentiometer och med så kallad 

on-off kontroll, det vill säga en återkoppling som tvärt skiftar mellan två lägen. Detta görs alltid med 

maximal hastighet för att så snabbt som möjligt kunna återgå till önskad position. Denna variant är 

inte lika pålitlig som en servo med riktig enkoder, men duger oftast i enklare sammanhang. En 

servomotor är ofta växlad så att motorns höga rotationshastighet omvandlas till en lägre hastighet 

men med ett högre moment på den utgående axeln [18].  

Enklare servomotorer kan styras med Arduinos utvecklingskitt, där kan servomotorn kopplas in på 

mikroprocessorns logiska utgångar. För Arduinos utvecklingskitt finns dessutom färdiga 

mjukvarubibliotek för styrning av hobbyservomotorer (servo.h). Biblioteket genererar en justerbar 

pulssignal (runt 50 Hz), det innebär att pulsen går från hög till låg med 20 ms intervall. Pulslängden 

varierar från servo till servo men oftast är tiden 0,5 -2,5 ms från min-läge till max-läge, där 1,5 ms 



  19 

brukar vara mitten-läget. För att använda Arduino-biblioteket krävs kännedom om de vanligaste 

funktionerna som används: 

Write() – Styr servon till önskad position med enheten grader. 

WriteMicroseconds() – Styr servon till önskad position med enheten mikrosekunder (mer noggrant). 

Attatch() – Kopplar samman den pin som används med biblioteket. 

Read() – Läser av den aktuella vinkeln som servon befinner sig i [19]. 

2.3.6 Solenoidmotor 

En solenoidmotor är uppbyggd av en spole som 

oftast är längre än dess diameter. Spolen lindas 

med ett antal varv koppartråd och när en 

elektrisk ström kopplas in uppstår ett 

magnetfält enligt figur 2. Solenoidens ena ände 

verkar som en magnetisk nordpol och dess 

andra ände som en sydpol. Om strömmens 

riktning skiftar byts även plats på nord- och 

sydpol. På så sätt kan en rörelse i horisontalled 

skapas genom att placera en axel i spolen som 

attraheras av magnetfältet. Beroende på hur starkt magnetfältet är samt axelns storlek, avgör det hur 

stark motorn blir. Men att skapa ett starkare magnetfält kräver också en högre ström för att utföra 

rörelsen. Det magnetiska flödet kan beräknas med Ekvation 3, där det framgår att strömmen, antal 

lindningsvarv alternativt tvärsnittsarean bör ökas för att få ett större magnetiskt flöde. Det ger då även 

att solenoidens storlek och ingående ström ökar i samband med att motorn blir starkare. Med Ekvation 

4 kan solenoidens kraft beräknas och även i den ekvationen framgår det tydligt att antal lindningsvarv 

och strömstyrka är viktiga faktorer för att få en hög kraftutveckling [20]. 

 

𝜙 = 𝜇𝑟𝜇0 ∙
𝑁∙𝑖∙𝐴

𝑙
    (Ekvation 3) 

𝐹 = (𝑁 ∙ 𝑖)2 ∙
𝜇0∙𝐴

2𝑑2    (Ekvation 4) 

𝜙 = 𝑀𝑎𝑔𝑛𝑒𝑡𝑠𝑖𝑘 𝑓𝑙ö𝑑𝑒 

𝜇𝑟 = 𝐷𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑓ö𝑟 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑖𝑛𝑜𝑚 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑛𝑜𝑖𝑑𝑒𝑛 

𝜇0 = 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡𝑒𝑛 𝑓ö𝑟 𝑣𝑎𝑘𝑢𝑢𝑚 (4𝜋 ∙ 10−7 H ∙ m−1) 

𝑁 = 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑣𝑎𝑟𝑣 

𝑖 = 𝑠𝑡𝑟öö𝑚𝑠𝑡𝑦𝑟𝑘𝑎𝑛 

𝑙 = 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑛𝑜𝑖𝑑𝑒𝑛𝑠 𝑙ä𝑛𝑔𝑑 

𝐴 = 𝑡𝑣ä𝑟𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑠𝑎𝑟𝑒𝑎 

𝑑 = 𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛 𝑠𝑝𝑜𝑙𝑒 𝑜𝑐ℎ 𝑎𝑥𝑒𝑙 

𝐹 = 𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡 

 

 

Figur 2 Ett magnetfält skapas inuti spolen när en ström flyter i 
koppartråden som är lindad runt om. Pilarna visar 
magnetfältets riktning. 
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2.3.7………Litiumbatteri………(LCO) 
Det vanligaste litiumbatteriet som används idag är 

Litiumkoboltoxidbatteriet (LiCoO2), dess 

egenskaper visas i figur 3. Figuren visar att den 

specifika energin är väldigt hög i detta batteri vilket 

innebär att vikten är låg i förhållande till dess 

energi, det gör givetvis också att batteriet får en 

hög prestanda. Hög energitäthet och kapacitet till 

låga kostnader gör dock att batteriet kan vara mer 

instabilt och farligt vid eventuell kortslutning eller 

annat felaktigt handhavande. 

Litiumkoboltoxidbatteriet är det batteri som i 

huvudsak används i mobiltelefoner, laptops och 

digitalkameror. Batteriet består av en 

koboltoxidkatod och en grafitkolanod. Under 

urladdningen flyttas litiumjonerna mellan anoden 

och katoden och under uppladdning sker motsatsen. Litiumkobolt skall inte laddas med mer än sin C-

rating, om C=1 skall batteriet maximalt laddas med dess totala kapacitet. Till exempel får ett batteri 

med 2000 mAh maximalt laddas med 2 A i en timme, om strömmen överskrids kan batteriet 

överhettas, explodera eller gå sönder. Li-kobolt batteriet har en nominell spänning på 3,7 V och en 

typisk arbetsintervall mellan 3 – 4,2V. Det går att lagra cirka 150 – 200 Wh/kg med denna teknik och 

dess typiska uppladdningsvärde är 0,7 – 1C. Batteriet går att urladda med 1C och klarar mellan 500 – 

1000 laddningscykler. Litium-kobolt batterier finns paketerade på olika sätt, runda, platta, avlånga, 

rektangulära. Det gör att det blir enklare att hitta ett passande batteri för den aktuella inkapslingen.  

 

 

 

I figur 4 syns andra typer av laddningsbara batterier, där framgår att Litium-kobolt batteriet är det näst 

energitätaste batteriet efter Litium Nickel Kobolt Aluminium Oxide (LiNiCoAlO2) (NCA) batterier. NCA-

batterier har en specifik energi på 200 – 260 Wh/kg men bara cirka 500 laddningscykler. Batteriet är 

betydligt dyrare och även farligare att använda på grund av dess energitäthet. Batteritypens främsta 

användningsområde är i elbilar (t.ex. Tesla), industrin och inom medicinska enheter där kravet på hög 

energitäthet är större och att budgeten större än inom hemelektronik [21]. 
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Figur 4 Typisk specifik energi i bly- nickel och litium-baserade batterier. Den specifika energin beskriver hur mycket kapacitet som 
batteriet har i förhållande till vikten (Wh/kg). LCO-batteriet har en energitäthet på cirka 200 Wh/kg. [21]. 
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Figur 3 Egenskaper för ett Li-kobalt batteri, specific 
energy är energi per enhet massa, specific power är 
batteriets kapacitet per volymenhet [21]. 

 

 

Förkortningar: 

 NiCd – Nickel Kadnium  

 NiMH – Nickel Metal Hydrid 

 LTO – Litium Titanoxid 

 LFP – Litium Järnfosfat  

 LMO – Litium Magnesiumoxid 

 NMC – Nickel Magnesium Kobaltoxid  

 LCO – Litium Kobaltoxid  

 NCA – Nickel Kobalt Aluminiumoxid 
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2.3.8 Strömbrytare elinstallation 
Idag använder elektrikerna sig av ett antal olika strömställare för hushållsinstallation. Enligt en säljare 

på Solar AB är det Elko, Schneider och Siemens som är de vanligaste märkena. Dessa brytare har olika 

design men fungerar rent elektriskt på samma sätt, det vill säga neutralledare (tändtråd) och fasledare 

bryts i strömställaren. Designen och mekaniken skiljer sig på så sätt att de har olika slaglängd, olika 

höjd samt avvikande areal. De skiljer sig givetvis också på om det är en- två- eller trevägsbrytare [22]. 

2.3.9 Atmel Atmega328 
Atmega328 är en 8 bitars processor med relativt låg strömförbrukning. Den kan klocka upp till 20 MHz, 

men desto lägre frekvens desto lägre strömförbrukning. Processorn har 11 olika digitala pinnar (D2-

D13) och 6 analoga pinnar (A0-A5). Med de digitala pinnarna D0-D1 (TX/RX) kan processorn 

programmeras och kommunicera seriellt (skicka/ta emot) [23]. 

Atmega328 har sex olika ”sov-lägen” beroende på hur den skall användas och kunna väckas. De olika 

lägen som finns är; Idle, ADC Noise Reduction, Power-save, Standby och Extended Standby. Idle är det 

läge som förbrukar mest medan Extended Standby förbrukar minst ström. Dessa lägen kan, i Arduino-

miljö, programmeras för att få processorn att förbruka mindre effekt. En överblick över de olika sov-

lägenas funktion redovisar i figur 5 [24]. 

Tabell 2 Överblick över olika sov-lägen och hur de kan användas [24]. 

 Oscillatorer Wake-up-sources 
Sleep-mode Main Clock Source EN Timer Oscillator EN INT1, INT0 and Pin change Timer2 ADC WDT 

Idle X X X X X X 

ADC Noise Reduction X X X X X X 

Power-down   X   X 

Power-save  X X X  X 

Standby X  X   X 

 

AVR ISP 
ISP står för in-system-programmer är en programmerare som kan skriva en bootloader till en 
mikroprocessor. Detta kan göras med hjälp av en Arduino som programmeras med en speciell 
programkod (ArduinoISP.ino) för att därefter koppla in mikroprocessorn till Arduinon och bränna in 
bootloadern. Se bilaga 5 för fullständig instruktion och inkoppling [25].  
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3. Metod 
3.1 Beskrivning av delsystem 
Projektet består av fyra olika delsystem, i figur 6 förtydligas hur de olika systemen hänger ihop. 

   Delsystem 1: Mekanisk övergång samt design av skal 

   Delsystem 2: Styrning av elmotor 
 

   Delsystem 3: Trådlös överföring 

   Delsystem 4: Strömförsörjning/laddning 
 

 

Figur 5 I figuren redovisas ett blockschema med de olika delsystemen. Delsystem 1 omfamnar hela systemet eftersom det 
består av ett chassi där allt skall få plats. En färdig androidapplikation, MangoCube BLE, kommunicerar trådlöst med 
systemets BLE-modul. Applikationen utvecklas inte i något delsystem utan används bara som verifikation på att det går att 
kommunicera med enheten.  

3.2 3D-CAD och 3D-utskrift 
Autodesk Fusion 360 är ett CAD-program som är gratis att använda för studenter och utbildare. Med 

detta har delar och chassi till modulen designats och utvecklats. I den här mjukvaran går det också att 

simulera rörelser samt passform redan innan tillverkningsprocessen påbörjas. Detta gör att tid kan 

sparas och ett första test av mekaniken kan simuleras i programvaran. Autodesk Fusion 360 kan även 

omvandla .dwg format till .stl format vilket förenklar överföringen till 3D-skrivaren.  

Efter att en del har designats i Autodesk, öppnas den upp i ett program som heter Repetier. I detta 

program kan .stl filer öppnas upp och via en ”slicer” konfigureras så att delen går att skrivas ut med 

inställningar av bland annat önskad kvalitet, struktur och temperatur. 3D-skrivaren som används i 

detta projekt är en Wanhao duplicator i3, den har ett 0,4 millimeters munstycke, uppvärmd 

bottenplatta samt fem stegmotorer med 1,8° noggrannhet [26]. Den plast som används är miljövänlig 

och kallas för ECO-PLA. För att få en optimal 3D-utskrift finns det ett antal avgörande faktorer: 

utskriftstemperatur, plastkvalitet, lagertjocklek, utskriftshastighet, grad av fyllnadsmaterial. I projektet 

används konfiguration som rekommenderas av Repetier [27]. 

3.3 Kretskortsdesign 
EAGLE 7.6 är en programvara som är utvecklad av CadSoft Computer GmbH och används för att designa 

och utveckla elektronik. Med hjälp av EAGLE 7.6 kan elektroniken ritas upp i schema samt simuleras 

om PSpice används. Det går också att enkelt överföra schemat till en PCB-layout, mjukvaran inkluderar 

1. DESIGN 

2. SERVO 

3. Bluetooth 

 Low Energy 

4. Laddning & 

Strömförsörjn. 

Applikation 
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autorouter och datorstödd tillverkning (CAM). Även BOM (Bill of materials) är enkel att ta fram efter 

att komponenter är valda. Det finns ett stort bibliotek med de vanligaste komponenterna men 

möjlighet finns också att använda tredje parts bibliotek. EAGLE kan generera filer som går att skriva ut 

på overhead för ”manuell” etsning av kretskort men kan också generera Gerber-format, vilket används 

vid maskinell tillverkning av kretskort. Programvaran används i utbildningssyfte och är därför fri att 

använda från tillverkaren.  

Manuell etsning går att göra i Högskolan i Halmstad elektroniklaboratorium. Genom att skriva ut PCB-

layouten på over-head kan denna sedan appliceras på ett kretskort med positiv fotoresist. Genom att 

placera overheadfilmen ovanpå kretskortets fotoresist och exponera övriga delar för ultra violett 

strålning kan PCB-layouten överföras till kortet. Kortet behöver därefter framkallas genom ett bad i 

Natriumhydroxid (NaOH) blandat med vatten (blandning: 1:100 ml). Efter att PCB-layouten framkallats 

skall banorna som skall etsas vara synliga. Kretskortet sköljs sedan i rent vatten innan det läggs i 

etsningsbadet. Etsningsbadet fräter bort koppar som inte är skyddat av fotoresisten och på så sätt 

skapas ledningsbanor och lödytor på kretskortet. Etsningsvätskan består av Natriumpersulfat (Na2S2O8) 

och vatten (blandning: 1:5 ml). Natriumpersulfat är starkt oxiderande irriterande vid kontakt med hud, 

ögon och luftstrupe, men även Natriumhydroxid är skadligt vid direkt kontakt med ämnet. 

Tillverkning av små eller avancerade kretskort är detta svårt att göra med den manuella 

etsningsmetoden. För mer avancerade kretskort krävs det att PCB-layouten skickas iväg och tillverkas 

maskinellt genom att ledningsbanor, silkscreens, hål, vior och pads definieras noggrant i EAGLE för att 

sedan skickas en färdig Gerber-fil till en professionell kretskortstillverkare. Fabriken som kommer att 

användas vid eventuell fabrikstillverkning är ett kinesiskt företag, 3PCB [28]. Fördelen med att skicka 

iväg kortet är att hål inte behöver borras, vior behöver inte lödas samt att kortet lackas så att det blir 

betydligt enklare att löda små yt-monterade komponenter. Det går då också att göra mindre eftersom 

det går att skriva komponentnamn ovanpå ledningsbanor med hjälp av silkscreen samt att det inte 

uppstår några problem med etsning av smala ledningsbanor. Nackdelen med att skicka iväg kort är att 

de försvinner ett antal dagar i ledtid tills att kortet är färdigtillverkat [28]. 

3.4 Mjukvara 
Programmering av processorn, styrningen av motorn och den trådlösa överföringen kommer att göras 

i Arduinos egna mjukvara, ARDUINO 1.6.12. Valet görs eftersom tidigare laboration skett i mjukvaran 

och att enkel men funktionell programmering kan utföras på ett effektivt sätt. 

3.5 Mätning av strömförbrukning 
För att testa det integrerade systemets strömförbrukning kommer effekten att mätas som går ut från 

batteriet, både i stand-by-läge och vid manövrering. Mätningen kommer göras med ett instrument 

med hög upplösning genom att koppla in det i serie med batteriet. Vid beräkning av total batteritid 

kommer följande att antas: 

1. Cirka 3 brytningar om dagen där varje brytning/tillslag tar 3 sekunder och förbrukar x Wh 

2. Övrig tid är stand-by-läge som kommer att mätas upp med en multimeter, Keysight U1251B, 

som kan mäta ström med en noggrannhet på tiondels mikroampere. Flera mätningar kommer 

att göras med hjälp av multimeterns inbyggda funktion för att fånga max och min värden och 

därefter beräknas medelvärden efter en viss testperiod, 500 s. 
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3.8 Delsystem 1: Mekanisk övergång samt design av skal 

 
Figur 6 Skissen förklarar hur den färdiga modulen kan se ut. Motorn skall styras via processorkortet som strömförsörjs via 
laddningskortet. Enheten går att kommunicera med via BLE-kortet. I modulens chassiskall det vara möjligt att manövrera 
motorn samt justera maximal vinkel på motorn. Det skall även finnas uttag för laddnings på laddningskortet. 

Olika delar som skall få plats i skalet: 

 Motor   

 Batteri 

 BLE 

 Kontrollkort med processor 

 Ström- och laddningskort 

 Fästanordning 

 Manöverknappar  

 Laddningsuttag 
 

Design 
I delsystem 1 skall utseendet på modulen bestämmas, en avvägning mellan storlek, kapacitet och 

funktion skall göras. Modulen skall vara liten men tillräckligt stor för att den skall kunna tillverkas och 

monteras med de metoder som tidigare beskrivits. Enligt figur 6, måste motorn placeras ovanför 

brytaren vilket skapar en del plats under servon, där kommer en battericell att placeras. Battericellen 

bör inte vara bredare än motorn men behöver antagligen vara längre än vad motorn är. Tre kretskort 

skall få plats, ett färdigt BLE-kort, ett eget utvecklat kontrollkort och ett eget utvecklat laddningskort. 

Dessa skall placeras bakom motorn men helst inte ta mer plats än motorns höjd eller batteriets längd. 

Den färdiga modulen kommer att kunna fästas med dubbelhäftande tejp alternativ skruvas upp 

bredvid brytaren. 

Funktion 
I tabell 3 redovisas egna mätningar på hur stor kraft som krävs längst ut på brytar-vippan för att få den 

att slå om. Mätningen är gjord med hjälp av en dynamometer och mätfel finns med ganska stor 

sannolik, därför kommer en överdimensionering att göras för att täcka upp eventuella mätfel. 

Tabell 3 Egen mätning av kraft som krävs för att göra en brytning Mätningen har gjorts med en dynamometer som fästs i 
kanten av brytarvippan. 

Typ av brytare Kraft (N) 

Elko modern 0,9 

Elko äldre modell 2,1 

Siemens 1,2 

Schneider Exaact 1,9 



  25 

 

Den kraft som minst måste appliceras på den brytar-vippan med störst kraft är 2,1 N. För en god 

marginal och för att minska risken att motorn skall fastna väljs därför en lägsta kraft på 5 N.  

Men eftersom motorn inte applicerar kraft rakt på vippan, utan gör det via en hävstång måste även en 

beräkning göras på hur mycket svagare kraften blir längst ut på hävarmen till skillnad om hävarmen 

varit kortare. 

 

 

 

Enligt figur 8 så applicerar motorn en kraft på brytaren via en hävstång. Det moment som motorn 

måste utföra kan beräknas med den tidigare beskrivna Ekvation 2: 

𝑴 = 𝑭 ∗ 𝒍 = 𝟓 𝐍 ∗ 𝟎, 𝟎𝟐𝟓 𝐦 =0,125 Nm 

Observera att hävstången är i plast och väger endast några gram. Därför kan dess vikt försummas och 

antagande görs att motorn är monterad exakt på mitten av hävstången. 

Test-tavla 
För att kunna testa och laborera med den mekaniska brytningen har en ”test-tavla” byggts med tre 

vanliga infällda väggmonterade brytare monterade. Test-tavlan i figur 8, är byggd av en MDF-skiva som 

skall föreställa en vägg, skivan balanseras med hjälp av två reglar som är fastskruvade längst ner på 

skivan. Med tavlan kan mekaniken testas på olika sätt och på olika brytare. Det går att testa passform, 

kraftutveckling samt design och montering. Test-tavlan kommer att kunna användas som test under 

hela projektet men även i det slutliga testet där alla delar skall testas tillsammans. Då kommer även 

en diod att kopplas in för att testa så att brytningen blir godkänd. Test-tavlan kan också användas som 

demonstration vid eventuell mässa eller seminarium.  

 

Figur 8 Bilden visar hur testavlan ser ut och hur strömbrytarna är monterade. 

Figur 7 Beskriver det arbete som motorn måste utföra. På motoraxeln (orange) har en hävarm (blå) monterats som 
applicerar en kraft längst ut på brytarvippan. Längden på hävarmen är 50 mm och är optimalt för att applicera kraften på 
korrekt plats. 
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3.9 Delsystem 2: Processorkort/styrning av elmotor 
Motor 
Två motortyper bedömdes från början att vara aktuella för att driva strömbrytaren med, 

solenoidmotorn och servomotorn. Solenoidmotorn är bra för att den ger ett axialt tryck i endast en 

riktning och är enklare att applicera än servomotorn eftersom den genererar en rotation. Men det 

krävs också en ganska stor motor som kräver plats samt en stor startström vid tillslag. Det ställer då 

också krav på att batteriet kan leverera en så pass stor startström samt att step-up konvertern klarar 

detta. Eftersom det i övrigt inte behövs någon större stötström anses det vara onödigt att uppgradera 

batterikapacitet samt step-up konverter eftersom detta då tar större plats och kostar mer, målet är att 

få modulen så liten som möjligt. Om en strömkrävande motor skall styras från en processor krävs 

dessutom även ett relä som både drar ström och är skrymmande.  

Med servomotorn kan en bättre precision fås, men kräver mer programmering. Men det blir då också 

enklare att programmera olika slaglängder för motorn och för att göra den kompatibel med flera 

strömbrytarmodeller. Med servomotorn måste rotationen omvandlas till ett tryck på knappen, det 

kostar plats och kan minska motorns moment. Men genom att använda en servomotor blir det inte 

lika stora stötströmmar men istället krävs en lägre men mer varaktig ström under själva manövern. 

Det minskar behovet av en kraftig step-up konverter vilket skapar mer plats och ger en billigare 

konstruktion. 

Tabell 4 En specifikationsjämförelse mellan olika aktuella servomotorer. Valet som senare görs har markerats med blått. 

Typ av 
servomotor 

Specifikationer Fördelar Nackdelar  

MG90S 
Tower Pro 

Vikt: 13,4g 
Dimension: 22,5x12x35,5 mm 
Moment: 1,8 kgf*cm (0,18Nm) 
vid 4,8V alt. 2,2 kgf*cm 
(0,22Nm) vid 6V 
Metallväxel, 180 grader 
Effekt: 210 mA (5V) 

 Metallväxel 

 Tillräckligt 
stark 

 
 
 

 Inte jätteexakt 

 På gränsen till för 
stor 

 

SG90 
Tower Pro 

Vikt: 9g 
Dimension: 23x12,2x29 mm 
Moment: 1,8 kgf*cm (0,18Nm) 
vid 4,8V alt. 2,2 kgf*cm 
(0,22Nm) vid 6V 
Plastväxel, 180 grader 
Effekt: 210 mA (5V) 
 

 Tillräckligt 
stark 

 Billig 
 

 Risk att 
plastkuggarna går 
sönder om motorn 
fastnar. 
 

 

MG995 
Tower Pro 

Vikt: 55g 
Dimension: 40,7x19x7x43mm 
Moment: 9,4 kgf/cm (4,8V) 
Metallväxel, 180 grader 
Effekt: 350 mA 

 Väldigt 
stark 

 

 Dyr 

 Stora dimensioner 

 Hög 
strömförbrukning 
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Processorkort 
Eftersom modulen utvecklas på en Arduino plattform kommer också densamma processor att 

användas vid test och utveckling av kretskort. Processorn Atmel Atmega 328P kommer att användas 

eftersom det är den standardprocessor som sitter på Arduinos utvecklingskort. Men för att kunna välja 

bort så mycket strömkrävande komponenter som möjlig på utvecklingskortet, kommer ett eget kort 

att tas fram med endast de komponenter som behövs. Detta görs både för att få ner storleken, men 

framförallt för att kunna plocka bort spänningsregulatorer, dioder och AD-omvandlare som finns på 

Arduinos utvecklingskort. 

Funktion för kontrollkortet (figur 9): 

 Utföra beräkningar – processor. 

 Kommunicera med BLE-enheten. 

 Uttag för programmering/felsökning. 

 Ingång för montering av knappar. 

 Utgångar för att bränna in bootloader. 

 Ingångar för matning från strömkretsen. 

 

Figur 9 Design av kontrollkort 

 

För att kunna använda sig av Arduinos bibliotek krävs det 

att processorn har korrekt bootloader, därför behöver 

processorn först programmeras med denna. Det görs 

med hjälp av en Arduino som är programmerad med 

Arduino ISP och kopplas enligt figur 10. Efter att koppling 

genomförts kan processorn brännas med önskad 

bootloader med Arduino IDE programvara.  

Arduino     Mikroprocessor 

D10            RESET 

D11            D11 (MOSI) 

D12            D12 (MISO) 

D13            D13 (SCK) 

VCC            VCC 

GND           GND 

 
Figur 10 Förenklat elschema över hur kopplingen görs när 
mikroprocessorn skall bootloadas m h a ArudinoISP 
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3.10 Delsystem 3: Trådlös överföring 
RF-länk 
Eftersom det finns ett krav på delsystem 3 på att den färdiga modulen skall gå att styra via mobiltelefon 

så väljs denna överföringsteknik bort direkt. Det gör den eftersom det inte finns någon standard för 

433 MHz inbyggd i dagens mobiltelefoner. Om flera fördelar funnits med RF-tekniken hade en 

omvandlingsenhet kunnat byggas som tar emot RF-signalerna och omvandlar det till Bluetooth eller 

Wi-Fi, men det finns ingen anledning eftersom samma önskade egenskaper finns i de andra 

överföringsteknikerna.  

Bluetooth Low Energy & Wi-Fi 
I kravspecifikationen finns krav på att ha en räckvidd på minst 10 meter, det klara både Wi-Fi och 

Bluetooth-teknikerna. Även kravet på responstid och stöd i mobiltelefoner klarar både Wi-Fi och 

Bluetooth-teknikerna. En avgörande faktor är alltså strömförbrukningen, för att klara kraven i 

delsystem 4 krävs en noggrann jämförelse av funktion, räckvidd och strömförbrukning. Eftersom 

kompabilitet skall finnas med Arduinos bibliotek har två färdiga modulers specifikationer 

sammanfattas i tabell 5. 

Tabell 5 En jämförelse mellan BLE-modul och Wi-Fi -modul. Valet som senare görs har markerats med blått. 

 CC2540/1 (BLE) ESP8266 (Wi-Fi) 

Sleep mode 400uA- 1,5mA 10 uA-15mA 

Transmit current 15 mA 145-215 mA 

Recivce current 8,5 mA 60-62 mA 

Typ input voltage 3,3V 3,3V 

Average op. current - 80 mA 

Deep-sleep (ext.int) 0,4 µA < 10 µA 

 

[29] [30] 
Fördelar  Färdigt kort finns där omvandling 

till 5V redan gjorts effektivt. 

 Enkel programmering 

 Enkel plug-in-lösning 

 Billig 

 Lägre snittförbrukning i sovläge 

 Lång räckvidd 

 Hög säkerhet kan konfigureras 

Nackdelar  Högre lägsta effektförbrukning i 
sovläge än Wi-Fi. 

 Låg säkerhet 

 En spänningsregulator 5/3,3V 
måste konstrueras själv. 

 Högre aktiv förbukning - X 
antal brytningar förbrukar mer 
än är hos BLE. 

 Stor osäkerhet av 
effektförbukning i sovläge. 
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3.11 Delsystem 4: Strömförsörjning/laddning 
Viktiga krav att ta hänsyn till vid val av komponenter: 

 Lågt-batteri indikering 

 Effekt på minst 2 W skall finnas tillförfogande 

 Total verkningsgrad mellan batteri och last på minst 90 % 

 Stand-by tid på minst 30 dagar med i snitt 3 brytningar per dag 

Batteri 
Eftersom valet av batteri främst påverkar storleken och drifttiden ses detta som ett viktigt val. Utan 

tanke på dessa aspekter kan modulen i princip bli värdelös. Enligt teorin beskrivs det att Li-kobolt 

batterier är de vanligaste som används för mobiltelefoner, kameror m.m. Eftersom min modul blir en 

liknande produkt bör det även vara ett LCO-batteri som skall användas. LCO-batteriet är det batteri 

som har näst högst energitäthet, vilket gör det till ett bra val eftersom storleken på modulen är viktigt. 

Det skall också vara möjligt att masstillverka modulen vilket gör att det är att föredra ett vanligt batteri 

som är billigt och enkelt att få tag i. Eftersom batteriet har en hög energitäthet är också risken för 

olyckor möjlig vid felaktigt användande, om batteriet laddas felaktigt eller belastas för mycket kan det 

leda till explosion. Men i detta projekt kommer batteriet inte att belastas med någon större 

kontinuerlig ström och behovet av snabbladdning är inte heller så viktigt, därför ses inte säkerheten 

som något större hinder vid val av batteri.  

Viktiga aspekter vid val av batteri:  

 Hög energitäthet 

 Kostnad 

 Kapsling (storlek) 

 Anslutning 

 Tillgänglighet 

Tabell 6 Jämförelse över tre olika batteriers egenskaper och kapslingar. Valet som senare görs har markerats med blått. 

Kapsling (DxL) 14500 14,5 x 50 mm  18650 19 x 71 mm  6,5 x 26 x 43 mm  

Märke Emmerich LI14500 Camelion Lithium Renata ICP622540PMT 

Kapacitet 800 mAh 2600 mAh 600 mAh 

Nominell spänning 3,6 V 3,6 V 3,6 V 

Kemi LiCoO2 LiCoO2 - 

Max laddningsström 400 mAh (0,5C) 1300mA (0,5C) 600 mAh (1C) 

Max urladdningsström 400 mAh (0,5C) 2600 mA (1C) 600 mAh (1C) 

 

   
Fördelar  Litet 

 
 

 Bäst kapacitet 

 Kan placeras 
under motorn 

 Billigast 

 Vanlig kapsling 

 Enkel att ansluta 
 

Nackdelar   Sämst kapacitet 

 Svårt att ansluta 

 Ovanlig kapsling 

 Låg belastningsgrad 

 Svårt att ansluta 

 Tar stor plats 

 Lite kapacitet i 
förhållande till storlek 

 Dyr 

 Ovanlig kapsling 
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Strömförbrukning 
Beräkning av strömförbrukning för servon vid användning: 

Antag att servon förbrukar sin märkeffekt under 3 sekunder vid varje brytning och att det görs 3 

brytningar varje dag. Det ger en förbrukning varje dag på: 

210 𝑚𝐴1 ∙ 3𝑠 ∙ 3 = 1890
𝑚𝐴𝑠

𝑑𝑎𝑔
= 0,525 𝑚𝐴ℎ/𝑑𝑎𝑔 

För att ta reda på hur stor standby-strömmen är i modulen kommer detta att mätas upp beroende på 

de olika konfigurationerna. I tabell 7 redovisas drifttiden utifrån uppskattad snittströmförbrukning. 

Tabell 7 Exempel över drifttid med given förbrukning, där fallen med drift tid > 30 dagar markerats med grönt 

Kapacitet (mAh) 500 1500 2500 

Snittförbrukning/dag (mAh) 20 20 20 

Kontinuerlig snittström (mA) 10/24=0,83 mA 10/24=0,83 mA 10/24=0,83 mA 

Drifttid (dagar) 500/20=25  1500/0= 75 2500/20=125  

    

Snittförbrukning/dag (mAh) 40 40 40 

Kontinuerlig snittström (mA) 40/24=1,67 40/24=1,67 40/24=1,67 

Drifttid (dagar) 500/30=17  1500/30= 50 2500/30=83  

    

Snittförbrukning/dag (mAh) 60 60 60 

Kontinuerlig snittström (mA) 60/24=2,5 60/24=2,5 60/24=2,5 

Drifttid (dagar) 500/60=8  1500/60=25 2500/60=42 

 

Strömförsörjningskort 

Ett kretskort skall utvecklas som kan ta in batterispänning och laddningsspänning samt kunna generera 

5 V DC, 1000 mA. 

Önskade egenskaper: 

 Vladdning =5 V 

 VBAT = 3 - 4,2 V 

 Vut = 5V 

 Iladdning = 500 mA 

 Imin,ut = 1 A 

 Pmin,ut = U*I =5*0,5 =2,5 W 

 USB-laddning 

 ON/OFF-knapp 

 Låg-spänning indikering (ställbar) 

 Indikering vid fulladdat batteri 

 Ska vara möjligt att löda för hand, gärna utan soldermask. 

 Maximalt två sidor 

 Gärna en storlek minde än 40x33 mm. 

 Så hög verkningsgrad som möjligt. 

 Verkningsgraden vid laddning är inte lika viktig eftersom tillgång till elnätet finns. 

                                                           
1 Värde hämtat fån tabell 4. 
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För att åstadkomma ovan specifikation krävs en LIPO-laddningskrets samt en step-up-konverter som 

ökar spänningen till 5 V DC. Om det går att hitta en komponent som har alla ovan egenskaper så är det 

önskvärt eftersom storleken då i regel minskar. 

Tabell 8 Jämförelse mellan olika step-up-konverterare. Valet som senare görs har markerats med blått. 

Typ av step-up TPS61032 CS5173EDR8G  TPS61092RSAR 

Verkningsgrad 96 % ”hög” 96 % 

Kapsling QFN-16, TSSOP-16 SOIC-8 QFN-16 

Low battery output ind. Ja Nej Ja 

Low battery input ind. Ja Nej Ja 

Imax 1000 mA 1500 mA 500 mA 

Over temp protection Ja Ja Ja 

Vin 1,8 – 5,5 V 2,7 – 30 V 1,8 – 5,5 V 

Vout 5V 5 V  Max 5,5V 

Pris 12 kr 18 kr 24 kr 

Datasheet Datablad [31] Datablad [32] Datablad [33] 

 

I tabell 8 och 9 jämförs tre olika step-up konverterare samt olika laddningskretsar, där bland annat 

verkningsgrad, kapsling och maximal ström jämförs. De är de egenskaper som är viktigast vid val av 

komponent. 

Tabell 9 Jämförelse mellan olika laddningskretsar. Valet som senare görs har markerats med blått. 

Typ av laddningskrets MCP73831 MCP73833 Extern LiPro iMax B6 

Kapsling SOT-23-5, 2x3 DFN MSOP-10, DFN-10 Extern 

Laddningsspänning 4,2V 4,2 V 4,2 V 

UVLO Ja Ja Ja 

Antal celler 1st 1st 1 - 6 st 

Status output Triple-state Ja, två pins Ja, monitor 

Over temp protection Ja Ja Ja 

Imax 15 - 500 mA 100 – 1000 mA 100 – 3000 mA 

Automatisk återladdn. Ja Ja Nej 

Övrigt  Programmerbara 
laddningströsklar, 
cell temperatur 
monitor. 

Programmerbar ström, 
trösklar, temperaturer, 
tider m.m. 
Krävs att batteriet tas ur. 

Pris 5 kr 8 kr Ca 300 kr 

Datasheet Datablad [34] Datablad [35] Datablad [36] 

 
 
Beräkningar för val av värde på komponenter för TPS61032: 

Low Battery Input (LBI):   𝑅1 = 𝑅2 (
𝑉𝐵𝐴𝑇

𝑉𝐿𝐵𝐼−𝑉𝑇𝐻
− 1) = 330𝑘 (

3,2

0,5
− 1) = 1800kΩ   

 𝑅1 = 1800𝑘Ω, 𝑅2 = 330𝑘Ω 
VBAT=3,23V 
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4. Resultat   
Resultatdelen är indelad i fyra kapitel, ett för varje delsystem. I respektive kapitel presenteras resultat 

och tester gemensamt. Slutligen presenteras även ett kapitel som heter ekonomi, det går igenom 

projektets kostnader och den BOM som krävts för utvecklingen. I figur 11 redovisas ett översiktligt 

resultat där prototypen sitter monterad på en testtavla och manövrerar en Elko-brytare. Denna 

konfiguration har används genomgående i de flesta tester som beskrivs i rapporten. 

 

 

Figur 11 Visar hur det färdiga resultatet blev. Modulen sitter monterad bredvid en Elko-brytare. På bilden syns motorns 
hävarm som manövrerar brytaren via applikationen eller via modulens switch-knapp. Med mode-knappen kan vinkelläget 
ställas (default: 45°) med tio graders steg (25°-75°). På toppen av modulen finns programmeringsuttaget tillgängligt om 
mjukvaran behöver modifieras på prototypen. Laddningsuttag och huvudbrytaren nås från ovansidan av modulen. 
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4.1 Delsystem 1: Mekanisk övergång samt design av skal 

 

 

Figur 12 En sprängskiss på hur den färdiga modulen ser ut. Mått på monterad modell är cirka 70 x 35 x 50 mm (L x H x D) 

Chassit har tillverkats i plast med hjälp av en 3D-skrivare. Den gråa delen som syns i figur 12, har skrivits 

ut med en 3D-skrivare och rymmer modulens alla komponenter. På strömkortet sitter ett 

laddningsuttag samt en huvudströmbrytare som bryter kontakten med batteriet, exempelvis om 

modulen skall vara ur bruk en längre tid. I ett hål från chassit går det att komma åt strömbrytaren och 

laddningsuttaget. BLE-kortet är fastlött i processorkortet för att få det så tätt som möjligt mellan korten 

men samtidigt placerats så att BLE-kortets PCB-antenn riktas utåt från modulen. På processorkortet 

finns även två mikrobrytare som går att nå via ett hål i chassit. Batteriet är placerat under motorn och 

anslutet direkt till strömkortet. Den röda servomotorn är fastskruvad i chassit och inkopplad på 

processorkortet. Servomotorn kan med sin hävarm applicera ett moment på brytarvippan enligt 

kravspecifikation. Det är också möjligt att byta ut hävarmen mot exempelvis en längre hävarm för 

styrning av andra brytare men då stämmer inte tidigare kraftberäkningar. Den tillverkade hävarmen 

går att använda till de tre olika enpoliga brytarna som tidigare tagits upp i metoden, Elko, Siemens och 

Schneider.  

Beroende på vilket underlag modulen skall fästas på finns det två olika möjligheter, dubbelhäftande 

tejp på undersidan alternativt att skruva fast modulen i de två skruvöglor som finns i chassit.  
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4.2 Delsystem 2: Processorkort/styrning av elmotor 
Processorkortet består av en Atmega 328P processor som är programmerad att gå ner i sov-läge så 

fort som ingen funktions används. Sov-läget bryts när en interrupt går, antingen via tryck på modulens 

tänd/släck-knapp alternativt genom att ansluta sig till BLE-kortet via en applikation (MangoCube BLE). 

Koden som processorn har programmerats med finns bifogad i bilaga 4 och ett flödesschema över hur 

koden ser ut visas i figur 13 nedan. Utöver processorn används en extern kristall på 16 MHz som är 

avkopplad med två keramiska kondensatorer, dessa krävs för att processorn skall fungera. På 

processorkortet finns det anslutning för att koppla in BLE-kortet, FTDI-programmering samt MOSI, 

MISO och SCK pinnar för att bränna in bootloader innan mjukvaruprogrammering kan ske. 

Servomotorn styrs via en PWM signal men dess matningsspänning styrs också via en transistor som 

slår på precis innan PWM-signalen skickas, detta görs för att det annars går en tjuvström genom 

motorlindningen även när PWM signalen är låg.  

 

Figur 13 Flödesschema över hur processorn är programmerad. Huvudsaklig tid är processorn i sov-läge, men hela tiden redo 
för att ta emot interrupt från BLE-modulen eller från Tänd/Släck knappen på modulen. 

Enligt figur 14 framgår det hur processorn och dess anslutningar är kopplade och tabell 10 förtydligar 

hur de olika pinnarna till processorn är kopplade.  
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Tabell 10 En förteckning över hur de olika pinnarna är kopplade på processorn 

Pin – Referens i kod2 Status Funktion Övrigt 

D0 - RXD INPUT Datakommunikation mellan processor och 
FTDI-modul för programmering av processorn 

 

D1 - TXD OUTPUT   

RST - Används av FTDI-modulen för programmering 
av processorn 

 

D3 -SWITCH_PIN OUTPUT En if-sats kollar när knappen är intryckt och 
kör då servosekvensen en gång. 

 

D4 – MODE_PIN OUTPUT Om SWITCH_PIN är hög och därefter även 
MODE_PIN hög inom 300 ms ökar servons 
utfallsvinkel med 10°. Efter 75° hoppar den till 
35°. Default: 45°. 

Läge 1: 45° 
Läge 2: 55° 
Läge 3: 65° 
Läge 4: 75° 
Läge 5: 25° 
Läge 6: 35° 

D10 -SERVO_PWM OUTPUT När servosekvensen skall köras skickas PWM-
signalen ut på denna pinne. 

Kopplad till PWM på 
servo. 

D9 – SERVO_POW 
 

OUTPUT Innan servosekvensen skall köras sätts denna 
pinne hög för att ge matningsspänning till 
servomotorn 

Kopplad till bas på 
transistor 

D7 – BLE_RXD INPUT Kommunikation via BLE – RXD ON eller OFF kommando 
skickas från en applikation 
för att därefter starta 
servosekvensen och 
tända/släcka.  

D8 – BLE_TXD OUTPUT Kommunikation via BLE – TXD 

D11 – MOSI - Används för programmering av bootloader, 
endast i början av projektet. 

 

D12 – MISO - 

D13 – SCK  - 

 

 

Figur 14 Kretsschema på hur processorkortet ser ut. Anslutningar för BLE-kort, programmering samt inladdning av 
bootloader finns. 

                                                           
2 ”Referens i kod” går att jämföra med källkoden, bilaga 4. 
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Figur 15 Underlag för tillverkning av PCB-kort, där processorn är placerad i mitten. Blåa ledare är dragna på undersidan av 
kortet, röda på ovansidan. De gröna symbolerna är vior eller hålmonterade komponenter. 

 

Enligt metodkapitlet i rapporten gjordes beräkningar på att ett motormoment på 0,125 Nm behövs för 

att klara av brytningen. Detta moment klarar alla de listade motorerna under metoden. Därför står 

valet mellan MG90S och SG90, men eftersom dessa två motorer är i princip lika stora men att MG90S 

är mer stabilt byggd med metalväxling, väljs denna. Eftersom hela modulen skall försörjas med 5 V och 

motsvarande moment inte redovisats i databladet görs linjärinterpolation för att beräkna det moment 

som motorn ger vid 5 V: 

𝑦 − 𝑦0

𝑥 − 𝑥0
=

𝑦1 − 𝑦0

𝑥1 − 𝑥0
→

5 − 4,8

𝑥 − 0,18
=

6 − 4,8

0,22 − 0,18
→ 𝒙 = 𝟎, 𝟏𝟗 𝑵𝒎 

Enligt teorin kommer den valda servomotorn att kunna utföra ett arbete med 0,19 Nm medan behovet 

endast är 0,125 Nm vilket därför skall vara mer än tillräckligt. 

För att testa att det beräknade momentet är tillräckligt även i verkligheten, görs tester på om motorn 
klarar att bryta de olika strömställarna som är monterade på test-tavlan. En glödlampa är inkopplad 
på strömställarna som indikerar om det skett en godkänd brytning eller inte. Om lampan tänds eller 
släcks räknas det som en godkänd brytning. 

 

Tabell 11 Kvalitativ testdata över hur många godkända brytningar som sker på respektive enpolig strömställare 

Fabrikat Aktuell vinkel på motor Antal godkända brytningar Antal felaktiga brytningar 

Elko (modern) 45° (läge 1) 20 0 

Elko (äldre modell) 55° (läge 2) 20 0 

Siemens 65° (läge 3) 20 0 

Schneider Exaact 55° (läge 2) 19 1 

 
Enligt tester i tabell 10 konstateras det att motorn klarar det moment som krävs för samtliga brytare i 
79 av 80 testade fall. 
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4.3 Delsystem 3: Trådlös överföring 
Den överföringsteknik som väljs är Bluetooth Low Energy (CC2540/1), valet baseras på kriterierna i 

tabell 3. Eftersom den genomsnittliga strömförbrukningen är lägre för BLE-modulen understryker det 

att lång stand-by tid prioriteras högre än att modulen ligger i aktivt läge, vilket också sker vid 

användning. Eftersom tekniken används i de flesta nya mobiltelefoner och surfplattor idag ger detta 

val ett brett användarspektrum. Implementationen av BLE blir också enklare eftersom det finns en 

färdig plug-in modul som kan användas direkt och eftersom det redan kommer att tillverkas två 

mönsterkort (strömkort och processorkort) blir ett tredje kort för tidskrävande att utveckla. Att 

använda det färdiga plug-in kortet kommer antagligen även att göra den färdiga modulen mindre 

eftersom egentillverkade kort är betydligt svårare att få ner dimensionen på. 

BLE-chippet är programmerat att gå in i sov-läge automatiskt när det inte används. För att det ska gå 

att ansluta sig till enheten i sov-läge ligger BLE-kortet och pulsar ut kontroller på om det är någon som 

försöker att ansluta sig till den. Det gör att stand-by strömmen också pulserar mellan två värden, detta 

redovisas under delsystem 4.  

Tabell 12 Redovisning av tester för den trådlösa överföringen, enligt kravspecifikationen 

Typ av test Testfall 1 Testfall 2 Testfall 3 Testfall 4 Testfall 5 Medel 

Responstid via 
Switch  

760 ms 870 ms 560 ms 850ms 750 ms 758 ms 

Responstid via 
applikation (utan 
anslutningstid) 

640 ms 560 ms 530 ms 760 ms 650 ms 628 ms 

Tid för att ansluta till 
modulen (utan 
brytning) 

350 ms 250ms 300 ms 400 ms 230ms 306 ms 

Räckvidd 20 m 29 m 19 m 26 m 27 m 24,2 m 

 

I tabell 12 redovisas tester av responstider för BLE-kortet. I Kravspecifikation är det fastställt att tiden 

mellan att användaren trycker på switchknappen och till att brytningen är godkänd får vara maximalt 

tre sekunder. I denna tid skall även tiden för servons rörelse vara med. Detta krav har passerats med 

goda marginaler eftersom samtliga responstidstester ligger en bra bit under 3 sekunder. Om även 

anslutningstiden till BLE-kortet räknas med så är den totala tiden från att användaren indikerar att 

brytningen skall ske tills att den är klar 628 ms + 306 ms = 934 ms vilket också är mindre än 3 sekunder. 

Även modulens räckvidd är uppmätt i fem testfall. Mätningen gjordes genom att på ett öppet fällt gå 

två meter i taget och testa att ansluta till modulen. Även dessa tester visar i tabell 12 på att de passerat 

det tidigare fastställda kravet på minst 10 meter. 

 

4.4 Delsystem 4: Strömförsörjning/laddning 
Utifrån jämförelsen mellan de tre batterierna i tabell 6 framgår att valet mer eller mindre beror på 

batteriets kapacitet och storlek, vilket tidigare också nämnts. Eftersom det inte finns något konkret 

krav på areal storlek i kravspecifikationen men det finns på drifttiden, kommer batteriet med högst 

kapacitet att väljas, det vill säga ett 18650-batteri. Valet av ett batteri med stor kapacitet gör att 

drifttiden blir längre och modulen blir mindre känslig för strömspikar.  

Jämförelse av de olika step-up konverterarna har gjorts i tabell 8. Eftersom så lite överföringsförluster 

som möjligt vill erhållas så väljs CS5173EDR8G bort då databladet inte kan precisera verkningsgraden. 
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När de två andra step-up konverterana jämförs så konstateras det att de är ganska lika, TPS61092RSAR 

har variabel utspänning, lägre effekt samt en kapsel (QFN-16) som är mindre och svårare att löda. 

TPS61032 har samma verkningsgrad, högre effekt samt fast utspänning (5V) och dessutom billigare. 

Därför väljs den senare varianten, TPS61032. 

LIPO-laddningskretsen behöver inte vara så avancerad. Den ska ladda batteriet vid behov och signalera 

till användaren när batteriet är fulladdat. Alla LIPO-kretsar i tabell 9 klarar av detta. Eftersom modulen 

skall vara fast installerad på en vägg behövs ingen snabbladdning utan laddaren kan vara inkopplad 

under en längre tid utan att driften påverkas. Snabbladdning kan skada batteriet och utvecklar hög 

värme i chassit vilket kan leda till övertemperaturskyddet löser in och därför ändå inte vara möjligt att 

ladda batteriet med maxeffekt. Därför väljs LIPO-laddningskretsen MCP73831 som kan ladda batteriet 

med 500 mA, det ger en laddningstid för ett totalt urladdat batteri på cirka 2600mAh/500mAh = 5,2 

timmar. MCP73831 har även en tripple-state status pin som kan signalera när batteriet laddas och när 

det är färdigladdat.  

Efter att val av komponenter gjorts enligt kravspecifikation har ett kretsschema ritats enligt figur 16. 

Strömkortet har anslutning för ett 3,7 volts Litiumbatteri, mikroUSB för laddning av batteriet, samt 

utgångar för 5V. Det sitter också en huvudbrytare på kortet där batterispänningen bryts. På 

strömkortet sitter även tre LED-dioder som indikerar status åt användaren. En röd LED tänds om 

batterispänningen sjunker under 3,2 volt för att indikera att det är dags att ladda modulen. När laddare 

kopplats in, indikeras att laddning sker genom att en grön diod tänds. När batteriet är fulladdat släcks 

den gröna LED-dioden och en orange diod tänds istället för att indikera att laddaren kan kopplas ur. 

Under laddningsförloppet kommer den röda varnings dioden att släckas så fort som batterispänningen 

stigit över tröskelvärdet 3,2 volt. 
. 

 

Figur 16 Kretsschema på hur strömortet ser ut. 
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Figur 17 Underlag för tillverkning av PCB-kort. Blåa ledare är dragna på undersidan av kortet, röda på ovansidan. De gröna 
symbolerna är vior eller hålmonterade komponenter. 

Eftersom delsystem 4 och strömkortet är av stor betydelse för att modulen skall fungera har det gjorts 
omfattande tester på denna del. Många av testerna har gjorts för att ta reda på hur mycket effekt 
modulen förbrukar i stand-by-läge eftersom modulen kommer att tillbringa sin längsta tid i stand-by. 
Samtliga tester för projektet finns i bilaga 2. I tabell 13 redovisas strömkortets effektförbrukning med 
olika inspänningar och utan belastning. Strömkortet har en tomgångsström på 19 - 42 µA beroende på 
inspänning. Detta motsvarar att cirka 80-130 µW förbrukas av strömkortet utan någon last. 

Tabell 13 Deltest delsystem 4, strömkortets effektförbrukning mäts upp utan belastning med olika inspänningar. 

Tomgångsström strömkort, 
mättid: 500 s 

Vin=3,00V Vin=3,50V Vin=3,70V Vin=4,20V 

Medel (µA) 42,36 25,78 22,23 19,34 

Max (µA) 131,56 133,67 135,44 133,08 

Min (µA) 13,55 13,55 13,35 13,27 

Medeleffekt (µW), P=Vin*I 3*42,36=127 3,5*25,78=90 3,7*22,23=82 4,2*19,34=81 

 

I tabell 14 redovisas hela modulens effektförbrukning samt verkningsgrad då användaren är ansluten 
till modulen via BLE men utan att manövrera motorn. Hela modulen förbrukar cirka 40,5 - 53,8 mW 
under tiden som användaren är ansluten till modulen och redo att manövrera motorn. Effekten som 
batteriet levererar under samma förhållande är cirka 44,0 – 56,7 mW. Enligt beräkning av 
verkningsgraden i tabell 14 fås en verkningsgrad på mellan 92 -97 % vid det aktuella driftfallet. 

Tabell 14 Verkningsgrad på modulen när användaren är ansluten till modulen men utan att motorn manövreras. 

Verkningsgrad vid 
belastning av modulen 

Vin=3,00V, 
Vut= 5V 

Vin=3,50V, 
Vut= 5V 

Vin=3,70V, 
Vut= 5V 

Vin=4,20V, 
Vut= 5V 

Ström in (mA) 14,661 14,365 13,600 13,490 

Effekt in (mW), P=Vin*I 3*14,661=43,98 3,5*14,365=50,28 3,7*13,60=50,32 4,2*13,49=56,66 

Ström ut (mA) 8,09 9,55 9,66 10,77 

Effekt ut (mW), P=Vut*I 5*8,09=40,46 5*9,55=47,77 5*9,66=48,31 5*10,77=53,83 

Verkningsgrad (%), 
Put/Pin= η 

40,46/43,98=0,92 47,77/50,28=0,95 48,31/50,32=0,97 53,83/56,66=0,95 
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Slutligen har tester gjorts för att använda som underlag när modulens driftstid skall beräknas, tabell 
15. Tidigare har det fastställts hur mycket energi som förbrukas per dag om det sker i genomsnitt 3 
brytningar per dag, men där har enbart motoreffekten medräknats. För att få ett rättvist resultat skall 
även den energi som BLE- modulen och kontrollkortet förbrukar, vara med i beräkningarna. 

Tabell 15 Integrationstest, strömförbukning mäts på färdig modul i drift, både i aktivt läge och i standby. 

Strömförbrukning färdig 
modul, mättid: 500s, Vin=3,70V 

Stand-by-läge Aktiv läge (ansluten till enheten)  

Medel (mA) 1,810 13,876 

MAX (mA) 2,778 13,887 

MIN (mA) 1,1167 13,841 

Medeleffekt (mW) 3,7*1,810 =6,697 3,7*13,876=51,341 

 

I tabell 16 görs mätningar på hur mycket energi som modulen förbrukar under ett normalt driftfall. 
Tabellen visar att den energi som förbrukas, 0,575 mWh, vid en normal brytningssekvens är i 
förhållande till effekten som förbrukas i standby-läge över tiden försumbar. Men om det enligt 
kravspecifikation antas att det görs i genomsnitt tre brytningar per dag enligt scenario i tabell 16, 
förbrukas: 0,115*3 = 0,345 mAh per dygn. Samtidigt så förbrukas 1,810 mAh övrig tid, det vill säga 
1,810*24 h = 43,44 mAh per dygn. 

Det gör att total förbrukning, enligt scenariot, per dygn är 43,44 + 0,345 =43,785 mAh vid 3,7 V. Det är 
ekvivalent med 3,7*43,785 =162,00 mWh per dygn. Om ett batteri med total 2600 mAh (9620 mWh) 
används klarar modulens batteri att användas under 9620/162 =59,38 dygn. Enligt kravspecifikation 
skulle drifttiden i stand-by-läge vara 60 dagar vilket mer eller mindre uppnåtts. 

Tabell 16 Förloppet över ett typiskt driftfall och hur mycket energi som förbrukas 

 Utförande Modulen 
i sov-läge 

Tid (s) Ström (mA) 
vid 5V 

Ström som förbrukas (mAh) 
vid 5V 

1. Användaren startar 
applikationen 

Ja - 1,810   

2. Användaren ansluter 
sig till modulen 

Nej 0,3063 13,876 (0,306/602)*13,876= 0,001 

3. Användaren är 
ansluten till modulen 

Nej 204 13,876 (20/602)*13,876 = 0,077  

4. Motorn roterar Nej 0,6285 210 (0,628/602)*210 = 0,037 

5. Användaren stänger 
av applikationen 

Ja - 1,810   

Total förbrukning för en normal brytningssekvens: 0,115 mAh = 0,575 mWh 

  

                                                           
3 Hämtad från tabell 12. 
4 Uppskattad. 
5 Hämtad från tabell 12. 
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4.5 Ekonomi 
Hela projektet har haft en begränsad budget vilket har gjort att pris på komponenter varit en av 

parametrarna under utvecklingen. Dock har inte detta begränsat valen av komponenter då det funnits 

relativt billiga alternativ som uppfyllt de uppsatta kraven. Dessutom har flera inköpt gjort på Ebay.com 

vilket fått ner utvecklingskostnaderna avsevärt. 

Bill Of Materials (BOM) (För färdig prototyp): 

Tabell 17 Visar vilka komponenter som krävs för att tillverka prototypen. Arbetskostnader är inte medräknade. 

Komponent Leverantör Antal (st) Totalt (kr) 

Laddningskrets Farnell 1 5 

Step-up-konverter Farnell 1 12 

Micro-USB uttag Farnell 1 7 

PNP-transistor Farnell 1 1 

NPN-transistor Farnell 1 1 

Atmega 328P Farnell 1 22 

LED Farnell 3 3 

Kondensatorer Farnell 8 30 

Huvudbrytare Farnell 1 5 

Motstånd Farnell 10 10 

Induktans Farnell 1 23 

Microbrytare Farnell 2 5 

Kristall 16 MHz Ebay 1 5 

Servomotor Ebay 1 30 

Batteri 18650 Ebay 1 59 

Kopparlaminat Farnell 1 30 

Kemikalier Farnell 1 30 

PLA-plast Farnell 1 10 

Stiftlister Farnell  2 20 

BLE-modul  Ebay 1 90 

Total kostnad för färdig prototyp 398 kr 

 

Kostnaderna som redovisas i tabell 17 är vid köp av enstaka antal och endast de komponenter som 

sitter på den färdiga prototypen är medräknade. Utöver dessa komponenter har andra komponenter 

används vid laboration och utveckling av respektive delsystem så totalt sett har det funnits 

utvecklingskostnader på cirka 1500 kr. 
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5. Diskussion  
Ett stort problem som genom hela projektet försökts lösas är hur allt skall placeras för att vara så 

stilrent och litet som möjligt men ändå med den önskade funktionen enligt kravspecifikationen. När 

det gäller chassit så var det från början tanken att placera batteriet vinkelrätt mot vad det är placerat 

nu, det vill säga enligt skissen i figur 6. Då var även tanken att de olika PCB-korten skulle placeras 

ovanpå batteriet, också på längden. Men efter de första testerna konstaterades det att modulen blev 

väldigt avlång och passade inte in tillsammans med brytaren, det blev en onödigt klumpig lösning. 

Därför designades chassit om och resultatet blev enligt figur 11 och figur 12. Med den nya designen 

blev modulen mer passande tillsammans med de strömbrytare som modulen skulle styra. Tanken från 

början var även att chassit skulle vara helt inkapslat så att enbart dioder, knappar och laddningsuttag 

var synligt. Men eftersom detta inte skall bli en färdig produkt utan en prototyp i tidigt stadie så valdes 

istället att ha ett ”öppet” skal så att de olika delarna blev enklare att beskåda och utvärdera.  

När det gäller den mekaniska rotationen och användningen av hävarmen har också flera lösningar 

övervägts, det är möjligt att byta ut hävarmen mot en annan för att på så sätt få modulen användbar 

även på andra typer av brytare som exempelvis kaffebryggarens.  

När processorkortet utvecklades valdes, i ett ganska tidigt skede, Atmel Atmega 328P som processor. 

Detta gjordes eftersom det i kravspecifikationen krävdes att utvecklingen av programmeringskod 

skulle ske i Arduinomiljö. Detta resulterade också i att det blev svårare att få ner effektförbrukningen 

på processorn eftersom Arduinos mjukvara inte kan programmera de mest optimala 

energibesparingslägen som processorn klarar av. Men detta var också en avgränsning som gjorts 

tidigare. Desto längre projektet har pågått desto tydligare har det framgått att processorn spelar stor 

roll för hur lång tid modulen klarar av att stå i stand-by. Därför skulle ett val av en annan processor 

kunna vara en ganska enkel förbättring som kan göras i framtiden om projektet skall drivas vidare. Det 

går framöver också att använda en processor som tar betydligt mindre storlek på PCB-kortet för att få 

en mindre färdig produkt. När detta görs kan även någon form av rigg byggas för att ladda in 

bootloader på chipet innan montage på det färdiga PCB-kortet, den minskar PCB-kortets storlek 

avsevärt. Även mindre komponenter överlag går att montera om ett riktigt PCB-kort tillverkas i fabrik.  

När det gäller montering av modulen bredvid strömbrytaren är det viktigt att motorns utgående axel 

placeras i mitten av brytarvippan så att det erhålls samma kraft på brytaren både vid frånslag och vid 

tillslag, annars blir modulen svår att ställa in eftersom den rör sig med lika många grader åt bägge 

hållen. Om modulen är lite förskjuten åt något håll kan kraften som utvecklas, appliceras för långt ut 

eller in på brytarvippan och då stämmer inte längre de tidigare momentberäkningarna som gjorts med 

förutsättning att hävarmen är 50 millimeter lång (25 mm åt varje håll från motoraxeln). 

Utifrån de kvantitativa integrationstester som tidigare gjorts i tabell 11 har 79 av 80 test godkänts, det 

vill säga 98,75%, vilket kan anses vara ett bra resultat med tanke på att kravspecifikationen enbart 

kräver 90 %. Anledningen till varför en brytning missar just på Schneider Exaact kan vara för att det 

inte är en optimal vinkel som är inställd för modulen. Under testet i tabell 11 är vinkeln för Schneider 

Exaact-brytaren inställd på 55°, vilket är på gränsen för att den skall rotera tillräckligt för att bryta. 

Däremot om den ställs på 65° är det nästan för mycket eftersom motorn då nästan blockeras helt när 

den ska rotera de sista graderna mellan 60° och 65°. Detta skulle enkelt kunna förbättras genom att 

ändra vinkelintervallet till 5° istället för 10° som processorn nu är programmerad till. Om modulen 

missar en brytning så återkopplas det direkt till användaren genom att visuellt kolla om lampan tändes 

eller släcktes. Enstaka felaktiga brytningar är inget större problem eftersom det är enkelt att åtgärda 

dessa fel genom att skicka en ny signal till modulen via applikationen. Mjukvaran särskiljer inte 
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godkända brytningar mot felaktiga, men återgår i korrekt synkronisering vid nästkommande brytning, 

vilket också återkopplas visuellt för användaren. 

Eftersom en färdig BLE-modul har valts så kan inte så mycket påverkas på den efter att den är vald. Det 

enda som är gjort med BLE-modulen är att ett automatisk sov-läge är aktiverat vilket gör att modulen 

automatisk lägger sig i sov-läge när ingen är ansluten till den. Det finns fler åtgärder som går att 

programmera in men eftersom projektet är begränsat till att inte optimera mjukvaran för 

energibesparing så har detta inte gjorts. Ett sätt som hade minskat energiförbrukningen är att ställa 

ner signalstyrkan i chipet för att ge en kortare räckvidd. Det hade varit möjligt att göra även enligt 

kravspecifikationen eftersom kravet på räckvidd endast var 10 meter och att testerna i tabell 12 visar 

på en räckvidd på cirka 24 meter. BLE-modulen har ingen konstant strömförbrukning, utan den ligger 

och pulserar när den kontrollerar om det finns någon enhet som försöker ansluta. Det är möjligt att 

denna tid går att justera så att den inte kontroller lika ofta, detta skulle kunna sänka 

strömförbrukningen ytterligare. Detta hade dock påverkat modulens responstid negativt, men 

eftersom kravet på responstid är betydligt högre (3 sekunder) mot uppmätt (0,934 sekunder) så hade 

det fortfarande varit möjligt att klara detta krav genom att ändra intervallet som BLE-modulen 

kontrollerar om någon vill ansluta till den. Detta ligger dock utanför projektet men kan vara intressant 

att gå igenom om produkten skall vidareutvecklas.  

BLE-modulen sitter på ett monterat PCB-kort där spänningsreglering sker från 5 volt till 3,3 volt, men 

eftersom det tidigare beslutat att använda ett färdigt plug-in kort är detta ingenting som nu kan 

påverkas. Men i framtida vidareutveckling är även detta något som antagligen kan förbättras, inte bara 

för strömförbrukningens skull utan även för att få ner storleken på elektroniken i modulen.  

Utvecklingen av strömförsörjningen och att välja rätt komponenter var mer tidskrävande och svårare 

än vad som tidigare fastställts i tidsplanen. Därför har betydligt fler timmar lagts ner på detta än vad 

som tidigare specificerats. Principen för hur strömförsörjningen skall utvecklas har under hela 

projektet varit i stort sett samma och i teorin ganska enkel, men ändå har flera problem identifierats 

hos flera av komponenterna. Under utvecklingen av strömförsörjningskortet har det framgått att step-

up konverterar kan vara väldigt känsliga, det är därför viktigt att följa layoutförslagen i databladet och 

se till att jordplan finns med vid designen. Dessa problem har under projektet identifierats och lösts så 

att ett driftsäkert kretskort för strömförsörjning kunnat konstrueras. Innan jordplanet fanns med runt 

ledarna kunde frekvensen som step-up konvertern växlade mellan, (600 kHz) fortplanta sig på fel ställe 

på kortet vilket ledde till ett felaktigt beteende med en vandrande utspänning som följd. Eftersom 

strömmen i spolen var hög (4A) var det även viktigt att ha tillräckligt breda ledare på de ställen som 

den strömmen passerade. Enligt databladet var det också viktigt att placera komponenterna, 

framförallt spolen och kondensatorerna, så nära IC-kretsen som möjligt. Detta gjorde därför etsningen 

och lödningen av komponenterna mer komplicerad. Eftersom IC-kretsen hade powerpad under sig 

krävdes dessutom även att de bakades i ugn för att få god kontakt med jordplanet. 

I mätningar, deltester och integrationstester har olika strömmar mätts upp och jämförts. Efter tester 

med modulen i aktivt läge, enligt tabell 14, vid en inspänning på 3,7 volt, framgår det att det är en 

väldigt liten effektförlust då verkningsgraden är 97 % vid den aktuella mätningen. Även de andra 

driftfallen i tabell 14 redovisar på en god verkningsgrad vid belastning.  

Enligt de tester som gjorts på strömförbrukning framgår det, i tabell 13, att step-up konverteraren har 

en tomgångsström (quiescient current) på mellan 19-42 µA, enligt databladet skall den endast ligga på 

cirka 20 µA. Det innebär att under vissa förutsättningar förbrukar step-up konvertern mer än dubbelt 

så mycket som den skall göra enligt databladet utan last. Enligt integrationstestet i tabell 15 mäts en 

stand-by-effekt upp på 6,697mW medan i deltesterna mäts det upp en stand-by-effekt för BLE-
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modulen på 1,223 mW och 4,251 mW för processorkortet. Skillnaden mellan dessa två mätningar är 

att vid mätningen i tabell 15 strömförsörjs modulen via step-up konverteraren och i det andra testet 

görs mätningen med 5 volts direkt matningen, utan step-up konverteraren. Summan av effekten som 

BLE-modulen förbrukar plus processorkortets effekt borde, vid en ideal step-up konvertering, vara lika 

med den effekt som mättes upp vid integrationstestet. Differensen mellan dessa mätningar måste 

därför förbrukas i step-up konverteringen och kan tolkas som energiförluster. 

Deltester: 1,223 mW + 4,251 mW =5,474 mW 

Integrationstest: 6,697 mW 

Differens: 6,697 – 5,474 = 1,223 mW 

Verkningsgrad vid aktuellt driftfall: 5,474/6,697 =0,817 = 81,7% 

Det är inte bra att verkningsgraden för låga effektuttag är sämre än vad databladet visar. Enligt 

databladet kan verkningsgraden för TPS61032 bara sjunka till runt 80 % vid extrema förhållanden, till 

exempel om inspänningen ligger precis på lägsta tröskelvärdet, 1,8 volt. Verkningsgraden kan också 

sjunka ner mot 80 % om en väldigt hög ström tas ut (>1000mA), men eftersom driftfallet inte tillhör 

ett extremt fall så borde inte verkningsgraden vara så låg. Detta kan hänga samman med att den 

tidigare uppmätta tomgångsströmmen är förhöjd mot vad databladet anger. Men däremot vid högre 

effektuttag, exempelvis när modulen är i aktivt läge så är verkningsgraden mycket hög och nästan 

högre mot vad databladet säger. Olyckligt är dock att modulen befinner sig i stand-by läge under den 

största delen av tiden och gör då att onödig effekt försvinner vid omvandlingen från batterispänning 

till 5 volt. Med största sannolikhet beror detta antagligen på att PCB-kortet inte kunnat designas helt 

optimalt enligt layoutförslaget i databladet. Eftersom kretskortet har mer eller mindre samma 

komponenter och värden som databladet rekommenderas så borde det inte bero på komponentvalet. 

Däremot kan elektroniken runt om step-up konverteraren påverka verkningsgraden negativt. Eftersom 

alla tre PCB-korten är placerade väldigt tätt ihop utan avskärmning är det möjligt att induktanser och 

kapacitanser uppstår på fel ställen vilken kan bidra till den högre effektförbrukningen. Andra tänkbara 

felkällor skulle kunna vara att någon PCB-bana är för tunn alternativt för mycket koppar som har 

lossnat i tillverkningsprocessen så att banan upplevs som en resistans som förbrukar energi samtidigt 

som den leder. Men i så fall borde detta märkas även vid högre effektuttag, vilket inte märks. Trots 

vissa brister är resultatet ändå tillfredställande eftersom det ska vara väldigt svårt att konstruera en 

step-upp konverterare med helt optimala förhållande. De kan vara väldigt känsliga och kräver mycket 

stor noggrannhet vid design och implementering av kretsen, framförallt vid de höga verkningsgrader 

(96 %) som databladet anger.  

Trots att modulens verkningsgrad är lägre i verkligheten för en låg effekt än vad teorin säger, klarar 

den kravet på att drifttiden i stand-by läge skall vara 60 dagar samt 30 dagar med tre brytningar varje 

dag. Detta betyder egentligen bara att modulens drifttid går att öka med 10-15 % om step-up 

konverteraren kan designas på ett bättre sätt och på så sätt erhålla en högre verkningsgrad. Om 

kretskortet i ett senare skede kommer att masstillverkas har projektet en annan budget och tidsram 

vilket gör att kortet kan skickas i väg för tillverkning och därmed få en annan garanti på kvalité och 

driftsäkerhet. Mindre förändringar på layouten samt en industriell tillverkning av kortet hade med hög 

sannolikhet förbättrat dess tomgångström och givit modulen en högre verkningsgrad och därmed 

också en längre drifttid, men på grund av en pressad budget och att det endast är en prototyp har 

detta valts att inte prioriteras i projektet. 

Den färdiga modulen sitter nu monterad på test-tavlan där den styr en Elko-brytare. Elko-brytaren har 

i sin tur en glödlampa som den styr. Den går att styra både på plats vid brytaren och via applikationen. 
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På grund av att mikrobrytaren på modulen är en fjädrande tryckknapp används en räknare i koden som 

avgör om påslag eller avslag skall göras. I applikationen som modulen testas med, skickas två olika 

kommandon för tillslag och frånslag, men i koden behandlas signalerna som lika och räknaren får 

avgöra om det är tillslag eller frånslag. Det gör att texten på knapparna i applikationen inte alltid 

stämmer eftersom modulen kan hamna ur synkronisering när den styrs med tryckknappen. Det 

fungerar dock oavbrutet ändå, oavsett hur modulen styrs, det kan dock upplevas som irriterande när 

texten i applikationen visar motsatsen. Men eftersom projektet är avgränsat mot att utveckla en 

applikation är detta inget krav i kravspecifikationen. Om en egen applikation utvecklas i framtiden kan 

denna text enkelt bytas ut och anpassas efter den utvecklade modulen.  

Som det ser ut idag finns det ingen direkt säkerhet i modulen, det vill säga att vem som helst kan 

ansluta till modulen som befinner sig inom räckvidden och har applikationen installerad på sin mobila 

enhet. Det är inte något direkt problem i den skala som modulen används i nuläget. Men i framtiden 

om produkten lanseras och används i flera hushåll samtidigt kan kollision uppstå. Detta kan dock lösas 

relativt enkelt eftersom BLE-modulen har stöd för att lösenordskyddas. Detta är också ett problem som 

kan lösas via programmering i applikationen alternativt i modulen.  

Ur säkerhetssynpunkt i övrigt, har modulen ett inbyggt temperaturskydd i step-up konverteraren som 

bryter om det skulle bli kortslutning och då också förhindrar brand vid felaktigheter. Däremot skulle 

en extra säkring på kretskortet kunna användas som extra skydd för detta, men det är inget som är 

med i kravspecifikationen. 

Prototypen är enkel att återvinna, plasten som chassit är tillverkat i är en biologisk nedbrytbar plast 

som är tillverkad av enbart förnyelsebara resurser. Plastchassiet är enkelt att separera från kretskorten 

eftersom de bara fastklämda i plasten. Även kretskorten är enkla att plocka bort och sortera som 

elektronikskrot när prototypen är uttjänad. Det enda som egentligen måste sorteras separat är 

litiumbatteriet, men det kan avlägsnas genom att klippa av två sladdar.  

Prototypen är, som tidigare beskrivits, utvecklad med begränsade resurser vilket också har lett till att 

det blivit en relativt billig produkt att tillverka. Efter att ha köpt komponenter och delar till den slutliga 

prototypen har detta kostat mindre än 400 kr, vilket är relativt lågt för att ha köpt komponenterna 

styckvis. Dessa kostnader går givetvis att pressa genom att köpa in större kvantiteter och eventuellt 

optimera kretslayouten så att den får plats på enbart ett kort. Det går säkerligen att tillverka produkten 

för under 150 kr enbart genom att optimera kretslayouten och tillverkningsprocessen. Vid framtida 

eventuell masstillverkning går det säkert att tillverka den färdiga produkten för mindre än 100 kr vilket 

skulle kunna ge en god marginal vid försäljning. Det är mycket viktigt att kunna tillverka produkten 

med så låga kostnader som möjligt eftersom detta är en hemelektronikprodukt och priserna redan är 

oerhört pressade inom denna nisch.  
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6. Slutsatser  
I projektet har en prototyp utvecklats som kan användas när en strömbrytare skall styras ifrån en annan 

del av hemmet än vid den aktuella brytaren. I prototypen sitter en servomotor som manövrerar 

strömbrytaren. Servomotorn styrs via en processor och en BLE-modul som kommunicerar trådlöst till 

en smart enhet. Prototypen som har utvecklats strömförsörjs av ett laddningsbart litiumbatteri vilket 

har lett till att även en spänningsreglering- och laddningskrets har utvecklats till modulen. Resultatet 

har i princip följt kravspecifikationen till punkt och pricka, dock finns det flera förbättringsmöjligheter 

när det gäller drifttid. Efter nämnda förbättringar borde det gå att använda ett mindre batteri och på 

så sätt få ner storleken på prototypen men samtidigt bevara driftstiden som är på två månader. Även 

kretskorten i prototypen borde gå att optimera och eventuellt utveckla på ett och samma kretskort 

men i princip samma storlek. Det finns stora möjligheter att förbättra prototypen genom att utveckla 

en väl anpassad applikation som dels stödjer flera enheter men också har ett tydligare gränssnitt och 

en bättre anpassad design. Då skulle det också vara möjligt att programmera maximalt utslag på 

servomotorn från den mobila enheten. När applikationen vidareutvecklas kan den även designas så att 

den fungerar för iOS.  

Under projektet har en bred analys och en genomgång av marknaden gjorts när det gäller smarta 

hemautomationsprodukter, med detta har det framgått att det finns mängder av olika lösningar för 

automatisering och styrning av hemmet. De flesta produkter kommunicerar med BLE, Wi-Fi eller 433 

MHz där brytaren styrs via ett relä som är inkopplat på lasten som skall styras. I den tidigare förstudie 

som gjorts har inte någon liknande lösning funnits, där brytningen sker via en mekanisk direkt rörelse 

av brytaren. Det finns många fördelar med min lösning jämfört med tidigare lösningarna, bland annat 

är den enklare att koppla in, mer universal samt portabel och batteriförsörjd. Men det finns även 

nackdelar, bland annat att min modul måste laddas regelbundet och att den kan vara svår att montera 

på vissa ytor. Trots att det finns nackdelar med prototypen skulle detta kunna bli en produkt i framtiden 

som är värd att vidareutveckla och förbättra. Tidigare i rapporten har förbättringsåtgärder tagits upp, 

så genom att läsa rapporten framgår det till stor del vad som bör göras för att förbättra den. Eftersom 

priserna redan är väldigt pressade på marknaden inom detta område så är det viktigt att kunna tillverka 

den med billiga komponenter vilket också försökts göra genom hela projektet. Det är svårt att säga hur 

mycket det skulle gå att sälja produkten för men det borde definitivt gå att konkurrera på marknaden 

utifrån den komponentuppsättning som den har idag. Men genom ytterligare optimering av 

komponenter och andra förbättringar av prototypen så är det möjligt att göra produkten ännu mer 

konkurrenskraftig på marknaden. 
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1. INLEDNING 
I kravspecifikationen skall de krav och riktlinjer för projektet angivas. Dokumentet skall vara ett 

arbetsdokument som skall följas under utvecklingen i projektet. Vid tveksamheter och eventuella 

hinder skall det framgå i kravspecifikationen vad som gäller i det aktuella fallet. Om tveksamheter 

som uppkommer inte behandlas i dokumentet, kan dessa kompletteras med under projektets 

arbetsgång. 

1.1 Parter 
Student: Johan Örjegård, Elektroingenjör 

Examinator: Pererik Andreasson 

Handledare: Urban Bilstrup 

1.2 Syfte och mål 
Projektet ska bli en del i utvecklingen av smarta hem. Det ska gå att styra utrustningen trådlöst från 

olika delar av hemmet med en enkel knapptryckning från en mobil enhet. Syftet är att utveckla 

tekniken för reglering av flera olika typer av strömbrytare på ett strömeffektivt sätt samt att 

implementera denna lösning i en modul. Det ska inte finnas någon begränsning i maximal effekt som 

modulen skall klara av att bryta eftersom brytarens elektriska effekt inte hanteras av modulen som 

skall utvecklas. Däremot kommer det finnas en övre gräns på hur stor mekanisk kraft modulen kan 

utveckla. Modulen skall kunna installeras av vem som helst. 

2. ÖVERSIKT AV SYSTEMET 

 2.1 Övergripande grundkomponenter 

 

 

Figur 188 Blockschema över elektroniken 

 

2.2 Delsystem 
1. Mekanisk övergång samt design av skal. 

2. Styrning av elmotor 

3. Trådlös överföring 

4. Strömförsörjning/laddning 

Batteri

Laddningskrets

Regulatorkrets

Processor

Motor Trådlös kommunikation
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 2.3 Avgränsningar 
En användarvänlig applikation kommer inte att utvecklas utan en redan tillgänglig applikation 

kommer att användas för verifiering av funktion. Vid justering av strömförbrukning kommer inte 

enskilda processer eller delar i processorn att avaktiveras. Endast de olika sov-funktionerna som går 

att ställa in via Arduinos egna bibliotek kommer att användas. Datakommunikationen mellan 

modulen och telefonen kommer inte rent datatekniskt att förklaras i projektet, färdiga bibliotek 

kommer att användas för att överföra data från telefonen till modulen. 

 2.4 Designfilosofi 
Modulen som skall styra olika typer av brytare skall designas så att den blir så liten och enkel som 

möjligt. En övervägning behöver göras av hur mycket kapacitet batteriet skall ha och hur stor 

modulen blir. Modulen skall vara designad så att den är enkel att installera och ingen kunskap om 

elinstallationer skall behövas. 

 

 2.5 Generella krav på hela systemet 
Krav nr. Krav Testning Prioritet Reviderat 

1 Mekanisk rörelse Visuellt kolla om brytaren slås till 
vid manöver. 

HÖG  

1b Minst 90 % av brytningarna 
skall vara godkända. 

Testas genom att se om lampan 
tänds efter att brytning skett. 

LÅG Ja, 
16.10.05 

2 Trådlös överföring från app. Mätning av responstid. HÖG  

3 Extern laddning Mätning av laddningsström. HÖG  

4 Strömförbrukning Jämförelse mellan inmatad 
effekt och uttagen effekt. 
Beräkning av verkningsgrad. 

LÅG  

5 Fysisk manövrering Strömbrytaren skall kunna 
manövrerar fysiskt.  

HÖG  

6 Mekanisk design/funktion Brytningar skall testat på olika 
brytare. 

LÅG  
 

7 Installation Ingen elektrisk elinstallation skall 
behövas. 

HÖG  

 

 

3. DELSYSTEM 1 - Mekanisk övergång samt design av skal. 

 3.1 Inledande beskrivning av delsystem 1 
Delsystem 1 skall kunna reglera en motor så att den trycker på strömbrytarens knapp. Systemet skall 

också designas så att det är enkelt att installera samt stilrent så att den smälter in tillsammans med 

redan befintliga väggströmbrytare. 
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3.2 Funktionella krav för delsystem 1 
Krav nr. Krav Testning Prioritet Reviderat 

7 Laddningsuttag  Visuellt samt test av laddning. HÖG  

8 Möjlighet att byta mekanisk 
arm. 

En annan arm skall kunna 
anslutas för eventuell styrning av 
annan brytare. 

HÖG  

9 Möjlighet att byta batteri. Batteri skall kunna plockas bort. LÅG  

10 Optimera placeringen för 
trådlös modul för bästa 
räckvidd. 

Visuellt kolla så att antennen är 
placerad i ett kantparti av 
modulen. 

HÖG  

11 Utrymme för montage av 
microbrytare som kopplas till 
elmotorn som styr 
väggströmbrytaren. 

Vid tryck på microbrytaren skall 
elmotorn startas och utföra ett 
fullbordat tryck på 
väggströmbrytaren. 

HÖG  

12 Utrymme för montage av 
microbrytare för ändring av 
olika maxutslag av motorn. 
(inställning för olika 
väggströmbrytare) 

Vid tryck på microbrytaren skall 
ett programmeringsläge ändras 
så att maxutslaget minskar/ökar. 

LÅG  

 

4. DELSYSTEM 2 – Styrning av elmotor 

 4.1 Inledande beskrivning av delsystem 2 
Delsystem 2 skall efter kommando från applikationen utföra en rotation av en elmotor så att en 

mekanisk arm slår till eller från en fysik strömbrytare. 

 

4.2 Funktionella krav för delsystem 2 
Krav nr. Krav Testning Prioritet Reviderat 

13 Motorn skall klara ett 
maximalt moment på XX. 

Genom att låta motorn trycka på 
en våg kan momentet beräknas. 

HÖG  

14 Motorn skall ha en utgående 
axel där en mekanisk arm 
enkelt kan anslutas. 

Testning sker genom byte av 
mekanisk arm. 

HÖG  

15 Motorn skall kunna styras via 
enkel kod som är skriven i 
Arduino-miljö. 

Kompabilitet undersöks innan val 
av motor.  

HÖG  

16 Motorn skall inte drivas med 
en högre effekt än 2 W. 

Datablad undersöks innan val av 
motor. 

HÖG  

17 Motorn skall inte dra ström i 
stand-by-läge. 

Separat mätning av ström på 
servomotorn. 

HÖG  
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5. DELSYSTEM 3 - Trådlös överföring 

 5.1 Inledande beskrivning av delsystem 3 
 I delsystem 3 skall en signal skickas från applikation när användaren vill att tillslag/frånslag skall ske. 

 5.2 Funktionella krav för delsystem 3 
Krav nr. Krav Testning Prioritet Reviderat 

18 Räckvidd på minst 10 meter 
öppet fält. 

Tillslag testas på ett avstånd av 
10 meter. 

HÖG  

19 En responstid på maximalt 3 
sekunder från att användaren 
trycker, tills att lampan tänds. 

Responstid skall mätas vid tillslag 
samt frånslag. 

LÅG  

20 Den trådlösa överföringen 
skall kunna sättas i stand-by-
läge och då förbruka minimal 
ström 

Testas tillsammans med 
delsystem 4 

HÖG  

21 Överföringstekniken skall 
stödjas i dagens 
mobiltelefoner.  

Undersökning av specifikationer 
för nyare mobiltelefoner. 

HÖG  

 

6. DELSYSTEM 4 - Strömförsörjning/laddning 

 6.1 Inledande beskrivning av delsystem 4 
Delsystem 4 skall konvertera inspänningen på batteriet till 5V för att driva de andra systemen. Med 

delsystem 4 skall också laddningen av batteriet ske via en intern laddningskrets i modulen. Här ska 

även komponenternas effektförbrukning beaktas så att det uppstår så få förluster som möjligt i 

systemen. 

 6.2 Funktionella krav för delsystem 4 
Krav nr. Krav Testning Prioritet Reviderat 

22 Spänningsregleringen skall ha en 
verkningsgrad på minst 95 % 

Jämförelse med datablad HÖG  

23 Laddningskretsen skall ha en 
verkningsgrad på minst 90 % 

Jämförelse med datablad LÅG  

24 Den färdiga modulen skall ha en 
standby-tid på minst 2 månader 
(utan användning). 

Mätnings av 
strömförbrukning i stand-by-
läge. 

HÖG  

25 Den färdiga modulen skall ha en 
batteritid på minst 1 månad med 
i snitt 3 brytningar per dag. 

Mätnings av 
strömförbrukning i vid drift. 

HÖG  

26 Processorn skall ställas i stand-
by-läge under tiden som inga 
brytningar sker. 

Testas genom att titta på diod 
som lyser vid aktivt läge och 
släcks vid sov-läge. 

HÖG  

27 Spänningsregulatorn skall ha en 
inbyggd funktion för hantering 
av lågt batteri. (cut-off) 

Jämförelse med datablad HÖG  
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7. KRAV PÅ VIDAREUTVECKLING 
Modulen skall enkelt kunna vidareutvecklas genom att ta del av dokumentation, tillvägagångssätt 

samt elscheman. Applikationen skall kunna utvecklas från grunden och vara kompatibel med 

elektroniken som utvecklas. 

8. TILLFÖRLITLIGHET 
Projektets krav med prioritet ”HÖG” skall vara godkända vid slutseminariet. Kraven med prioritet 

”LÅG” bör uppfyllas om extra tid finns, dessa är dock inte viktiga för att få den funktion som beskrivs i 

inledande syfte  

 

9. EKONOMI 
Projektet skall hålla sig inom en budget på 2000 – 3000 kr där Högskolan i Halmstad står för 1000-

2000 kr och jag personligen kompletterar med inköp utöver denna budget. Även en sponsor, Solar AB 

sponsrar med elinstallationsmaterial för testning och utveckling av mekaniken.  

10. KRAV PÅ SÄKERHET 
Krav nr. Krav Testning Prioritet Reviderat 

28 Funktionen av modulen skall 
brytas om batterispänningen 
sjunker under 3,1 V. 
Litiumbatterier kan därefter bli 
instabila. 

Test av frånslag vid passage 
under tröskelgränsen.  

HÖG  

 

11. LEVERANSKRAV OCH DELLEVERANSER 
Krav nr. Krav Testning Prioritet Reviderat 

29 Milstolpar som finns 
representerade i tidsplanen skall 
uppfyllas samt tidsplanen skall 
följas. 

Avstämning vid 
halvtidsseminarium samt 
slutseminarium. 

HÖG  

 

12. UNDERHÅLLSBARHET 
Krav nr. Krav Testning Prioritet Reviderat 

31 De olika delsystemen skall kunna 
bytas ut och förbättras enskilt. 
Även batteri skall kunna bytas 

De olika delsystemen skall 
visuellt gå att felsöka samt 
studeras vid demontering av 
modulen 

LÅG  
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Bilaga 2 – Testrapport/specifikation  

 

 

 

Testrapport 

- 

Trådlös styrning av befintlig väggströmbrytare 
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1. Test av generella krav på hela systemet 
De generella kraven testas i samband med test för de olika delsystemen enligt nedan. 

Krav 1-7 är godkända 

Krav nr. Krav Testning Godkänt 

1 Mekanisk rörelse Visuellt kolla om brytaren slås till 
vid manöver. 

JA  

1b Minst 90 % av brytningarna 
skall vara godkända. 

Testas genom att se om lampan 
tänds efter att brytning skett. 

JA 

    

2 Trådlös överföring från app. Mätning av responstid. JA 

3 Extern laddning Mätning av laddningsström. JA 

4 Strömförbrukning Jämförelse mellan inmatad 
effekt och uttagen effekt. 
Beräkning av verkningsgrad. 

JA, se delsystem 4 

5 Fysisk manövrering Strömbrytaren skall kunna 
manövrerar fysiskt.  

JA 

6 Mekanisk design/funktion Brytningar skall testat på olika 
brytare. 

JA 

7 Installation Ingen elektrisk elinstallation skall 
behövas. 

JA 
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2. DELSYSTEM 1 - Mekanisk övergång samt design av skal. 

 2.1 Inledande beskrivning av delsystem 1 
Delsystem 1 skall kunna reglera en motor så att den trycker på strömbrytarens knapp. Systemet skall 

också designas så att det är enkelt att installera samt stilrent så att den smälter in tillsammans med 

redan befintliga väggströmbrytare. 

Krav 7-8 och 10-12 godkända. 

2.2 Funktionella krav för delsystem 1 
Krav nr. Krav Testning Godkänt 

7 Laddningsuttag  Visuellt samt test av laddning. JA, se delsystem 4 

8 Möjlighet att byta mekanisk 
arm. 

En annan arm skall kunna 
anslutas för eventuell styrning 
av annan brytare. 

JA 

9 Möjlighet att byta batteri. Batteri skall kunna plockas bort. NEJ, batteriet är 
laddningsbart 

10 Optimera placeringen för 
trådlös modul för bästa 
räckvidd. 

Visuellt kolla så att antennen är 
placerad i ett kantparti av 
modulen. 

JA 

11 Utrymme för montage av 
microbrytare som kopplas till 
elmotorn som styr 
väggströmbrytaren. 

Vid tryck på microbrytaren skall 
elmotorn startas och utföra ett 
fullbordat tryck på 
väggströmbrytaren. 

JA 

12 Utrymme för montage av 
microbrytare för ändring av 
olika maxutslag av motorn. 
(inställning för olika 
väggströmbrytare) 

Vid tryck på microbrytaren skall 
ett programmeringsläge ändras 
så att maxutslaget minskar/ökar. 

JA 
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3. DELSYSTEM 2 – Styrning av elmotor 

 3.1 Inledande beskrivning av delsystem 2 
Delsystem 2 skall efter kommando från applikationen utföra en rotation av en elmotor så att en 

mekanisk arm slår till eller från en fysik strömbrytare. 

Krav 13 – 17 är godkända. 

3.2 Funktionella krav för delsystem 2 
Krav nr. Krav Testning Godkänt 

13 Motorn skall klara ett moment 
på 0,125 Nm. 

Genom att låta motorn trycka 
på en våg kan momentet 
beräknas. 

JA 

14 Motorn skall ha en utgående 
axel där en mekanisk arm 
enkelt kan anslutas. 

Testning sker genom byte av 
mekanisk arm. 

JA 

15 Motorn skall kunna styras via 
enkel kod som är skriven i 
Arduino-miljö. 

Kompabilitet undersöks innan 
val av motor.  

JA 

16 Motorn skall inte drivas med 
en högre effekt än 2 W. 

Datablad undersöks innan val 
av motor. 

JA 

17 Motorn skall inte dra ström i 
stand-by-läge. 

Separat mätning av ström på 
servomotorn. 

JA 

 

Tabell 1 Egen mätning av kraft som krävs för att göra en brytning, deltester som gjordes i metoden inför val av motor. 

Typ av brytare Kraft (N) 

Elko modern 0,9 

Elko äldre modell 2,1 

Siemens 1,2 

Schneider Exaact 1,9 
 

Tabell 2 Kvalitativ testdata över hur många godkända brytningar som sker på respektive enpolig strömställare. 

Fabrikat Aktuell vinkel på motor Antal godkända brytningar Antal felaktiga brytningar 

Elko (modern) 45° (läge 1) 20 0 

Elko (äldre modell) 55° (läge 2) 20 0 

Siemens 65° (läge 3) 20 0 

Schneider Exaact 55° (läge 2) 19 1 
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4. DELSYSTEM 3 - Trådlös överföring 

 4.1 Inledande beskrivning av delsystem 3 
 I delsystem 3 skall en signal skickas från applikation när användaren vill att tillslag/frånslag skall ske. 

Test 18 – 21 är godkända. 

 4.2 Funktionella krav för delsystem 3 
Krav nr. Krav Testning Godkänt 

18 Räckvidd på minst 10 meter 
öppet fält. 

Tillslag testas på ett avstånd av 
10 meter. 

JA 

19 En responstid på maximalt 3 
sekunder från att användaren 
trycker, tills att lampan tänds. 

Responstid skall mätas vid tillslag 
samt frånslag. 

JA 

20 Den trådlösa överföringen 
skall kunna sättas i stand-by-
läge och då förbruka minimal 
ström 

Testas tillsammans med 
delsystem 4 

JA 

21 Överföringstekniken skall 
stödjas i dagens 
mobiltelefoner.  

Undersökning av specifikationer 
för nyare mobiltelefoner. 

JA 

 

Tabell 3 Redovisning av tester för den trådlösa överföringen, enligt kravspecifikationen 

Typ av test Testfall 1 Testfall 2 Testfall 3 Testfall 4 Testfall 5 Medel 

Responstid via 
Switch  

760 ms 870 ms 560 ms 850ms 750 ms 758 ms 

Responstid via 
applikation (utan 
anslutningstid) 

640 ms 560 ms 530 ms 760 ms 650 ms 628 ms 

Tid för att ansluta till 
modulen (utan 
brytning) 

350 ms 250ms 300 ms 400 ms 230ms 306 ms 

Räckvidd 20 m 29 m 19 m 26 m 27 m 24,2 m 
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5. DELSYSTEM 4 - Strömförsörjning/laddning 

5.1 Inledande beskrivning av delsystem 4 
Delsystem 4 skall konvertera inspänningen på batteriet till 5V för att driva de andra systemen. Med 

delsystem 4 skall också laddningen av batteriet ske via en intern laddningskrets i modulen. Här ska 

även komponenternas effektförbrukning beaktas så att det uppstår så få förluster som möjligt i 

systemen. 

 

 

 

 

5.2 Funktionella krav för delsystem 4 
Krav nr. Krav Testning Godkänt 

22 Spänningsregleringen skall ha en 
verkningsgrad på minst 95 % 

Jämförelse med datablad JA 

23 Laddningskretsen skall ha en 
verkningsgrad på minst 90 % 

Jämförelse med datablad JA 

24 Den färdiga modulen skall ha en 
standby-tid på minst 2 månader 
(utan användning). 

Mätnings av 
strömförbrukning i stand-by-
läge. 

JA 

25 Den färdiga modulen skall ha en 
batteritid på minst 1 månad med 
i snitt 3 brytningar per dag. 

Mätnings av 
strömförbrukning i vid drift. 

JA 

26 Processorn skall ställas i stand-
by-läge under tiden som inga 
brytningar sker. 

Testas genom att titta på diod 
som lyser vid aktivt läge och 
släcks vid sov-läge. 

JA 

27 Spänningsregulatorn skall ha en 
inbyggd funktion för hantering 
av lågt batteri. (cut-off) 

Jämförelse med datablad JA 

 

Tabell 4 Deltest delsystem 4, Step-up-konverterterns verkningsgrad mäts upp utan belastning med olika inspänningar. 

Tomgångsström strömkort, 
mättid: 500 s 

Vin=3,00V Vin=3,50V Vin=3,70V Vin=4,20V 

Medel (µA) 42,36 25,78 22,23 19,34 

Max (µA) 131,56 133,67 135,44 133,08 

Min (µA) 13,55 13,55 13,35 13,27 

Medeleffekt (µW)  3*42,36=127 3,5*25,78=90 3,7*22,23=82 4,2*19,34=81 

 

Tabell 5 Deltest, mätning av enbart processorns ström i stand-by-läge. 

Tomgångsström 
processorkort, 
mättid: 500 s, Vin=5,00V 

Stand-by-läge 

Medel (µA) 850,10 

Medeleffekt (mW) 5*0,85010=4,251 
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Tabell 6 Deltest, mätning av enbart BLE-modulens strömförbrukning i stand-by-läge och aktivt läge. 

Strömmätning BLE-modul, 
mättid: 500 s, Vin=5,00V 

Stand-by-läge Aktivt läge 
(ansluten) 

Medel (µA) 244,55 9695 

MAX (µA) 347,11 9940 

MIN (µA) 160,20 9659 

Medeleffekt (mW) 5*0,24455=1,223 5*9,695=48,475 
 

Tabell 7 Integrationstest, strömförbukning mäts på färdig modul i drift, både i aktivt läge och i standby. 

Strömförbrukning färdig 
modul, mättid: 500s, Vin=3,70V 

Stand-by-läge Aktivt läge (ansluten)  

Medel (mA) 1,810 13,876 

MAX (mA) 2,778 13,887 

MIN (mA) 1,1167 13,841 

Medeleffekt (mW) 3,7*1,810 =6,697 3,7*13,876=51,341 

 

Tabell 8 Verkningsgrad på modulen när användaren är ansluten till modulen men utan att motorn manövreras. 

Verkningsgrad vid 
belastning av modulen 

Vin=3,00V, 
Vut= 5V 

Vin=3,50V, 
Vut= 5V 

Vin=3,70V, 
Vut= 5V 

Vin=4,20V, 
Vut= 5V 

Ström in (mA) 14,661 14,365 13,600 13,490 

Effekt in (mW), P=Vin*I 3*14,661=43,98 3,5*14,365=50,28 3,7*13,60=50,32 4,2*13,49=56,66 

Ström ut (mA) 8,09 9,55 9,66 10,77 

Effekt ut (mW), P=Vut*I 5*8,09=40,46 5*9,55=47,77 5*9,66=48,31 5*10,77=53,83 

Verkningsgrad (%), 
Put/Pin= η 

40,46/43,98=0,92 47,77/50,28=0,95 48,31/50,32=0,97 53,83/56,66=0,95 
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Tabell 9 Förloppet över ett typiskt driftsfall och hur mycket energi som förbrukas 

 Utförande Modulen 
i sov-läge 

Tid (s) Effekt (mA) Energi som förbrukas 
(mAh) 

1. Användaren startar 
applikationen 

Ja - 1,810   

2. Användaren ansluter 
sig till modulen 

Nej 0,3066 13,876 (0,306/602)*13,876= 0,001 

3. Användaren är 
ansluten till modulen 

Nej 207 13,876 (20/602)*13,876 = 0,077  

4. Motorn roterar Nej 0,6288 210 (0,628/602)*210 = 0,037 

5. Användaren stänger 
av applikationen 

Ja - 1,810   

Total förbrukning för en normal brytningssekvens: 0,115 mAh 

 

Tabell 10 Test av laddningskretsen, laddning sker vid olika status på batteriet och LED indikerar status. 

 Testfall 1 Testfall 2 Testfall 3 Testfall 4 

Spänning på 
batteriet innan 
laddning (V) 

3,2 3,5 3,7 4,2 

Laddningsström 
efter en minuters 
laddning (mA) 

488 495 485 0 

LED-status Grön Grön Grön orange 

Status Laddar Laddar Laddar Klar 

 

 

6. EKONOMI 
Projektet skall hålla sig inom en budget på 2000 – 3000 kr där Högskolan i Halmstad står för 1000-

2000 kr och jag personligen kompletterar med inköp utöver denna budget. Även en sponsor, Solar AB 

sponsrar med elinstallationsmaterial för testning och utveckling av mekaniken.  

 

  

                                                           
6 Hämtad från tabell 12 
7 Uppskattad. 
8 Hämtad från tabell 12 
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7. KRAV PÅ SÄKERHET 
Krav nr. Krav Testning Godkänt 

28 Funktionen av modulen skall 
brytas om batterispänningen 
sjunker under 3,1 V. 
Litiumbatterier kan därefter bli 
instabila. 

Test av frånslag vid passage 
under tröskelgränsen.  

JA 

 

8. LEVERANSKRAV OCH DELLEVERANSER 
Krav nr. Krav Testning Godkänt 

29 Milstolpar som finns 
representerade i tidsplanen skall 
uppfyllas samt tidsplanen skall 
följas. 

Avstämning vid 
halvtidsseminarium samt 
slutseminarium. 

JA 

 

9. UNDERHÅLLSBARHET 
Krav nr. Krav Testning Godkänt 

31 De olika delsystemen skall kunna 
bytas ut och förbättras enskilt. 
Även batteri skall kunna bytas 

De olika delsystemen skall 
visuellt gå att felsöka samt 
studeras vid demontering av 
modulen 

JA 
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Bilaga 3 – Tidsplan 
A

ktiviteter
D

atum
M

ånTisO
nsTorFreM

ånTisO
nsTorFreM

ånTisO
nsTorFreM

ånTisO
nsTorFreM

ånTisO
nsTorFreM

ånTisO
nsTorFreM

ånTisO
nsTorFreM

ånTisO
nsTorFreM

ånTisO
nsTorFreM

ånTisO
nsTorFre

Kursintroduktion, upplägg, kursplan, dokum
entläsning.2016-08-29 - 2016-08-31

Skriva projektplan
2016-08-31 - 2016-09-12

Research av olika tekniker och m
arknaden

2016-09-07 - 2016-09-12

G
odkänd projektplan sänds till exam

inator
2016-09-12

X

Förberedelser projektplanssem
inarium

2016-09-13 - 2016-09-15

Projektplanssem
inarium

2016-09-15
X

Research av olika trådlösa tekniker
2016-09-15 - 2016-09-20

Research av låg ström
försörjning

2016-09-20 - 2016-09-28

Sätt ihop slutrapportupplägg
2016-09-28 - 2016-09-29

M
ekanisk konstruktion/design

2016-09-30 - 2016-10-10

Kom
plettera rapporten m

ed färdiga detaljer/resultat
2016-10-01 - 2016-10-18

G
odkänd rapport sänds till exam

inator och opp.
2016-10-18

X

Förberedelser projektplanssem
inarium

2016-10-19 - 2016-10-21

H
alvtidssem

inarium
2016-10-21

X

Jäm
förelse av olika praktiska lösningar

2016-10-22 - 2016-10-25

Val av m
otor

2016-10-25
X

Val av överföringsteknik
2016-10-25

X

Bygg ihop testrigg m
ed olika brytare

2016-10-22 - 2016-10-25

TEN
TA

VECKA
2016-10-31 -2016 11-06

Val av ström
snåla kom

ponenter
2016-10-26 - 2016-11-10

H
årdvarudesign klar

2016-11-11

CA
D

 av skal/design
2016-11-12 - 2016-11-15

M
ekanikdesign klar

2016-11-15

Påbörja tillverkning av m
ekanisk design

2016-11-15 - 2016-12-01

Påbörja tillverkning av kretskort
2016-11-15 - 2016-12-01

O
ptim

era koden till den färdiga m
ekaniken

2016-12-01-2016-12-04

Program
m

ering av A
VR klar

2016-12-05

Skriva klart slutrapport
2016-12-01 - 2016-12-12

G
odkänd slutrapport sänds till exam

inator och opp.
2016-12-13

U
trym

m
e för eventuella justeringar av projektet

2016-12-15 - 2016-12-23

Förberedelse slutsem
inarium

2016-12-14 -2016-12-19

Slutsem
inarium

2016-12-19

JU
LLO

V
2016-12-20 - 2016-12-31

Förberedelse exam
ination

2017-01-01 - 2017-07-08

Exam
ination - individuell

2017-01-09

Eventuellt korrigera rapport
2017-01-10 - 2017-01-15

Sända in korrigerad rapport till exam
inator.

2017-01-15

TEN
TA

V

Vecka 40
Vecka 41

Vecka 42
Vecka 43

Vecka 44
Vecka 39

Vecka 35
Vecka 36

Vecka 37
Vecka 38
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Bilaga 4 – Mjukvarukod 
#include <SoftwareSerial.h> 
#include <Servo.h> 
#include <avr/interrupt.h> 
#include <avr/power.h> 
#include <avr/sleep.h> 
#include <avr/io.h> 
#define SWITCH_PIN 3 
#define MODE_PIN 4 
#define SERVO_PWM 10 
#define SERVO_POW 9 
#define BLE_RXD 7 
#define BLE_TXD 8 
 
Servo myservo; 
SoftwareSerial mySerial(BLE_RXD, BLE_TXD); // RX, TX 
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
//-----------------------------Functiondeclaration------------------- 
void servoRight(void); 
void pinInterrupt(void); 
void sleepNow(void); 
void servoLeft(void); 
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
//----------------------------Global variables----------------------- 
int i = 45; //antal grader från mitten 
int counter = 0; 
int modeCount = 0; 
int c, j, k = 0; 
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
//-------------------------------Setup------------------------------- 
void setup() { 
  pinMode(SERVO_POW, OUTPUT);   // Turn power off Servo to less powerdrain 
  digitalWrite(SERVO_POW, LOW); 
  pinMode(SWITCH_PIN, OUTPUT);  // Manual swtich. 
  digitalWrite(SWITCH_PIN, LOW); 
  pinMode(MODE_PIN, OUTPUT);    // Button to change degrees of Servo. 
  digitalWrite(MODE_PIN, LOW); 
  pinMode(SERVO_PWM, OUTPUT);   //SERVO PWM signal 
  digitalWrite(SERVO_PWM, LOW); 
  pinMode(BLE_RXD, INPUT); // Setup the Arduino to receive INPUT from the bluetooth shield on 
Digital Pin 7 
  pinMode(BLE_TXD, OUTPUT); // Setup the Arduino to send data (OUTPUT) to the bluetooth shield 
on Digital Pin 8 
 
  Serial.begin(9600);       //Debug in Serial, baudrate: 9600 
  mySerial.begin(9600);     //Communication with HM-10- module 
 
  myservo.attach(SERVO_PWM);  //Servo sitter på pin10 
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  myservo.write(90); 
  Serial.println("Debug: setup ready, now LOOP"); 
} 
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
//-----------------------------Main/Loop------------------------------ 
void loop() { 
  Serial.println("Device is sleeping"); 
  sleepNow(); 
  Serial.println("Device is woken"); 
 
  if (digitalRead(SWITCH_PIN) == 1) {   //Check if manual Switch pressed 
    delay(300); 
    if (digitalRead(MODE_PIN) == 1) {   //Check if Mode of servo degrees shall changes 
      i = i + 10; 
      if (i > 75) { 
        i = 25; 
      } 
      Serial.print("Antal grader: "); 
      Serial.println(i); 
    } 
    else if (counter % 2 == 0) {   //Every second time shall Servo turn into different dorection 
      servoLeft(); 
    } else { 
      servoRight(); 
    } 
  } 
 
  if (mySerial.available()) {   //Check if there is a command from BLE-module 
    c = mySerial.read();    //Dumping the value then from BLE-module (bug in application)) 
    if (c == 10) { 
      c = mySerial.read(); 
    } 
 
    if (c == 76 | c == 72) { //ON 
      if ( counter % 2 == 0 ) { 
        servoLeft(); 
      } 
      else { 
        servoRight(); 
      } 
    } 
  } 
} 
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
//-----------------------------Functions------------------------------ 
void servoRight(void) { 
  j = 90 - i; //firstloop 
  k = 90 + i; //secondloop 
 
  Serial.print("Got input: "); 
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  Serial.print("  on "); 
  Serial.println(c, DEC); 
 
  digitalWrite(SERVO_POW, HIGH); 
  for (int pos = j; pos <= k ; pos += 1) { 
    myservo.write(pos); 
    delay(5); 
  } 
  digitalWrite(SERVO_PWM, LOW); 
  digitalWrite(SERVO_POW, LOW); 
  counter++; 
} 
 
void servoLeft(void) { 
  j = 90 - i; //firstloop 
  k = 90 + i; //secondloop 
 
  Serial.print("Got input: "); 
  Serial.print("  off "); 
  Serial.println(c, DEC); 
  digitalWrite(SERVO_POW, HIGH); 
  for (int pos = k; pos >= j; pos -= 1) { 
    myservo.write(pos); 
    delay(5); 
  } 
  digitalWrite(SERVO_PWM, LOW); 
  digitalWrite(SERVO_POW, LOW); 
  counter++; 
} 
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
//-------------------------------Pin interrupt------------------------ 
void pinInterrupt(void) { 
} 
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
//-------------------------------Sleep-function----------------------- 
void sleepNow(void) { 
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(SWITCH_PIN), pinInterrupt, RISING ); //Set pin 3 as intterup 
  delay(100); 
  // Choose our preferred sleep mode: 
  set_sleep_mode(SLEEP_MODE_STANDBY); 
  // 
  // Set sleep enable (SE) bit: 
  sleep_enable(); 
  // 
  // Put the device to sleep: 
  sleep_mode(); 
  // 
  // Upon waking up, sketch continues from this point. 
  sleep_disable(); 
} 
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Bilaga 5 – Att använda Arduino som en AVR ISP 

Using an Arduino as an AVR ISP (In-System 

Programmer) 
This tutorial explains how to use an Arduino board as an AVR ISP (in-system 

programmer). This allows you to use the board to burn the bootloader onto an AVR (e.g. 

the ATmega168 or ATmega328 used in Arduino). The code in this example is based on 

the mega-isp firmware by Randall Bohn. 

Instructions 

To use your Arduino board to burn a bootloader onto an AVR, you need to follow a few 

simple steps. 

1. Open the ArduinoISP firmware (in Examples) to your Arduino board. 

2. Note for Arduino 1.0: you need to make one small change to the ArduinoISP code. Find the line in the 

heartbeat() function that says "delay(40);" and change it to "delay(20);". 

3. Select the items in the Tools > Board and Serial Port menus that correspond to the board you are using as 

the programmer (not the board being programmed). 

4. Upload the ArduinoISP sketch. 

5. Wire your Arduino board to the target as shown in the diagram below. (Note for the Arduino Uno:you'll 

need to add a 10 uF capacitor between reset and ground.) 

6. Select the item in the Tools > Board menu that corresponds to the board on which you want to burn the 

bootloader (not the board that you're using as the programmer). See the board descriptions on 

the environment page for details. 

7. Select the Arduino as ISP in the Tools>Programmer menu. 

8. Use the Burn Bootloader command. 

Note 

This procedure works with the boards that have the SPI signals on the indicated pins. For 

boards for which this isn't valid (32u4 boards like Leonardo) the SPI signals have to be 

connected to the ISP connector whose pinout is reported below. 
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Circuit (targeting an AVR on a breadboard) 

See the Arduino to Breadboard tutorial for details. 

 

 

 
Using an Arduino board to program anATmega, with external crystal and associated capacitors (18 or 22 

picofarads). 
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Bilaga 6 – Projektplan  

 

 

Projektplan 
–  

Styrning av brytare trådlöst 
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Introduktion 
Att utveckla smarta hem blir mer och mer populärt, att styra hemmet och sin utrustning trådlöst blir 

också vanligare. Det finns redan flera olika produkter som kan styras trådlöst men kräver då oftast att 

den är ansluten till nätspänning på ett eller annat sätt. Detta gör dagens lösningar till mindre flexibla 

och svårare att använda. I detta projekt skall en enhet konstrueras så att den kan styra en mekanisk 

knapp utan att behöva koppla in sig med koppartråd. Enheten skall vara helt trådlös och 

strömförsörjas med batteri på ett effektivt sätt. Enheten ska också gå att laddas på plats alternativt 

ska möjligheten finnas att byta batteri på ett enkelt och smidig sätt.  

Syfte/Problemformulering 
Projektet ska bli en del i utvecklingen av smarta hem. Det ska gå att styra utrustningen trådlöst från 

olika delar av hemmet med en enkel knapptryckning från en mobil enhet. Syftet är att utveckla 

tekniken för reglering av flera olika typer av strömbrytare på ett strömeffektivt sätt samt att 

implementera denna lösning i en modul. Det ska inte finnas någon begränsning i maximal effekt som 

modulen skall klara av att bryta eftersom brytarens elektriska effekt inte hanteras av modulen som 

skall utvecklas. Däremot kommer det finnas en övre gräns på hur stor mekanisk kraft modulen kan 

utveckla. Modulen skall kunna installeras av vem som helst. Syftet är inte att ta fram en 

användarvänlig applikation som styr tekniken utan snarare att använda en redan befintlig applikation 

som kommunicerar till strömbrytaren.  

Metod 
Beskrivning av kunskapsläget 
Jag har viss kännedom om vilka tekniker som används i dagens smarta strömbrytare, NEXA-brytare 
använder till exempel sig av radiovågor (433,92 MHz). Det finns ytterligare ett antal märken som 
tillverkar samma typ av brytare men det alla dessa har gemensamt är att de strömförsörjs via elnätet.  
Till dessa enheter kan man även köpa till en USB- eller nätverksmodul (Tellstick) som kan mottaga 
och skicka samma signaler som brytarna. Det gör att signalerna kan behandlas via datorn och på så 
sätt kan också fjärrstyrningen vara smart och olika scenarios kan skapas.. För att fjärrstyra exempelvis 
NEXA från mobilen måste både brytaren och en Tellstick-modul köpas, det gör att systemet blir 
ganska dyrt för ett hushåll. Modulen som jag skall utveckla skall gå att styra enskilt utan extra modul 
förhoppningsvis också kosta mindre för ett fungerande system. 

Vilken teknik som lämpar sig bäst när det gäller strömbesparing vet jag ännu inte, men kommer att 
undersökas. Elektronikkonstruktion och design har jag tidigare provat men på en ganska låg nivå och 
med begränsade medel. Jag har tidigare också CAD:at och skrivit ut mindre projekt med 3D-skrivare 
vilket kan underlätta utvecklingen av den mekaniska styrningen. Jag ser dock mekaniken och 
inkapslingen av elektroniken som en utmaning eftersom den ska vara liten och smidig att använda 
samt att koppla in. När det gäller programmering av applikationer har jag ingen tidigare kunskap 
vilket också har gjort att jag begränsat mitt projekt till att använda en redan färdig applikation som 
redan sänder enklare kommandon till modulen. Däremot har jag provat på enklare Arduino-miljö och 
vill därför fortsätta i det spåret och behandla, mottaga och skicka data via den 
programmeringsmiljön.  

Hur uppgiften specificeras.  
Projektet kommer att delas in i tre huvudämnen; mekanisk lösning, elektronikdesign/utveckling och 
databehandling. Den mekaniska lösningen skall vara inbyggd i en låda tillsammans med elektroniken 
och utifrån skall det vara möjligt att komma åt att byta batteri alternativt ges möjlighet till laddning 
av batteri på ett smidigt sätt. Beroende på val av mekanisk lösning så kan det även förekomma att 
det mekaniska trycket är synligt.  
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En praktisk lösning som överför elektrisk energi till mekanisk energi skall konstrueras och väljas ut. 
Det ska också vara möjligt att fästa modulen på ett eller flera sätt i anslutningen till den brytare som 
skall styras. Strömbrytaren skall även vara möjlig att styra fysiskt vid strömbrytaren placering. 

Elektroniken kan delas in i olika moment, effektiv strömförsörjning, laddning, styrning och val av 
motor, val av överföringsteknik samt tillverkning av mönsterkort. 

När processorn i modulen mottar en viss signal från applikationen skall en motor styras som trycker 
på den mekaniska strömbrytaren. Därför måste programmering i Arduino-miljö göras så att 
processorn styr motorn tillräckligt mycket vid signalering från applikationen. Nollställen och 
maxutslag för motorn måste också definieras i denna kod. Även kommunikationen mellan modulen 
och den mobila enheten måste initialiseras för processorn. 

För att nå fram till dessa resultat krävs en noggrann tidsplan med långsiktiga och kortsiktiga mål och 
löpande avstämningar. De olika delarna skall det avsättas olika mycket till för och det ska vara 
specificerat i tidsplanen. Det är också viktigt att det finns tydliga avgränsningar som både jag och 
handledare är överens om. Projektplanen och framtagen i dialog tillsammans med handledaren, 
därför är det viktigt att så mycket som möjligt dokumenteras och därefter används som leddokument 
genom hela projektarbetet. När alla moment i projektplanen är noga genomarbetade skall det finns 
god täckning och vägledning för hela projektet. Det som skall göras skall vara definierat och förankrat 
med handledare. 

 
Figur  Blockschema över elektroniken 

Metodbeskrivning 
De olika delsystemen kommer till en början att studeras enskilt för att få en fördjupning om den mest 
lämpade tekniken. När det gäller den mekaniska lösningen skall utbudet av olika strömbrytare 
studeras så att modulen sen kan passa så många strömbrytare som möjligt. CAD-modeller kommer 
att konstrueras och prototyper utvecklas. I delsystemet kommer flera hjälpmedel användas, CAD-
ritningsprogram, 3D-skrivare och eventuellt en testrigg med olika strömbrytare kommer att tas fram. 

När det gäller elektronikdesign kommer design av mönsterkort göras i ett ritningsprogram där det 
även skall finnas möjlighet till simulering. Vid tillverkning kommer Högskolan i Halmstads 
elektroniklaboratorium att utnyttjas, standardkomponenter som finns på skolan kan användas. Om 
specialkomponenter och andra delar behövs kan detta eventuellt beställas på Högskolan i Halmstads 
budget till en kostnad av 1000 – 2000 kr. Återförsäljare för elinstallationsmaterial kommer att 
kontaktas för att få eventuell sponsring av inköp av olika strömbrytare för att då enklare kunna 
konstruera mekaniken för att styrning av brytaren. Beroende på hur projektet utvecklas och om det 

Batteri

Laddningskrets

Regulatorkrets

AVR-processor

Motor Trådlös kommunikation
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finns tid och resurser för att skicka iväg ett mönsterkort för tillverkning, kommer det att göras som 
sista del i projektet. 

Vid utveckling av programvara kommer Arduinos egna mjukvara användas eftersom ingen avancerad 
kod kommer att skrivas till processorn. 

När fördjupning skett i de olika delsystemen kommer de att vävas samman för att hitta den bästa 
lösningen. Delsystemet kommer då att integreras tillsammans och kompabilitet kommer testas. Jag 
kommer att i så stor utsträckning som möjligt använda skolans programvaror alternativt gratis- eller 
student- versioner av annan programvara.  

Hur resultatet analyseras  
Projektet kommer att testas på en testrigg med ett antal olika strömbrytare som skall styras. Det 
kommer ske kvantitetstest på brytningen, x av y antal olika tillslag skall vara godkända. Genom detta 
kvantitetstest verifieras det att mekaniken håller i längden. Strömförbrukningen skall också mätas 
och en modell över hur många brytningar batteriet klarar skall analyseras och testas. När modellen är 
klar kan också livslängden beräknas på hur länge ett batteri kan användas innan de behöver laddas 
eller bytas ut. Om möjligt bör även EMC-test utföras och utvärderas så att modulen inte stör eller 
skadar någon närliggande elektronik. Om val av laddning av modulen sker skall även laddningstid 
mätas och kontrolleras med batteriets verkliga kapacitet. Det skall också utvärderas hur enkel eller 
svår brytaren är att använda och installera samt enkelheten att byta batteri eller ladda batteriet. 
Mekaniken måste testas och utvärderas separat och optimal vridning av motorn måste justeras in i 
mjukvaran, annars riskerar motorn eller mekaniken gå sönder. De olika elektriska delarna kommer 
att testas var för sig innan de implementeras tillsammans med mekaniken. Brytaren skall testas så att 
den är lika enkel att manövrera trådlöst samt fysiskt vid brytaren.  
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Milstolpar 
 

Aktiviteter Datum 

Kursintroduktion, upplägg, kursplan, dokumentläsning. 2016-08-29 - 2016-08-31 

Skriva projektplan 2016-08-31 - 2016-09-12 

Research av olika tekniker och marknaden 2016-09-07 - 2016-09-12 

Godkänd projektplan sänds till examinator 2016-09-12 

Förberedelser projektplansseminarium 2016-09-13 - 2016-09-15 

Projektplansseminarium 2016-09-15 

Research av olika trådlösa tekniker 2016-09-15 - 2016-09-20 

Research av låg strömförsörjning 2016-09-20 - 2016-09-28 

Sätt ihop slutrapportupplägg 2016-09-28 - 2016-09-29 

Mekanisk konstruktion/design 2016-09-30 - 2016-10-10 

Komplettera rapporten med färdiga detaljer/resultat 2016-10-01 - 2016-10-18 

Godkänd rapport sänds till examinator och opponenter. 2016-10-18 

Förberedelser projektplansseminarium 2016-10-19 - 2016-10-21 

Halvtidsseminarium 2016-10-21 

Jämförelse av olika praktiska lösningar 2016-10-22 - 2016-10-25 

Val av motor 2016-10-25 

Val av överföringsteknik 2016-10-25 

Bygg ihop testrigg med olika brytare 2016-10-22 - 2016-10-25 

TENTAVECKA 2016-10-31 -2016 11-06 

Val av strömsnåla komponenter 2016-10-26 - 2016-11-10 

Hårdvarudesign klar 2016-11-11 

CAD av skal/design 2016-11-12 - 2016-11-15 

Mekanikdesign klar 2016-11-15 

Påbörja tillverkning av mekanisk design 2016-11-15 - 2016-12-01 

Påbörja tillverkning av kretskort 2016-11-15 - 2016-12-01 

Optimera koden till den färdiga mekaniken 2016-12-01-2016-12-04 

Programmering av AVR klar 2016-12-05 

Skriva klart slutrapport 2016-12-01 - 2016-12-12 

Godkänd slutrapport sänds till examinator och opponenter 2016-12-13 

Utrymme för eventuella justeringar av projektet 2016-12-15 - 2016-12-23 

Förberedelse slutseminarium 2016-12-14 -2016-12-19 

Slutseminarium 2016-12-19 

JULLOV 2016-12-20 - 2016-12-31 

Förberedelse examination 2017-01-01 - 2017-07-08 

Examination - individuell 2017-01-09 

Eventuellt korrigera rapport 2017-01-10 - 2017-01-15 

Sända in korrigerad rapport till examinator. 2017-01-15 

Tidsplan 
Se bilaga 3. 
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Bilaga 7 – Loggbok  

 

Datum Tid (h) Sysselsättning 

160829 3 Introduktion, kursplan, dokument, upplägg 

160831 5 Projektplan 

160901 6 Projektplan 

160902 5 Projektplan + Research 

160902 1 Handledningsmöte 1 

160905 7 Research av tekniker 

160906 5 Projektplan + komponentkännedom 

160907 3 Möte med Solar AB, elinstallationsmaterial 

160909 5 Research av olika tekniker och marknaden 

160909 1 Handledningsmöte 2 

160912 4 Förberedelser Projektplansseminarium 

160912 4 Research av olika tekniker och marknaden 

160914 8 Förberedelser Projektplansseminarium, research 

160915 2 Projektplansseminarium 

160916 8 Research av strömsnåla komponenter/tekniker 

160919 5 Utvärdering av motorer, skiss på mekaniken 

160920 7 Projektmall skapad 

160921 8 Prototyp till laddningskrets provtillverkad för vidare labb 

160922 4 Lödning, utvärdering av laddning 

160923 5 Teori projektrapport, Handledningsmöte 3 

160926 6 Teori projektrapport 

160927 2 Föreläsning rapportskrivning 

169027 6 Etsning av kort 

160929 10 Teori projektrapport+ Etsning av laddningskort 

160930 9 Etsning + lödning av laddningskort 

161003 8 Rapportskrivning, Metod 

161004 8 Rapportskrivning, Metod 

161006 10 Rapportskrivning, Metod samt Atmega krets 

161007 6 Handledningsmöte 4, Lödning av Atmega kort 

161009 3 Rapportskrivning, Metod 

161010 8 Rapportskrivning, Resultat 

161012 6 CAD-modell chassi 

161013 8 Rapportskrivning, Resultat 

161014 8 Handledningsmöte 5, PPT presentation  

161017 6 PPT presentation samt fix på rapport 

161018 6 PPT presentation, opponeringsuppsats 

161019 8 Opponeringsuppsats 

161020 8 Förberedelser Halvtidsseminarium samt opponering 

161021 5 Halvtidsseminarium 

Totalt 227 
 
HALVTID 
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161024 5 Hårdvarudesign 

161025 10 Hårdvarudesign 

161026 8 Hårdvarukonstruktion, prototyp 

161027 9 Hårdvarukonstruktion, prototyp 

161028 6 Hårdvarukonstruktion, prototyp 

161031 8 Hårdvarukonstruktion, prototyp 

161101 9 Handledningsmöte 6, Laboration step-up 

161102 7 Laboration step-up, Fräsning kort 

161103 6 Test av BLE modul, strömförbrukning 

161107 7 Lödning av step-up testkort 

161108 9 Lödning av färdigt strömkort 

161110 6 Tester av Step-up-converter, strömmätning 

161111 4 Handledningsmöte 7 + Test av step-up 

161112 6 Test av färdigt strömkort 

161114 8 Rapport, tester 

161115 8 Rapport, tester 

161116 5 3D-CAD design av chassi 

161117 6 3D-CAD design av chassi 

161118 4 3D-CAD design av chassi 

161120 6 Utskrift av chassi 

161121 3 Rapport, resultat, tester 

161122 6 Rapport, resultat, tester 

161123 6 Rapport, resultat, tester 

161124 6 Rapport, tester, Handledningsmöte 8 

161125 7 Rapport, resultat, tester 

161128 8 Rapport, resultat, tester 

161129 8 Rapport, diskussion 

161130 8 Rapport, diskussion 

161201 8 Rapport, diskussion, Handledningsmöte 9 

161202 4 Rapport, diskussion, slutsats 

161205 4 Rapport, diskussion, slutsats, optimering av kod 

161206 6 Rapport, diskussion, slutsats, optimering av chassi 

161207 4 Rapport, diskussion, slutsats 

161208 6 Rapport, slutsats Handledningsmöte 9 

161209 3 Rapport, stiljusteringar 

161212 4 Påbörjat presentation inför slutseminarium 

161213 2 Inlämning av slutrapport 

      

Totalt 457 
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Bilaga 8 – Galleri  
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