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Förord

Vi  som gjort  detta  arbete  är  två  mekatronikstudenter  vid  Högskolan  i  Halmstad.  Det  fanns  flera
anledningar till att vi valde just detta arbete, det passade väl med den inriktning vi läser och vi hade god
kontakt med beställaren,  HASI Elektronik.  Projektet  genomfördes som examensarbete vårterminen
2008.

Längs vägen har vi fått hjälp av flera företag och utan deras hjälp hade projektet varit svårt att ro i land.
Vi vill först och främst tacka GT Prototyper i Ystad som med friformsframställning tog fram många
delar till den prototyp som arbetet resulterade i. Vi vill även tacka Emwitech i Halmstad för att de hjälpt
oss med en lösning till den trådlösa kommunikationen.

Bakom oss står två kvinnor, vilket skulle kunna betyda att vi är framgångsrika. Detta lämnas öppet för
diskussion men tack för att ni står ut med oss.

____________________ ____________________

Rickard Lundquist Petter Karlsson

Halmstad 02 Juni 2008
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Sammanfattning

Som amatör kan det vara svårt att filma ur flera vinklar samtidigt då det kräver flera kameror. Det är
även svårt att filma vid tillfällen då det ej är lämpligt att manövrera kameran manuellt. System för att
lösa detta finns, men består då av dyrare, professionella system eller billigare system med begränsad
funktionalitet.

Detta projekt går ut på att ta fram en kostnadseffektiv lösning på ovanstående problem som erbjuder
en större funktionalitet än de system som redan finns på marknaden för amatörfilmare. Det som utgör
den största skillnaden från befintliga system är implementationen av trådlös bildåterföring från kameran
till fjärrkontrollen. 

Den lösning som projektet resulterat i är ett system bestående av två enheter, en manöverenhet med en
vagga där  kameran fästs  och en fjärrenhet från vilken operatören kan styra  panorering och tilt  av
kameran. Kommunikationen mellan de två enheterna sker trådlöst.

På fjärrenheten finns en styrspak och en bildskärm monterade. Utöver detta finns en IR-mottagare som
kan ta in signalen från videokamerans egna fjärrkontroll för att sända den vidare till manöverenheten.

Manöverenheten är utrustad med en motor för att  kontrollera  tiltfunktionen och en motor för  att
kontrollera  panoreringen.  Det  finns  även  ett  uttag  för  att  ansluta  en  IR-lysdiod  som  kan  sända
styrsignaler till själva videokameran. Huset till manöverenheten är tillverkat i plast enligt en process
kallad selektiv lasersintring. Den vagga som kameran fästs i är anpassad för att kunna rotera kring de
båda motorernas rotationsaxlar och därmed utöva minsta möjliga moment på motorerna. 
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Abstract

As an amateur it can be difficult filming from several angles at the same time as this requires several
cameras.  It´s  also  hard  to  film  at  occasions  when  it´s  not  appropriate  to  manoeuvre  the  camera
manually. Systems for solving these problems already exist, but it´s either more expensive, professional
systems or cheaper systems with limited functionality.  

The purpose of  this project is  to develop a cost efficient solution to the problem above that offers a
better functionality then existing commercial systems. The biggest difference from existing products is
the wireless video feedback from the camera to the remote unit.

The result of  the project is a system consisting of  two units, a manoeuvre unit with a cradle for the
video camera and a remote unit from which the operator can control pan and tilt of  the video camera.
Communication between the two units is wireless.

On the remote unit there is a joystick and a display mounted.  In addition to this, there is also an IR
receiver that is  capable of  reading the signal  from the cameras own remote and sending it  to the
manoeuvre unit.

The  manoeuvre unit is equipped with one motor to control the tilt function and one motor to control
the pan. There is also a connector for an IR LED to control the video cameras functions. The casing
for the manoeuvre unit is made of  a plastic material through a process known as SLS, selective laser
sintering. The cradle  that the video camera is attached to is designed to rotate around the center axises
of  the camera in order to develop a minimal torque. 
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 1 Introduktion

 1.1 Bakgrund
Detta  examensarbete  grundar  sig  på  en  idé  från  Hans-Erik  Eldemark,  Universitetsadjunkt  vid
Högskolan i Halmstad. Han har uppmärksammat ett behov på amatörmarknaden för filmskapare som
består i att ensam kunna filma med flera kameror samtidigt. Detta då det är ett enkelt sätt att skapa en
professionell framtoning. Ytterligare  behov kan finnas då man vill filma mer diskret vid t.ex. bröllop,
fester,  föreläsningar  eller  vid  naturfilmning.  Det  kan  vid  dessa  tillfällen  vara  önskvärt  att  justera
kamerans riktning då motivet flyttar sig ur bild.

Existerande  system  på  marknaden  för  fjärrstyrning  av  videokameror  har  undersökts,  se  bilaga  1.
Resultatet från undersökningen visar på att det idag mestadels finns dyrare, professionella system eller
billigare system med begränsad funktionalitet. 

 1.2 Problemformulering
Problemet är att det som amatör kan vara svårt att filma ur flera vinklar samtidigt då det kräver flera
kameraoperatörer. För mindre kapitalstarka filmskapare kan detta vara svårt att lösa då operatören kan
behöva avlönas. Även om operatören kan fås att ställa upp gratis är det inte säkert att denne har tid vid
det tillfälle som inspelningen skall ske. 

Ytterligare ett problem är att kunna filma vid tillfällen då det ej är lämpligt att manövrera kameran
manuellt. Vid större festligheter vill filmaren kanske inte resa sig för att gå till kameran då detta kan
uppfattas som störande. Vid naturfilmning kan djuret som filmas skrämmas iväg om filmaren rör sig för
mycket eller kommer för nära.  

 1.3 Syfte
Syftet med detta arbete är att ta fram en fjärrmanövreringsenhet med bättre funktionalitet än befintliga
system på amatörmarknaden. 
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Figur 1: Principiell design utifrån de listade kraven i 1.4
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 1.4 Krav
➢ På enheten skall videokameror av standardmodell kunna monteras. 
➢ Enheten skall förses med standardfästen för att passa  de stativ som finns på marknaden.
➢ Manövrering, med vilket menas styrning av kameran i höjd- och sidled, skall ske från en kontrollpanel

försedd med en bildskärm och manöverdon. 
➢ På bildskärmen skall det presenteras en lågupplöst bild från videokameran, för att man på så sätt skall se

vad kameran filmar. 
➢ Styrning av kamerans funktioner skall ske med kameras fjärrkontroll, direkt eller via länk. 
➢ Samtlig signalöverföring mellan kontrollpanel och kamerastyrningen skall ske via radiolänk. 
➢ En kontrollpanel skall kunna användas för att styra flera olika enheter.
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 2 Metod

 2.1 Tillvägagångssätt
I samtliga fall har befintliga lösningar och komponenter på marknaden undersökts varefter alternativ
tagits  fram  utifrån  de  krav  som  ställts  upp.  Utifrån  dessa  alternativ  har  beslut  fattats  om  vilken
komponent eller lösning som skall användas. Detta har gjorts med hjälp av en beslutsmatris, se figur 2,
där kriterierna för valet har prioriterats genom parvis jämförelse. Utifrån denna prioriteringsordning
väljs det alternativ som anses vara det mest lämpade för projektet.  De beslutsmatriser som använts
finns i bilaga 2.

För modellen användes ingen beslutsmatris, utan första design togs fram efter en diskussion mellan
gruppmedlemmarna.  Denna utvärderades sedan och designen vidareutvecklades.  Utvärderingen och
vidareutvecklingen  upprepades  sedan  tills  dess  att  designen  ansågs  vara  klar  för  att  skickas  till
tillverkning.

Efter att designen gjorts klar skickades modellen till GT Prototyper[1] i Ystad för friformsframställning
med  SLS-utrustning  (Selektiv  Lasersintring).  Anledningen  till  att  detta  företag  fick  uppdraget  att
tillverka modellen var att de ställde upp och utförde arbetet gratis. Kontakten med företaget togs efter
en rekommendation av personal på högskolan.

De komponenter som köpts in har testats genom uppkoppling på laborationsplatta och montering i
modellen. Funktionaliteten har verifierats genom att testprogram har skrivits till enchipsdatorn varefter
hela kretsen har testkörts. 

Rickard Lundquist -3- Petter Karlsson
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 2.2 Trådlös kommunikation
För att kunna genomföra den trådlösa överföringen behövs ett trådlöst dataöverföringssystem. I detta
projektet  har  Emwitech[2] tillhandahållit  två  moduler  för  trådlös  kommunikation.  Dessa  har  en
överföringshastighet på 78,4kbit som standard. Hastigheten kan ändras men detta är endast möjligt att
göra  hos  tillverkaren  då  ingen  möjlighet  finns  att  ändra  denna  inställning  under  drift.  För  mer
information angående modulernas uppbyggnad och radiofrekvenser hänvisas till Emwitech.

 2.2.1 Kommunikation

Emwitechs moduler kommunicerar med värdsystemet via  UART enligt figur  3. För kommunikation
med mastermodulen gäller en baudrate på 115,2kbaud och för kommunikation med slavmodulen gäller
230,4kbaud. Modulerna är egentligen tänkta att ingå i exempelvis trådlösa larmsystem och är därför
utvecklade  med låg  strömförbrukning  i  åtanke.  Detta  leder  till  en  kommunikationsmodell  där  den
batteridrivna slaven bestämmer när data ska sändas och mottagas. Mastermodulen kan alltså inte själv
bestämma när data ska skickas utan får rätta sig efter när slaven är villig att ta emot.

 2.2.2 Initiering

Radiomodulerna länkas samman i nätverk där en master och en eller flera slavar ingår. För att upprätta
länken mellan modulerna behöver man gå igenom följande procedur:

1. Konfigurera den ena modulen som slav och den andra som master.

2. Sätt båda modulerna i installationsläge.

3. Mastermodulen  kommer  skicka  en  förfrågan  till  sitt  värdsystem om att  lägga  till  en slav  i
nätverket.

4. Skicka bekräftelse från värdsystemet till mastermodulen för att godkänna att slaven läggs till i
nätverket.

5. Slaven skickar en statusuppdatering till sitt värdsystem för att informera om att den kommit
med i ett nätverk. Länken är nu upprättad och båda modulerna kan gå ut ur installationsläget.

När länken är upprättad kan båda modulerna skicka datapaket till varandra.

Rickard Lundquist -4- Petter Karlsson

Figur 3: Kommunikation mellan radiomodul och värdsystem 
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 2.2.3 Sändning av data

Flera typer av kommandon kan skickas mellan modulen och värdsystemet. Den första byte som sänds i
ett paket indikerar vilken typ av kommando det är. Vissa kommandon består av enbart denna byte,
såsom ACK (radiomodulens svar då ett korrekt kommando mottagits), medan vissa andra består av fler
delar. När data skickas behöver radiomodulen exempelvis information om vem som är mottagare av
paketet  och  hur  långt  paketet  är.  Paketlängden  och  själva  datan  skickas vidare  till  det  mottagande
värdsystemet men här byts mottagarinformationen ut mot vem som är avsändare. Maximal paketlängd
är 13 byte men detta kan ändras hos tillverkaren.

När en radiomodul tagit emot mer data från värdsystemet än vad den klarar av att skicka vidare till
mottagande modul sänder modulen tillbaka ett meddelande till värdsystemet om att dess sändbuffert är
full. Värdsystemet får då självt tillse att paketet som inte fick plats skickas om.

 2.3 Modell
Projektgruppen har valt att designa och tillverka den mekaniska konstruktionen själva. Detta för att få
en så bra anpassad prototyp som möjligt då det är svårt att hitta en färdig lösning som motsvarar de
krav som ställs på konstruktionen. 

 2.3.1 Krav för modell
➢ Kameran skall roteras kring sina egna axlar för att på så sätt minimera rotationsmomentet.
➢ Konstruktionen skall - ha plats för minst 8 st. AA-batterier.

- väga max. 1 kg utan någon elektronik monterad.
- gå att fästa på stativ med standardgänga (1/4” UNC).
- vara förberedd för kontakter till CVBS-video, nätadapter och IR-signal.
- vara förberedd för montage av motorer.

 2.4 Motorer
Den prototyp som skall tas fram behöver kunna roteras kring två axlar för att funktionerna panorering
och tilt ska kunna realiseras. Här fastställs av vilken typ de båda motorerna bör vara och exempel på
lämpliga motorer redovisas.

I den här applikationen är inte momentet för tiltmotorn avgörande då kameran kan monteras på ett
sådant sätt att kameravaggan inte utövar något moment på motorn. Inte heller för panoreringsmotorn
har  momentet  någon  större  betydelse  då  momentet  enbart  behövs  till  att  övervinna  friktionen  i
systemet samt för att ge upphov till en acceleration. En mjukare acceleration är dock fördelaktig.

De krav som ställs är delvis desamma för de båda motorerna. Därför listas först de krav som gäller för
båda motorerna och därefter listas de krav som ställs på varje enskild motor.

 2.4.1 Krav för motorer

Gemensamma krav:

➢ Motorerna skall kunna drivas med en spänning om 5V till 6V.
➢ Motorerna skall vara kompakta.
➢ Motorerna bör ha högt moment framför högt varvtal.

Panoreringsmotorn:

➢ Motorn skall kunna vrida konstruktionen 360º.
➢ Momentet behöver bara vara tillräckligt för att vrida konstruktionen med full last.

Tiltmotorn:

➢ Motorn skall kunna vrida vaggan ca 45º.
➢ Motorn behöver kunna ge ett hållmoment vid stillastående för att vaggan ska stå still även i ett läge som

ger upphov till ett visst moment.
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 2.4.2 Kandidater till motorer

Ett urval av komponenter som uppfyller kraven listas i tabell 1.

Motor Typ Varvtal Moment Strömförbrukning

Micro Motors L149 Likströmsmotor 12 – 215 rpm 15 – 140 mNm 85 mA

Transmotec D1626 Likströmsmotor 2.3 – 1400 rpm 1,5 – 294 mNm 160 mA

Amt GM12 Likströmsmotor 38 – 224 rpm 9 – 49 mNm 35 mA

Sayama RB-35CGM Likströmsmotor 8 – 829 rpm 20 – 600 mNm Ingen uppgift

AEG S026/48-4 Stegmotor - Ingen uppgift 1A

Amt PM2015-01 Stegmotor - 7,5 mNm 0,5A

Moons 35PM Stegmotor - 54 mNm 0,5A

Tabell 1: Sammanställning av motorer som uppfyller krav enligt 2.4.1.

 2.5 Drivsteg för motorer
Panorering och tilt av vaggan som kameran fästs i drivs av två motorer. För att få ett hållmoment i
stillastående läge för tilt-funktionen, i de fall då kameran inte sitter monterad med tyngdpunkten i linje
med rotationsaxeln,  används en stegmotor.  Den motor som driver panoreringen behöver dock inte
något hållmoment och kan därför vara en likströms borstmotor. Båda motorerna behöver kunna drivas
bidirektionellt och därför behövs någon form av drivsteg som kan hantera detta och som dessutom
fungerar under de begränsningar som finns inbyggda i systemet. 

 2.5.1 Krav för drivsteg för motorer
➢ Drivstegen skall kunna arbeta med en logikspänning om max 5V.
➢ Drivstegen skall klara av en motorspänning på minst samma nivå som logikspänningen.
➢ Likströmsmotorns drivsteg skall kunna hantera en pulsbreddsmodulerad insignal.
➢ Stegmotorns drivsteg skall kunna hantera åtminstone åttondelssteg för att ge jämnare gång.
➢ Strömförbrukningen bör vara låg.
➢ En lösning med valda komponenter bör helst vara utrymmeseffektiv och lättmonterad.

 2.5.2 Kandidater till drivsteg för motorer

De  komponenter  som  uppfyller  ovanstående  krav  är  inte  många,  då  kombinationen  av  låg
logikspänning och  låg  motorspänning kan  antas  vara  rätt  ovanlig.  Det  finns dock  två  kretsar  från
Allegro som klarar av dessa förutsättningar, A3953 för likströmsmotorer och A3955 för stegmotorer.
Utvalda egenskaper listas i tabell 2 nedan.

Drivkrets Logikspänning Vcc[V] Motorspänning Vbb[V] Strömförbrukning [mA] Kapsel

A3953 1 3,0-5,5 Vcc-50 50mA DIP16/SOIC16

A3955 2 4,5-5,5 Vcc-50 50mA DIP16/SOIC16

Tabell 2: Jämförelse av drivsteg som uppfyller krav enligt 2.5.1

1 Drivsteg för likströmsmotor
2 Drivsteg för stegmotor
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 2.6 Styrspak
Funktionerna  panorering  och  tilt  skall  styras  av  användaren  och  för  detta  krävs  någon  form  av
styrmekanism. På produkter av liknande karaktär som den som ska tas fram inom projektet finns några
olika varianter av styrmekanismer, exempelvis enkla tryckknappar och styrspak. För att produkten ska
bli så lätthanterad som möjligt används en styrspak men då det finns en mängd olika modeller krävs en
utredning angående vilken styrspak som är mest lämplig för produkten.

 2.6.1 Krav för styrspak

Styrspaken skall ha följande egenskaper:

➢ Styrning längs två axlar.
➢ Utsignal analog med styrspakens läge (ej enbart ändlägen).
➢ Billig.
➢ Hållbar.
➢ Liten.

De tre sista kraven är inte direkt mätbara men kan ändå användas för att ta fram en lämplig komponent
från urvalet.

 2.6.2 Kandidater till styrspak

Utifrån de uppställda kraven kan ett urval av komponenter tas fram enligt tabell 3.

Modell Signalstorhet Storlek (HxB) Hållbarhet (cykler) Pris3

Sakae S50JCK 10k Resistans Ca 171x50 mm 5 000 000 5413 kr

CH Products M11Q061P Resistans Ca 54x40 mm 5 000 000 614 kr

ALPS RKJXP 1224002 Resistans Ca 19x16 mm 2 000 000 51,40 kr

Conrad 420030 Resistans Ingen uppgift 500 000 15,90 kr

Tabell 3: 2-axliga styrspakar som uppfyller krav enligt 2.6.1

 2.7 Enchipsdator
För att kontrollera och styra de centrala funktionerna i systemet behövs någon form av enchipsdator.
Exempel på funktioner som kräver detta är inhämtning av videodata, avläsning av styrspak, styrning av
bildskärm och  motorstyrning.  Den  radiomodul  som är  tänkt  att  användas  i  projektet  levereras  av
Emwitech och innehåller även en enchipsdator modell ATmega32 från Atmel. Denna kan användas för
vissa funktioner men antalet pinnar som är utdragna är begränsat. På grund av att radiomodulen är
bestyckad med en enchipsdator från Atmel så är det lämpligt att urvalet av komponenter begränsas till
produkter till vilka samma utvecklingsverktyg kan användas. 

 2.7.1 Krav för enchipsdator

För att förenkla utvecklingen bör om möjligt enchipsdatorer av samma modell användas genom hela
konstruktionen. Detta ställer i sig krav på flexibilitet hos kretsen. I övrigt finns följande krav som gäller
generellt

➢ Matningsspänning <= 5V.
➢ Tvåkanals A/D-omvandlare för att kunna läsa av styrspakens utslag.
➢ Intern pulsbreddsmodulator för att ge styrsignal till drivstegen för motorerna.
➢ USART och SPI (seriekommunikationsgränssnitt).
➢ Hålmonterad kapsel för att underlätta montage.
➢ Åtminstone 16 I/O-pinnar.
➢ Minst tre räknare/timers för att kunna styra motorer och modulera IR-signalen.
➢ ISP4-kapabel.

3 Priser inkl. moms, hämtade 2008-03-19
4 In-System Programming (Möjlighet att programmera med kretsen monterad i systemet)
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 2.7.2 Kandidater till enchipsdator

Nedan listas ett urval av enchipsdatorer ur Atmels AVR-sortiment som överensstämmer med gällande
krav. De krav som listats är de som skiljer modellerna åt.

Modell Minne (flash/SRAM) I/O-pinnar Kapsel

ATmega168 16k / 1k 23 PDIP28

ATmega644 64k / 4k 32 PDIP40

ATmega88P 8k / 1k 23 PDIP28

Tabell 4: Enchipsdatorer som uppfyller krav enligt 2.7.1

 2.8 Videokrets
För att kunna manövrera kameran från en position där man inte ser åt vilket håll den är riktad har
projektgruppen valt att lägga till bildåterföring som ett krav för prototypen. P.g.a. detta krävs det någon
form av krets som kan hämta ut en videosignal från videokameran och förbereda den för att skickas via
produktens radiolänk. Vid undersökning av två referenskameror, en SONY och en PANASONIC har
det noterats att alternativen för att ta ut en videosignal från kameran samtidigt som man spelar in är
komposit eller USB för SONY och s-video eller FireWire för PANASONIC. P.g.a.  att det blir mer
komplicerat att hantera både USB och FireWire har gruppen valt att kretsen skall kunna hantera en
analog  videosignal,  komposit  och  s-video.  Den  bild  som  kretsen  levererar  kommer  skalas  ner  av
enchipsdatorn innan överföringen till fjärrenheten. Skalningen kommer ske genom att endast läsa var
fjärde pixel och varannan rad för att få rätt storlek på den bild som ska skickas. Ingen filtrering kommer
ske på bilden då den distorsion som kan uppstå inte anses påverka funktionaliteten hos bilden då denna
endast är tänkt som en referens för att rikta kameran.

 2.8.1 Krav för videokrets

Kretsen för videohantering skall:

➢ som insignal använda en analog signal, komposit och s-video.
➢ digitalisera och skala ner signalen för att passa radiolänkens bandbredd, 250 kbit/s.
➢ kunna köras utan stöd av PC.

 2.8.2 Kandidater till videokrets

Gruppen har gjort omfattande efterforskningar för att hitta en färdig krets som uppfyller de uppställda
kraven  för  att  minska  tiden  för  implementering  av  videohanteringen.  Dock  har  det  visat  sig  att
marknaden för videodigitalisering utan stöd från PC är i det närmaste obefintlig. Det alternativ som då
återstår är att konstruera en egen krets.  Även här har omfattande efterforskning gjorts för att hitta
färdiga lösningar. Resultatet har varit blandat. Gruppen har hittat två kretsar som enligt specifikation
uppfyller ställda krav. 

Dessa är: MkII Video digitiser[3]

Iosoft Chipvid project[4]

Båda dessa kretsar är frame grabbers, d.v.s. en krets som fångar en bildruta i taget med en viss frekvens.
Om frekvensen är tillräckligt hög kommer resultatet att upplevas som rörlig bild. Kretsarna består i stor
utsträckning av liknande eller samma komponenter.

 2.9 Bildskärm
En viktig funktion som skall realiseras är möjligheten till videoåterföring från kameran till den enhet
från  vilken  man  styr  kamerans  rörelser.  För  att  detta  ska  bli  meningsfullt  krävs  någon  form  av
bildskärm på styrenheten. Då kvaliteten på bilden som ska visas måste hållas relativt låg på grund av
bandbreddsbegränsningar och då bilden på grund av andra tekniska begränsningar är svart-vit är inte
upplösning och färgåtergivning lika viktiga som att skärmen är ljusstark och av lämplig storlek.
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 2.9.1 Krav för bildskärm

För att vara ett lämpligt alternativ skall en bildskäm uppfylla följande krav:

➢ En storlek på ca 3,5”.
➢ Minst 144x128 pixlar, se bilaga 3.
➢ Åtminstone 4-bitars gråskala, se bilaga 3.
➢ Integrerat grafikminne för att minska belastningen på enchipsdatorn.
➢ Seriellt kommunikationsgränssnitt.

 2.9.2 Kandidater till bildskärm

Kravet på integrerat grafikminne begränsar utbudet ganska kraftigt. Det finns ett fåtal TFT-bildskärmar
i storleksklassen 3,5” som uppfyller detta krav men i övrigt är det mest mindre OLED-bildskärmar som
uppfyller detta  krav. I  kombination med storlekskravet gör detta att endast fåtalet  TFT-bildskärmar
återstår.

Ett  alternativ är TY320T_240320_BO (Rev 2C) ,  en 3,2” TFT-bildskärm med 262 000 färger som
saluförs av Hongkongbaserade TechToys[5]. Denna skärm levereras monterad på ett kretskort med alla
anslutningar framdragna till pinnanslutningar vilket förenklar ett prototypbygge. Drivkretsen som finns
monterad på denna modul är en ILI9320 från Ilitek. Priset för denna modul är US$84.005

Ett  annat  alternativ  är  ET032001DM9,  även  detta  en  3,2”  TFT-bildskärm  med  262  000  färger.
Leverantör för denna skärm är Emcomp[6]. Prisuppgift för denna enhet saknas ännu men Emcomp
har lovat att  leverera ett gratisprov till  projektet för utvärdering. Denna enhet är inte monterad på
kretskort  vilket  gör  prototypbygge  något  svårare  men  å  andra  sidan  drar  ner  storleken  avsevärt.
Drivkretsen  är  densamma  som  för  TechToys  modul  (ILI9320)  vilket  gör  de  båda  modulerna
funktionsmässigt likvärdiga.

 2.10 Kapsling
Den fjärrkontroll  som skall  användas för  att  manövrera kameran kommer behöva någon form av
kapsling för att skydda de ingående komponenterna från yttre påverkan.

 2.10.1 Krav för kapsling

Kapslingen skall:

➢ vara av plast för att minska vikten och underlätta bearbetning.
➢ skall vara minst 150x100x50 mm för att rymma de ingående komponenterna.

Kapslingen bör:

➢ vara transparent för att bättre kunna visa designen vid demonstrationer.

 2.10.2 Kandidater till kapsling

Nedan listas ett urval av kapslingar som överensstämmer med gällande krav.

Inköpsställe Tillverkare Material Mått Pris6

Farnell - 3818780 Hammond Polykarbonat, blå, transparent. 191X110X57 101.88 kr 

Farnell - 4079334 Hammond Polykarbonat, ljusgrå. 180X120X60 218.79 kr 

Farnell - 1004125 FIBOX Polykarbonat, grå, transparent lock. 170X140X95 298.95 kr 

Elfa - 50-255-72 Fabr Teko ABS, svart 198x178x54 270.00 kr

Tabell 5: Urval av kapslingar som uppfyller krav enligt 2.10.1

5 Pris hämtat 2008-03-24 från http://www.techtoys.com.hk
6 Priser inkl. moms, hämtade 2008-04-03 från www.farnell.se och www.elfa.se

Rickard Lundquist -9- Petter Karlsson



Ingenjörsuppsats Mekatronik Högskolan i Halmstad 2008

 3 Resultat

 3.1 Systemet
I sin helhet är systemet uppbyggt enligt figur 4. Det består av två enheter där fjärrenheten handhas av
operatören  och  manöverenheten,  där  kameran  monteras,  kan  placeras  på  den  plats  som  anses
lämpligast för inspelningen. Kommunikationen mellan enheterna sker trådlöst.

På fjärrenheten finns en styrspak och en 3,2” TFT-bildskärm monterade. Bildskärmen är ännu inte
implementerad eller ansluten till  kretskortet men finns med i designen för att förenkla en framtida
vidareutveckling.  Sådan  vidareutveckling  kan  exempelvis  vara  att  i  manöverenheten  hämta  in  en
videosignal från videokameran och sända över denna till fjärrenheten för att operatören ska kunna se åt
vilket  håll  kameran  riktas.  Utöver  detta  finns  en  IR-mottagare  som  kan  ta  in  signalen  från
videokamerans egna fjärrkontroll för att sända den vidare till manöverenheten.

Manöverenheten  är  utrustad  med en stegmotor  för  att  kontrollera  tiltfunktionen och  en likströms
borstmotor för att kontrollera panoreringen. Det finns även ett uttag för att ansluta en IR-lysdiod som
kan sända styrsignaler till själva videokameran. Huset till manöverenheten är tillverkat i plast enligt en
process kallad selektiv lasersintring. Den vagga som kameran fästs i är anpassad för att kunna rotera
kring de båda motorernas rotationsaxlar och därmed utöva minsta möjliga moment på motorerna. Som
förberedande åtgärd inför framtida vidareutveckling finns även en kontakt monterad i huset för att ta in
en kompositvideosignal som sedan kan bearbetas och sändas till fjärrenheten.
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Figur 4: Systemets uppbyggnad. Fjärrenheten handhas av operatören och manöverenheten kan placeras på lämplig plats.
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 3.2 Komponentval
Nedan följer redovisningar av de komponentval som utförts.

 3.2.1 Modell

Bilden  i  figur  5 är  tagen  från  Catia  V5  Photo  Studio  och  visar  hur  projektgruppen  tänkt  sig  att
prototypen skall se ut. Fler bilder finns i bilaga 4. Designen grundar sig på kravet att kameran skall
rotera kring sina egna axlar.

 3.2.2 Motorer

Avvägningar har gjorts i urvalet från tabell 1 med avseende på låg strömförbrukning och högt moment.
Valet föll då på följande motorer:

➢ Likströmsmotor: Micro Motors L149 [7].
➢ Stegmotor: Moons 35PM [8].

 3.2.3 Drivsteg för motorer

Då antalet lämpliga komponenter är begränsat till de som listats i tabell  2 så faller valet på dessa. För
stegmotorn används två stycken, en krets för varje lindning, A3955 [9]. För likströmsmotorn används
en styck A3953 [10]. Båda dessa kretsar fungerar som H-bryggor.

 3.2.4 Styrspak

Med avseende på hållbarhet, pris och storlek är ALPS RKJXP 1224002 [11], det lämpligaste valet då
den trots den lägre prisklassen har en mycket bra hållbarhet och mått som lämpar sig för inbyggnad i en
handhållen enhet.

 3.2.5 Enchipsdator

Den krets som valts är Atmega168  [12] då den är en bra kompromiss mellan liten kapsel och stort
minne. I övrigt uppfyller den kraven väl och har dessutom en intern RC-oscillator vilket innebär att
ingen kristall behövs för att generera en klocka.
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Figur 5: Datorgenererad vy från höger.
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 3.2.6 Videokrets

Vissa av komponenterna i dessa kretsar är utdaterade och går inte längre att få tag på annat än på
second hand-marknaden eller affärer specialiserade på gamla komponenter. Gruppen har därför valt att
försöka modifiera en befintlig krets och använda sig av nyare komponenter. Valet föll på MkII  Video
digitiser[1], se bilaga 11,  då dokumentationen kring denna krets var något mer omfattande.

De kretsar som ersatts av nya är följande:

Video-ADC

➢ Brooktree (Rockwell Semiconductor) Bt218KP-20 → Intersil HI1179JCQ
Videosynkseparator

➢ Elantec EL4581CN → National Semiconductor LM1881

För kopplingsschema, se bilaga 5.

 3.2.7 Bildskärm

Då modulerna i allt väsentligt är likvärdiga och då storleken är en viktig faktor, om än inte ett krav på
prototypstadiet,  så  får  Emcomps  bildskärm  ET032001DM9  [13] anses  vara  det  lämpligaste  valet.
Avgörande för detta val är möjligheten att kostnadsfritt erhålla ett provexemplar och att leverantören
finns i Sverige vilket förenklar avsevärt vid eventuell framtida serietillverkning.

 3.2.8 Kapsling

Valet  av  kapsling  faller  på  Hammonds  låda  i  blå,  transparent  polykarbonat  [14].  Detta  p.g.a.  det
fördelaktiga  priset  och  att  det  är  den  enda  lådan  som  är  helt  transparent,  vilket  ger  en  bättre
presentation vid demonstrationer.
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 3.3 Test och verifikation
Nedan följer redovisningar av hur komponenterna har testats och vilket resultat som erhölls.

 3.3.1 Trådlös överföring

Radiomodulerna testades först genom anslutning till dator via USB. Via hyperterminalen i Windows
skickades  sedan  testpaket  mellan radiomodulerna  för  att  verifiera  funktionen.  När  detta  fungerade
kopplades  den  ena  radiomodulen  till  en  enchipsdator.  Från  datorn  skickades  en  styrsignal  via
radiolänken till den ATmega168 som styrde motorerna. Efter vissa modifikationer av tajmingen och
nivåkonverteringen mellan radiomodulen och enchipsdatorn fungerade även denna kommunikation.
Därefter anslöts båda radiomodulerna till var sin enchipsdator för att testa så att överföringen mellan
två  ATmega168:or  fungerade.  Även  denna  överföring  fungerade  tillfredsställande  efter  vissa
småjusteringar.

 3.3.2 Modell

Funktionen hos modellen har stämt bra överens med ritningen. Det enda problem som har uppstått är
att marginalerna i detaljer varierar, vilket har försvårat montering och krävt viss bearbetning. Detta ses
dock inte som något stort problem, dels då materialet i modellen är tåligt och går enkelt att bearbeta,
dels då det går  att  kompensera för  dessa variationer när  modellen ritas.  Bilden i  figur  6 visar  den
tillverkade modellen.
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Figur 6: Fotograferad vy från höger
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 3.3.3 Motorer

Motorerna installerades i den mekaniska konstruktionen och lämpliga kugghjul och kuggremshjul, se
bilaga 10, monterades. Drift av motorer sker via enchipsdator och därtill kopplade drivsteg.

Likströmsmotorn driver panoreringsfunktionen genom en konisk kuggväxel med utväxling 1:4. Med
motorns  rotationshastighet  på  32-52  varv/minut  ger  detta  huset  en  rotationshastighet  på  8-13
varv/minut. Ett helt varv tar alltså mellan ca 4,6 och 7,5 sekunder, beroende på belastning. Motorns
moment  är  av  mindre  betydelse  då  det  endast  behövs  för  att  överkomma  friktionen  mellan
komponenterna i drivsystemet samt för att ge en acceleration.

Stegmotorn är förbunden med vaggan genom kuggremshjul och en kuggrem som ger en utväxling på
ca 1:3. och ger en mindre mjuk rörelse vilket är naturligt med tanke på dess konstruktion. Vibrationerna
förstärks dock genom bland annat det faktum att modellen inte har korrekt mått för den kuggrem som
valts pga felkonstruktion. Som en följd av detta har kuggremmen fått efterspännas varför den ej snurrar
lika friktionsfritt  som en korrekt  lösning hade  gjort.  Den utväxling  som finns mellan motorn och
vaggan dämpar dock vibrationerna något. Även vad gäller stegmotorn är ljudet något av ett problem då
även denna motor ger ifrån sig ljud vid drift som lätt kan plockas upp av en mikrofon monterad på
enheten.

 3.3.4 Drivsteg för motorer

Drivstegen  kontrolleras  av  en  enchipsdator  som  generar  en  pulsbreddsmodulerad  signal  till
likströmsmotorn och styrsignaler för sextondelsstegning av stegmotorn. Koppling sker enligt schemat i
bilaga 6. Testprogrammet för motorerna accelerar först i ena rotationsriktningen, varefter de saktas in
och accelereras i andra rotationsriktningen. Acceleration sker där på enklaste sätt genom att hastigheten
ökas eller minskas ett antal steg när en viss slinga med styrsignaler exekverats då programmet enbart är
till för att testa att koppling och komponenter fungerar.  Detta program börjar sedan om från början
igen i en oändlig loop.

Efter  uppkoppling  och  programmering  kunde  konstateras  att  drivkretsar  och  motorer  agerar  som
förväntat.

 3.3.1 Styrspak

Utgångarna från styrspaken har kopplats till ingångarna på de interna A/D-omvandlarna som finns i
ATmega168:an,  se  bilaga 7 för kopplingsschema. Dessa A/D-omvandlare har en upplösning på 10
bitar. Av dessa läses endast 8 av för att få plats med datan i ett register. Detta eftersom datan ändå skall
skalas ner ytterligare för att ge stabilare lägen. Styrspaken fungerar genom att variera nivån på utsignalen
mellan  0  volt  och  Vin,  i  detta  fallet  5  volt.  Då  processorn  startas  upp  sparas  värdet  från  A/D-
omvandlarna som ett referensvärde för nollpunkten. Därefter läses styrspaken av och utslagets storlek
skalas till ett värde mellan 0 och 15 samt en bit för att ange riktning. Detta skickas sen till den processor
som styr motorerna. Där omvandlas värdet till en styrsignal för att reglera motorernas hastighet och
riktning.

I början uppstod fel i styrningen i form av väldigt ryckig manövrering och att motorerna bara roterade
åt ett håll oavsett utslag på styrspaken. Detta kunde undvikas om styrspakens enchipsdator väntade på
svar från motorernas. Efter att  denna kontrollsignal infördes fungerade styrningen tillfredsställande.
Vidare visade det sig att fullt utslag från styrspaken inte registrerades korrekt. I övrigt är styrspaken liten
och smidig vilket gör den enkel att hantera varför det anses att valet av styrspak är korrekt.
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 3.3.2 Enchipsdator

I produkten används två stycken ATmega168, en i manöverenheten och en i fjärrenheten. Den interna
klockan  kalibreras  om  för  att  komma  nära  7,3728MHz.  Denna  frekvens  ger  ett  fel  på  0%  vid
kommunikation med hastigheterna 115,2kbaud och 230,4kbaud. Fullständiga kopplingsscheman för de
båda enheterna finns i bilaga 8 och bilaga 7 för manöverenheten respektive fjärrenheten.

För de applikationer där den används i detta projekt har denna enchipsdator en fullgod uppsättning
I/O-portar och kommunikationsgränssnitt.

 3.3.1 Videokrets

För  att  testa  funktionaliteten  hos  videokretsen  anslöts  en  RS232/TTL  signalomvandlare  till
enchipsdatorns UART-enhet. Därefter lästes den data som sändes från processorn in till text-filer med
hjälp av hyperterminalen i Windows. I filen sparades varje byte data som ett ASCII-tecken vars värde
motsvarar gråskalan för två pixlar. Dessa filer analyserades sedan i MatLab där data lästes in från en
text-fil i taget och lagrades i en array med en byte per plats. Därefter delades varje byte upp i två delar
som lades in i  en ny array som fick en storlek som motsvarar bildens upplösning. Slutligen ritades
bilden upp för att visa resultatet av bildöverföringen. Som motiv har ett svart horisontellt streck och
plustecken på en vit bakgrund använts för att ge en bild som är enkel att analysera. 

De första bilderna som lästes in från kretsen såg ut enligt figur 7. Om detta beror på fel i inläsningen av

bilden i kretsens minne eller om programmet som läser minnet inte varit korrekt skrivet går i dagsläget
inte  att  säga  då  vidare  utredning  kring  problemet  behövs.  Efter  viss  korrigering  av  programmet  i
enchipsdatorn lästes endast halva bilden i figur 7 in varefter analys underlättades lite.  Som framgår av
figur 8 är resultatet från bildöverföringen mindre bra. Först och främst är kontrasterna mellan vitt och
svart för dåliga. Det som i originalbilden är svart blir efter överföringen istället ljusgrått. 

Vidare så visar försöket med det horisontella strecket att det trots allt genomförs en bildöverföring som
verkar någorlunda korrekt, men försöket med plustecknet visar på allvarliga fel i överföringen. I båda
bilderna syns i hela bilden mörka horisontella streck som kan bero på antingen störningar när bilden
läses in av kretsen eller mer troligt, då störningen verkar vara regelbunden, att synksignalerna läses in
som en del av bilden. 

Om  den  dåliga  bilden  av  plustecknet  beror  på  förskjutningsfel  på  grund  av  inläsningen  av
synksignalerna, att kretsen har något ytterligare fel eller om det beror på avläsningen av minnet där
bilden lagras går i dagsläget inte att säga då vidare utredning kring problemet behövs. 
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Figur 7: Resultat från första avläsningen av videokretsens
minne.

Figur 8: Resultat från korrigerad avläsning av videokretsens
minne.
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 3.3.2 Bildskärm

På grund av  att  funktionen för  videoåterföring  för  stunden inte  fungerar  så  implementerades inte
bildskärmen för att spara tid och resurser för gruppen.

 3.3.3 Kapsling

Lådan har anpassat så att styrspaken och bildskärmen kan sticka upp genom locket. Kretskortet har
monterats med distanser i locket till lådan för att hamna på rätt höjd. I locket har även den IR-sensor
som  skall  läsa  av  signalen  från  kamerans  fjärrkontroll  installerats.  En  hållare  för  batteri  och
radiomodulen har fästs i botten på lådan. 

Lådan  är  något  större  än  nödvändigt  vilket  gör  den  otymplig  men  det  underlättar  montering  av
komponenter samt är lättare att förevisa.
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 4 Slutsatser

 4.1 Erfarenheter
Tanken med projektet var att utveckla en kamerastyrning som erbjuder en större funktionalitet än de
system  som  redan  finns  på  marknaden  för  amatörfilmare.  Detta  skulle  ske  genom  att  styra
manövreringen trådlöst  via  radio.  Liknande  funktionalitet  finns  hos  befintliga  system men då  sker
överföringen via IR vilket kräver fri sikt mellan fjärrkontrollen och enheten. Radioöverföringen ger en
fördel genom större flexibilitet. Den radiomodul som använts i projektet har fungerat bra, men har en
begränsning i att den inte kan sända och ta emot data samtidigt, dvs den saknar full duplex. Ytterligare
ett problem med radion har varit de begränsade konfigurationsmöjligheterna. Den största erfarenheten
som dragits angående radiomodulen är att timingen är väldigt viktig för att få kommunikationen att
fungera.

Det  som  skulle  utgöra  den  största  skillnaden  från  befintliga  system  var  implementationen  av
bildåterföring. Även denna skulle ske trådlöst via radion. Inget av de system för amatörmarknaden som
hittades under förarbetet till projektet, se bilaga 1, hade bildåterföring. Denna funktion fanns endast i
de  dyrare  systemen  för  proffsmarknaden  och  var  då  trådburen.  Det  största  problemet  med  att
implementera bildåterföringen har varit bristen på färdiga produkter för detta på marknaden. Alla de
system som hittats har varit anpassade för att användas tillsammans med en pc eller varit alldeles för
stora och dyra. Därför tvingades projektet använda sig av en egentillverkad krets där kopplingsschemat
hämtades på nätet. Detta visade sig vara betydligt mer tidskrävande att få att fungera än vad som var
hållbart  för  projektet  varför  funktionen  med  bildåterföring  ej  implementerades.  Även  här  är
erfarenheten att timingen är viktig för att få kretsen att läsa av och lagra bilder korrekt. Även om inte
videåterföringen kunnat implementeras inom ramarna för detta projekt så är det fullt möjligt att i ett
senare projekt lägga till sådan funktionalitet till produkten. Den produkt som tagits fram i projektet har
dock  redan  fördelar,  gentemot  konkurrenterna  inom  samma  marknadssegment,  i  och  med  den
flexibilitet som radioburen informationsöverföring ger.

Ytterligare fördelar skulle uppnås genom att rotera kamera kring sina egna axlar. Detta medför att det
moment som utvecklas vid manövrering minimeras vilket leder till att mindre motorer kan användas
vilket i sin tur leder till att strömförbrukningen minskas. Detta ger en längre drifttid och tystare motorer
samt  att  det  möjliggör  att  konstruktionen  kan  göras  mindre.  De  erfarenheter  som  dragits  kring
konstruktionen är att det är viktigt att kunna justera kameran i höjd- och djupled för att säkerställa att
rotationen sker  kring tyngdpunkten.  Detta  blir  extra  viktigt  då den trådlösa  kamerastyrningen skall
kunna  användas  tillsammans  med  en  rad  olika  kameramodeller  från  olika  tillverkare.  Ytterligare
erfarenheter är att den vagga som används för att fästa kameran i är något krånglig att justera då den
kan vara svår att få helt vågrät. Om vaggan hamnar snett ökar det moment som krävs för att rotera
vaggan.  Tekniken  med friformsframställning  som använts  för  tillverkning  av  modellen  anser  dock
gruppen är väldigt bra och ger möjlighet till komplicerade konstruktioner som inte är genomförbara
med andra metoder. 

Den enchipsdator, ATmega168, som använts till produkten har under testningsfasen visat sig vara ett
mycket  bra  val,  till  stor  del  på  grund  av  de  utvecklingsverktyg  som  finns  tillgängliga  för  denna
plattform. AVR Studio är tillverkarens egna utvecklingsmiljö vilken är gratis och kan kompletteras med
WinAVR, en uppsättning bibliotek och verktyg vilka inkluderar en fri C-kompilator. 

Alla de kostnader som uppstått i samband med projektet redovisas i bilaga 10 och tidsåtgången i bilaga
9.
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 4.2 Framtida förbättringar

 4.2.1 Framtida förbättringar för modell

Modellen behöver förberedas för montage av strömbrytare. Vidare behöver de förberedelser som gjorts
för  komponenter  som skall  användas  anpassas  bättre  vad gäller  mått  och marginaler.  Detta  gäller
särskilt axelavståndet för kuggremsdriften som skall  ändras från 116 mm till  119 mm p.g.a.  fel vid
bestämning av kuggrem. Möjligheterna till att ytterligare minska storleken bör undersökas.

 4.2.2 Framtida förbättringar för motorer

De förbättringar som kan göras rör främst stegmotorn. Den stegmotor som valts har en stegvinkel på
7,5º vilket med sextondelssteg ger en stegvinkel på ca 0,5º. Om denna stegvinkel kunde minskas, genom
högre  upplösning  på  antingen  stegmotorn  eller  drivkretsen,  så  skulle  vibrationerna  och  ljudnivån
troligtvis  kunna dämpas.  Ett  annat  alternativ  kan vara  att  använda en  annan form av infästning  i
modellen för att på så sätt minska vibrationer och ljud.

 4.2.3 Framtida förbättringar för drivsteg för motorstyrning

Möjliga framtida förbättringar kan bestå i att öka motorspänningen och på så vis kunna utnyttja en
större andel av de drivkretsar som finns på marknaden. 

 4.2.4 Framtida förbättringar för styrspak

För att ge en jämnare styrsignal kan det vara lämpligt att applicera någon form av lågpassfilter mellan
styrspakens utgångar och A/D-omvandlarna. Vidare bör möjligheterna att bättre utnyttja styrspakens
hela upplösning undersökas. Det går även att implementera fler funktioner för styrspaken då det finns
en knappfunktion på styrspakens z-axel.

 4.2.5 Framtida förbättringar för enchipsdator

Den version av videodigitaliseringskrets som föreslås i avsnitt 3.2.6 kräver väldigt få anslutningar och
ganska låg grad av beräkningskapacitet. I en framtida utveckling av produkten är det fullt tänkbart att
den videoström som överförs till fjärrenheten är av mycket högre kvalitet vilket ställer högre krav på
den värdprocessor som ska bearbeta informationen. Sådana krav kan exempelvis vara fler portar, större
arbetsminne och högre klockfrekvens. Vilka modeller som bäst uppfyller liknande krav utreds inte i
denna rapport.

 4.2.6 Framtida förbättringar för videokrets

Kretsens funktionalitet behöver utredas vidare. Idag går det inte att avgöra om de fel som uppstår i
överföringen beror på hårdvaran i kretsen eller på styrprogrammet i enchipsdatorn. En metod att testa
kretsen kan vara att lägga en konstant signal på ingången och sedan generera synkpulsen själv för att på
så sätt få en mer kontrollerad testsignal.

 4.2.7 Framtida förbättringar för bildskärm

Bildskärmen förväntas fungera fullt tillfredsställande men en möjlig förbättring skulle vara att välja en
bildskärm vars upplösning bättre motsvarar den som förväntas erhållas från videokretsen.

 4.2.8 Framtida förbättringar för kapsling

För  en  mer  användarvänlig  konstruktion  bör  en  mindre  låda  väljas.  Vidare  bör  en  strömbrytare
installeras på lådan, samt någon form av indikering för driftläge.
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Utredning angående dagens marknad
för trådlös kamerastyrning.

Högskolan i Halmstad 2008

Rickard Lundquist & Petter Karlsson



1. Sammanfattning
I rapporten redovisas totalt fyra produkter som idag finns på marknaden för fjärrmanövrering av
videokameror. De system som bäst uppfyller produktkraven är de på proffsmarknaden. Dessa system är
dock alldeles för dyra för att de skall vara aktuella för amatörfilmare. De system som finns på
amatörmarknaden befinner sig i en rimligare prisklass men saknar i samtliga fall möjligheter till
bildåterföring. Detta ger en indikation om att det finns en viss marknad för trådlös fjärrmanövrering av
videokameror med bildåterföring.
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2. Inledning
Denna rapport har tagits fram i syfte att klargöra vilka system för trådlös kamerastyrning som finns på
marknaden idag. Detta för att ge ett underlag för examensarbetet ”Trådlös kamerastyrning”. Rapporten
behandlar både system för proffs- och amatörmarknaden i syfte att ge en bättre bild av de system och
lösningar som finns idag. Examensarbetet är dock inriktat på framtagandet av en produkt för
amatörmarknaden.

3. Utredning

 3.1 Proffsmarknad

 3.1.1 1.1 VariZoom VZ CS1LK

Vikt : 3,8 kg

Max. kameravikt: 13,6 kg

Mtrl: Aluminium, Rostfritt stål, Delrin (Plast)

Strömförsörjning: 12V, 1,5A (upp till 48V) AC-adapter

Signalöverföring: Kabel (Styrsignaler, bildåterföring, LANC)

Display: 7” 16:9 TFT

Pris: $4100 (ca 27.000kr)



 3.1.2 Telemetrics Inc. PT-CP-S2

Vikt : 4,5 kg

Max. kameravikt: 6,8 kg

Mtrl: -

Strömförsörjning: 24V, 1,75A (min 20V) AC-adapter

Signalöverföring: Kabel / Bluetooth (Styrsignaler,  Kamera, Lins)

Display: -

Pris: -



 3.2 Amatörmarknad

 3.2.1 Vidpro EBRA-121R

Vikt : - kg

Max. kameravikt: - kg

Mtrl: -

Strömförsörjning: 7,5V AC-adapter/Batteri

Signalöverföring: IR (Styrsignaler, LANC)

Display: -

Pris: $130 (ca 850kr)

 3.2.2 Bescor MP-101

Vikt : 0,8 kg (utan batteri)

Max. kameravikt: 2,7 kg

Mtrl: -

Strömförsörjning: 12V AC-adapter/Batteri

Signalöverföring: Kabel (Styrsignaler)

Display: -

Pris: $125 (ca 815kr)



4. Slutsats
Som synes i rapporten är utbudet på marknaden starkt begränsat. Skillnaden mellan proffs- och
amatörsystem är dessutom stor, både i funktionalitet och pris. Det system som bäst uppfyller kraven på
funktionalitet är ”VariZoom VZ CS1LK”. Ett krav som inte uppfylls är att signalöverföringen skall ske
trådlöst. Då systemet kostar nästan 30.000 kr är det dock uteslutet för amatörmarknaden. Det
amatörsystem som bäst uppfyller kraven är ”Vidpro EBRA-121R”, som är trådlös och kan styra
kamerans funktioner. Inget av systemen på amatörmarknaden uppfyller kravet på bildåterföring. Den
slutsats som kan dras av detta är att det bör finnas en viss marknad för trådlösa system med
bildåterföring. Denna rapport utreder ej denna marknads omfattning.

5. Ordlista
LANC - Local Application Control Bus System, protokoll för styrning av kamerafunktioner.
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Utredning angående bildupplösning

Högskolan i Halmstad 2008
Rickard Lundquist & Petter Karlsson



Trådlös kamerastyrning 2008 Rickard Lundquist

 1. Sammanfattning

Detta dokument utreder genom praktiska försök vilken upplösning som är mest lämplig att använda på
den referensbild som skall visas på styrenheten. Dokumentet tittar även på om överföringshastigheten
kan minimeras genom att  använda färre databitar per pixel i  bilden. Den slutsats som dras utifrån
försöken är att den rekommenderade upplösningen är 144x128 med 4 databitar per pixel.
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 2. Bakgrund

För att kunna fjärrmanövrera kameran på ett fullgott sätt har gruppen valt att försöka implementera
bildåterföring från videokameran till styrenheten. 

 3. Syfte och mål

Syftet med detta dokumentet är att ge förutsättningar för en så effektiv implementering som möjligt av
videoåterföringen.

Målet  med  detta  dokumentet  är  att  fastställa  vilken  minsta  upplösning  som  är  funktionell  vid
bildåterföringen.  Dokumentet  skall  även  fastställa  hur  många  databitar  som skall  användas  för  att
representera varje pixel.
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 4. Utredning

För att fastställa vilken upplösning som kan vara lämplig på den bild som skall skickas via radiolänken
till styrenheten har en försöksbild i gråskala behandlats i MatLab. Bilden har valts då den bör ge en bra
uppfattning om hur låg  upplösning som går att  använda då  motivet inte har  skarpa konturer eller
kontraster. För att minska bildens storlek har endast varannan pixel och varannan rad tagits bort i två
omgångar. Detta  för att testa hur liten bilden kan göras innan den blir för otydlig på displayen på
styrenheten för att vara användbar. Ingen vidare bildbehandling har genomförts för att minimera den
processorkraft som krävs för videoåterföring.

576x512 pixlars storlek som orginalbilden i bild  1 har är det antal linjer som bilden består av gånger
antalet samplingar vi gör per linje. Dock så läser videokretsen endast varannan linje varför den bild som
lagras i minnet på kretsen ser ut enl. bild 2.
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Bild 1: Orginalbild i upplösning 576x512 pixlar.
8 bitar/pixel. Total storlek 2.359.296 bitar.
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I  bild  3 syns  hur  bilden  återfått  korrekta  proportioner  då  man  tagit  ut  varannan  pixel  per  rad.
I bild 4 syns storleken efter att varannan linje och varannan pixel har tagits ut ur bilden i bild 3.

Utifrån detta dras slutsatsen att en bild med upplösningen 144x128 pixlar bör användas. Detta för att
minimera den datamängd som måste skickas per bild. Skillnaden mellan 288x256x8 och 144x128x8 är
442.368 bitar  vilket  i  detta  sammanhang anses  som mycket  stor.  Om bandbredden på  radion och
storleken på bildskärmen tillåter kan dock 288x256 pixlar användas
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Bild 4: Upplösning 144x128 pixlar.  
8 bitar/pixel.  
Total storlek 147.456 bitar.

Bild 3: Upplösning 288x256 pixlar. 
8 bitar/pixel. 
Total storlek 589.824 bitar.

Bild 2: Upplösning 288x512 pixlar.
8 bitar/pixel. Total storlek 1.179.648 bitar.
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Vidare utreds hur datamängden som skall skicka kan minimeras genom att minska antalet bitar per
pixel. Dessa bitar används för att ange vilken gråskala pixeln har. Minskas antalet bitar per pixel minskas
upplösningen på gråskalan, men samtidigt kan även datamängden som behöver skickas minskas. Nedan
visas försök som gjorts på ett antal olika bilder i upplösningar som ligger nära 144x128 pixlar.
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Bild 11: Upplösning: 192x128
  2bitar/pixel 
  Storlek: 49.152 bitar

Bild 12: Upplösning: 192x128
  1 bit/pixel 
  Storlek: 24.576 bitar

Bild 10: Upplösning:192x128
  4 bitar/pixel 
  Storlek: 98.304 bitar

Bild 9: Upplösning: 192x128
8 bitar/pixel 
Storlek: 196.608 bitar

Bild 8: Upplösning: 225x128
 1 bit/pixel
Storlek: 28.800 bitar

Bild 7: Upplösning: 225x128
 2 bitar/pixel
Storlek: 57.600 bitar

Bild 6: Upplösning: 225x128
 4 bitar/pixel
Storlek: 115.200 bitar

Bild 5: Upplösning: 225x128
8 bitar/pixel
Storlek: 230.400 bitar
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Bild 20: Upplösning: 170x128
  1 bit/pixel 
  Storlek: 21.760 bitar

Bild 19: Upplösning: 170x128
  2 bitar/pixel 
  Storlek: 43.520 bitar

Bild 18: Upplösning: 170x128
  4 bitar/pixel 
  Storlek: 87.040 bitar

Bild 17: Upplösning: 170x128
  8 bitar/pixel 
  Storlek: 174.080 bitar

Bild 16: Upplösning: 170x128
  1 bit/pixel 
  Storlek: 21.760 bitar

Bild 15: Upplösning: 170x128
  2 bitar/pixel 
  Storlek: 43.520 bitar

Bild 14: Upplösning: 170x128
  4 bitar/pixel 
  Storlek: 87.040 bitar

Bild 13: Upplösning: 170x128
  8 bitar/pixel 
  Storlek: 174.080 bitar
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Bild 26: Upplösning: 144x216
  4 bitar/pixel 
  Storlek: 124.416 bitar

Bild 27: Upplösning: 144x216
  2 bitar/pixel 
  Storlek: 62208 bitar

Bild 25: Upplösning: 144x216
  8 bitar/pixel 
  Storlek: 248.832 bitar

Bild 28: Upplösning: 144x216
  1 bit/pixel 
  Storlek: 31104 bitar

Bild 24: Upplösning: 170x128
  1 bit/pixel 
  Storlek: 21.760 bitar

Bild 23: Upplösning: 170x128
  2 bitar/pixel 
  Storlek: 43.520 bitar 

Bild 22: Upplösning: 170x128
  4 bitar/pixel 
  Storlek: 87.040 bitar

Bild 21: Upplösning: 170x128
  8 bitar/pixel 
  Storlek: 174.080 bitar



Trådlös kamerastyrning 2008 Rickard Lundquist

Enligt bildserierna ovan dras slutsatsen att 1 bit per pixel är för lite då bilder utan skarpa kontraster har
en tendens att bli allt för otydliga. Två bitar kan fungera men även här riskerar bilden att bli väldigt
otydlig beroende på motiv. Jämförs 8 och 4 bitar blir skillnaderna betydligt mindre och därför fastställs
att  4 bitar  är maximalt  antal  databitar per pixel  som bör användas.   Valet  står  då mellan 4 eller 2
databitar per pixel.  Då endast 8 bitar sänds åt gången anses 3 bitar inte vara aktuellt då det skulle
innebära  att  data  för  2  av  3  pixlar  måste  delas  upp  på  olika  sändomgångar  eller  att  2  bitar  per
sändomgång inte utnyttjas. För att avgöra om 4 eller 2 bitar är mest lämpligt utreds ungefär hur lång  tid
inläsningen av data för en bildruta tar för microprocessorn. För att göra detta undersöks hur många
instruktioner som krävs för att hämta data från minnet samt sända denna data för att sedan multiplicera
detta med den cykeltid som microprocessorn jobbar med, som i detta fallet är 125 nanosekunder. I
beräkningarna har även data för 8 databitar inkluderats som referens. Det program som skrivits för att
testa bildöverföringen visade sig ha följande antal instruktioner:

8 databitar/pixel

Beräknat 3.116.455 instruktioner för att läsa in och sända en hel bildruta.

Beräknat 0,39 sekunder för att läsa in och sända en hel bildruta.

4 databitar/pixel

Beräknat 2.913.703 instruktioner för att läsa in och sända en hel bildruta.

Beräknat 0,36 sekunder för att läsa in och sända en hel bildruta.

2 databitar/pixel

Beräknat 2.434.471 instruktioner för att läsa in och sända en hel bildruta.

Beräknat 0,29 sekunder för att läsa in och sända en hel bildruta.
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Bild 32: Upplösning: 144x128
  1 bitar/pixel 
  Storlek: 18.432 bitar

Bild 31: Upplösning: 144x128
  2 bitar/pixel 
  Storlek: 36.864 bitar

Bild 29: Upplösning: 144x128
  8 bitar/pixel 
  Storlek: 147.456 bitar

Bild 30: Upplösning: 144x128
  4 bitar/pixel 
  Storlek: 73.728 bitar
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Enligt ovanstående data ser vi att det inte blir någon större skillnad i tid att läsa in en hel bild från
minnet, varför det fungerar lika bra med 8, 4 eller 2 databitar.  För att  slutligen avgöra vilket antal
databitar som bör användas undersöks hur fort bilden kan överföras via radiolänken. I tabellen nedan
beräknas den ungefärliga överföringstiden för en hel bild vid tre olika hastigheter.

Antal databitar/
datamängd

8 

147456 Bit

4

73728 Bit

2

36864 Bit

115kBit/s 1,28 s 0,64 s 0,32 s

170kBit/s 0,87 s 0,43 s 0,22 s

240kBit/s 0,61 s 0,31 s 0,15 s

Slutsatsen som dras utifrån detta  är  att  vid  170 kBit/s,  som troligen är  högsta  hastighet  som kan
användas,  är  radion  den  begränsande  delen  om vi  använder  4  databitar  eller  mer.  Vid 2  databitar
kommer processorn läsa bilden långsammare än radion kan skicka den varför processorn kommer vara
den begränsande delen.

 5. Slutsats

För att minimera datamängden som behöver skickas rekommenderas till en början att en upplösning
om 144x128  pixlar  skall  användas.  Eventuellt  kan  288x256  pixlar  användas.  Vilket  alternativ  som
används  i  produkten  får  avgöras  av  storleken  på  den  bildskärm  som  kommer  användas  och  de
begränsningar som uppstår på grund av radions bandbredd.

För  4  databitar  beräknas  inläsnings-  och  sändningstiden  i  processorn  till  0,36  sekunder,  medan
överföringstiden  för  144x128x4  bitar  vid  170  kBit/s  beräknas  till  0,43  sekunder.  Detta  ger  en
överföringstid  på  minst  0,43  sekunder  för  4  databitar.  För  2  databitar  beräknas  inläsnings-  och
sändningstiden i processorn till  0,29 sekunder, medan överföringstiden för 144x128x2 bitar vid 170
kBit/s beräknas till 0,22 sekunder. Detta ger en överföringstid på minst 0,29 sekunder för 2 databitar.

Utifrån detta rekommenderas att 4 databitar per pixel används. Detta för att få en så tydlig bild som
möjligt trots den låga upplösningen, samtidigt som överföringstiden minimeras. Skillnaden mellan 4 och
2  databitar  på  0,14  sekunder  anses  inte  vara  tillräckligt  avgörande  för  att  denna  utredning  skall
rekommendera användandet av färre än 4 databitar.

Högskolan i Halmstad 11(11)





Ingenjörsuppsats Mekatronik Högskolan i Halmstad 2008

Bilaga 3

Beslutsmatris för motorer, styrspak, enchipsdator och kapsling

Rickard Lundquist Petter Karlsson





Beslutsmatris motorer

Variabel Prioriteringsordning

Variabel I II III IV V VI VII A [ Antal ”+” per rad ] C [ (A+B) [

I - - 0 0

II - 0 1

III 0 2

IV 0

V 0

VI 0

VII 0

B - Antal ”-” per kolumn 0 1 2

I

II Moment 

III

IV

V

VI

VII

Varvtal

Strömförbrukning



Beslutsmatris styrspak

Variabel Prioriteringsordning

Variabel I II III IV V VI VII A [ Antal ”+” per rad ] C [ (A+B) [

I - - - 0 0

II - - 0 1

III + 1 3

IV 0 2

V 0

VI 0

VII 0

B - Antal ”-” per kolumn 0 1 2 2

I Signalstorhet

II Fysisk storlek

III Hållbarhet (antal cykler)

IV Pris

V

VI

VII



Variabel Prioriteringsordning

Variabel I II III IV V VI VII A [ Antal ”+” per rad ] C [ (A+B) [

I + - 1 1

II - 0 0

III 0 2

IV 0

V 0

VI 0

VII 0

B - Antal ”-” per kolumn 0 0 2

I

II I/O-pinnar

III Kapsel

IV

V

VI

VII

Beslutsmatris enchipsdator

Minne (flash/SRAM)



Variabel Prioriteringsordning

Variabel I II III IV V VI VII A [ Antal ”+” per rad ] C [ (A+B) [

I + + 2 2

II - 0 0

III 0 1

IV 0

V 0

VI 0

VII 0

B - Antal ”-” per kolumn 0 0 1

I Material

II Mått

III Pris

IV

V

VI

VII

Beslutsmatris kapsling
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Kretsschema - Videodigitiser

Rickard Lundquist Petter Karlsson
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Kretsschema - Motorstyrkrets

Rickard Lundquist Petter Karlsson
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Aktivitetslista och tidsplan

Aktivitet Start Färdigt Resurser 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 2

1. Utredning av marknaden. 08-01-21 08-01-25
2. 08-01-28 08-02-15
3. 08-02-04 08-02-29 GTP
4. Utredning av komponenter, motorer. 08-01-28 08-02-01
5. Utredning av komponenter, styrkretsar. 08-01-28 08-02-08
6. Utredning av komponenter, bildskärm. 08-03-03 08-03-14
7. 08-02-04 08-02-08
8. 08-03-10 08-03-14
9. Utredning av komponenter, videodekoder. 08-02-04 08-02-15

10. 08-02-11 08-02-22
11. Utredning av komponenter, IR-länk. 08-02-18 08-02-29
12. Utredning av komponenter, övrigt. 08-01-28 08-03-14
13. Inköpslista, Steg 1. 08-01-28 08-02-08
14. Inköpslista, Steg 2. 08-02-11 08-02-22
15. Inköpslista, Steg 3. 08-02-25 08-03-14
16. Inköpslista, Steg 4. 08-03-17 08-03-28
17. Tillverkning av delar i verkstaden. 08-02-18 08-03-07 Verkstad
18. Implementering av motorstyrning. 08-03-03 08-03-14 Verkstad
19. Implementering av videodekoder. 08-03-10 08-03-28 Verkstad
20. Implementering av styrenhet. 08-03-17 08-04-04 Verkstad
21. Implementering av radiolänk. 08-03-31 08-04-18 Verkstad
22. Slutmontering. 08-04-21 08-04-25 Verkstad
23. Test. 08-04-28 08-05-02
24. Utvärdering 08-04-28 08-05-02
25. Rapportskrivning. 08-04-28 08-05-09
26. Presentation 08-05-12 08-05-31

Design och modellering i Catia.
Modelltillverkning.

Utredning av komponenter, joystick.
Utredning av komponenter, kapsling.

Utredning av komponenter, mic.pro.

Dator o tv



Aktivitetslista och tidsplan

Aktivitet Start Färdigt Resurser 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 2

1. Utredning av marknaden. 08-01-21 08-01-25
2. 08-01-28 08-02-15
3. 08-02-04 08-02-29 GTP
4. Utredning av komponenter, motorer. 08-01-28 08-02-01
5. Utredning av komponenter, styrkretsar. 08-01-28 08-02-08
6. Utredning av komponenter, bildskärm. 08-03-03 08-03-14
7. 08-02-04 08-02-08
8. 08-03-10 08-03-14
9. Utredning av komponenter, videodekoder. 08-02-04 08-02-15

10. 08-02-11 08-02-22
11. Utredning av komponenter, IR-länk. 08-02-18 08-02-29
12. Utredning av komponenter, övrigt. 08-01-28 08-03-14
13. Inköpslista, Steg 1. 08-01-28 08-02-08
14. Inköpslista, Steg 2. 08-02-11 08-02-22
15. Inköpslista, Steg 3. 08-02-25 08-03-14
16. Inköpslista, Steg 4. 08-03-17 08-03-28
17. Tillverkning av delar i verkstaden. 08-02-18 08-03-07 Verkstad
18. Implementering av motorstyrning. 08-03-03 08-03-14 Verkstad
19. Implementering av videodekoder. 08-03-10 08-03-28 Verkstad
20. Implementering av styrenhet. 08-03-17 08-04-04 Verkstad
21. Implementering av radiolänk. 08-03-31 08-04-18 Verkstad
22. Slutmontering. 08-04-21 08-04-25 Verkstad
23. Test. 08-04-28 08-05-02
24. Utvärdering 08-04-28 08-05-02
25. Rapportskrivning. 08-04-28 08-05-09
26. Presentation 08-05-12 08-05-31

Design och modellering i Catia.
Modelltillverkning.

Utredning av komponenter, joystick.
Utredning av komponenter, kapsling.

Utredning av komponenter, mic.pro.

Dator o tv



Vecka Timmar Snitt per vecka

3 22,5 893 44,65
4 25
5 35
6 50
7 50
8 48
9 30

10 20
11 46
12 46
13 51,5
14 60
15 67,5
16 48
17 53
18 52,5
19 39
20 53
21 40
22 56

Tidsåtgång i projektet

Total tidsåtgång
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Kostnader
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Kostnader

Conrad (www.conrad.se)
Soft-touch knob 710047 5,20 kr 1 st
ALPS joystick 700620 51,40 kr 1 st

ELFA (www.elfa.se)
Moon's stegmotor 35PM 54-466-12 1 26 kr  1 st
Fabr Micro Motors L149 54-480-22 238 kr 1 st
Kontaktbleck 69-619-40 1,43 kr 2 st

69-619-57 2,38 kr 2 st
69-619-16 4,48 kr 2 st

A3953SB PWM motordriv 73-337-84 53.40 kr 1 st
A3955SB Stegmotordriv 73-337-68 39.10 kr 2 st
74ACT04/TI Inverterare 73-621-00 4,48 kr 1 st
LM2940T-5 Spänn.reg. 73-083-23 30,00 kr 1 st
Chassihylsdon 42-258-43 11.80 kr 1 st
Telejack 2,5mm 42-705-00 17.80 kr 1 st
Kontakt M80-8820242 43-950-19 20,10 kr 1 st
Kontakt M80-8980205 43-959-20 18 kr 1 st
Kontakt 0-0826632-3 43-717-12 3,62 kr 1 st
Don MJ-10 42-051-34 8.85 kr 1 st
Kabel UL-2651 55-659-99 11,50 kr 1 st
Kontakt 90327-0306 43-550-12 7.90 kr 2 st

RS-Components (www.rs-components.se)
MSM518221-30ZS 311-271 381,25 kr 1 st
LM1881N/NOPB 533-9690 35,25 kr 1 st
TSOP1738 286-1419 12,90 kr 1 st
SFH 4110 654-8485 3,436 kr 10 st

NOMO
Kullager 8/14/4 MR 148 ZZ 2 st
Kullager 10/24/9 51100 1 st
Kullager 20/35/10 81104 1 st

Totalt 649 kr 

Mekanex (www.mekanex.se)
Kuggremshjul litet 16-T2,5/12-2 1 st
Kuggremshjul stort 16-T2,5/40-2 1 st
Koniskt kugghjul H1010H40 1 st
Kuggrem T2,5-285-114 1 st

Totalt 522 kr 



Farnell (www.farnell.se)
ATMEGA168-20PU 9171207 54,55 kr 2 st
MM74HC4040N 1013945 3,84 kr 1 st
74HC4017N 1201278 6,39 kr 1 st
MCF 0.25W 220R 9339299 0,118 kr 50 st
MCF 0.25W 47R 9339523  0,24 kr 50 st
MF12 75R 9343555 0,195 kr 10 st
MCF 0.5W 330R 9338705 0,23 kr 50 st
BH014E0104K 1189296 1,07 kr 10 st
C317C101J2G5TA 1167043 1,33 kr 2 st
MCBU5221K5 9411755 0,195 kr 25 st
MCCHU5470J5 9411690 0,30 kr 25 st
MCCHU5100J5 9411658 0,23 kr 25 st
ECA1CM101 9693580 0,64 kr 5 st
B78108T1472K 513416 2,60 kr 5 st
ATAVRDRAGON 1455088 450,14 kr 1 st
SI1050X-T1-E3 1497588 3,27 kr 1 st
Kontakt 22-03-5045 1462909 4,83 kr 1 st
Kontakt FH26-41S-0.3SHW 1518804  16,76 kr 1 st
Osc. SG531P8MHZ 1216191 71,86 kr 1 st
RS232/TTL Transceiver 9664157 7,41 kr 1 st
Hammond polykarbonatlåda 3818780 101,88 kr 1 st
Harting socket, 6WAY 1106769 9,68 kr 2 st
Harting socket, 10WAY 1097034 11,69 kr 2 st
Ribbon cable, 10 WAY 297288 15,41kr/m 1 m
74LVXC3245MTC 3V-to-5V 1367337 7,77 kr 1 st

Total kostnad för inköp ovan: 3166,425 kr

Övriga kostnader
Utöver de kostnader som redovisats ovan tillkommer kostnader för all förbrukningsmateriel, skruvar
och muttrar som  använts under projektet samt fraktkostnader. 

Total kostnad för projektet: 4534 kr
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MkII Video digitiser - Specification
• Odd/even single-field still image capture from 50/60Hz PAL/NTSC composite video sources 
• Connection to host computer via PC parallel port (EPP) 
• 12-15MHz pixel clock (depending on crystal/osc), giving images ~730 by 288 pixels. 
• Eight bits per pixel sampling, colour decoding in software. 
• Maximum capture rate 3 fields per second typ. (non-compressed) 
• Very high quality  PAL colour decoding in software (not real-time,  few seconds per image).

NTSC colour in pipeline! 
• Requires low voltage power supply (circuitry runs off  +5V dc internally), 200mA typ. 
• Total electronic components cost (one-offs): approx. 50 pounds sterling as at April 1999. Add

extra for circuit boards, boxes, cable, connectors, power supply, etc., if  required. 
• Software supplied: 

• Image capture (16-bit application) to work under Win31, Win95/98, WinNT. 
• [Image capture (32-bit application) Win95/98 ONLY] 
• Prototype colourisation (32-bit app) for Win95/98/NT (requires at least 32768-colour

display settings). 
• Source-code extracts to help creation of  your own custom software 

Any  PC  hardware  capable  of  running  the  operating  systems  mentioned  should  run  the  software
adequately,  though  as  always,  a  faster  PC  will  often  result  in  better  performance.  In  particular,
colourisation will be very slow on anything sub-Pentium! An EPP-type parallel port is required (though
with software modifications, a simple bi-directional port would be useable, with poorer speed) 

The principal improvements over Mk I are 

• uses a full-field memory buffer 
• removes need for messy line-selection logic 
• makes circuitry and capture simpler and faster 
• all the data from same field, so the image doesn't break up if  the subject moves 
• interline colour subcarrier phase relationships are largely preserved... 

• output from the memory chip is properly buffered now - improve compatibility / reliability 
• supports PAL/NTSC colour-decoding in software 
• working software provided 

Limitations: 

• Still only captures one of  the two interlace fields (though often the second one would lead to
motion blur anyway...). Limited by mere 256kB of  buffer. Published design captures odd/even
field at random, though by simple modification you could ensure one or the other is guaranteed.

• Digitisation clock arrangement shown is not fully phase-locked to the linesync. A proper line-
locked sampling clock could quite easily be implemented as an extension to the project. 

Notes: 

• this design has been optimised primarily for picture quality for single-frame grabs, given circuit
simplicity and reasonable cost considerations 

• In general, horizontal resolution is decreased in domestic video recording formats (and colour
is really seriously degraded). Use off-air signals from a good aerial for best results! 



Block diagram and overall description

The ADC converts the incoming composite video signal to a digital representation, sampled typically at
15MHz. This data rate is far too fast for the parallel port to cope with directly, so instead the circuitry is
arranged so that data from ADC is fed into a high-speed 256kB field memory. Video timing logic uses
line and field synchronisation signals from the sync-separator to ensure that storage begins and ends at
field boundaries, and that a fixed number of  samples (pixels) are collected for each video scan line. PC
parallel port interface logic controls the output of  data from the field memory to the host PC, and
temporarily halts the refreshing of  the image in the memory while data is being read out. 

(see the original digitiser page for discussion of  composite video signals) 

Detailed circuitry

Table of  ICs



Notes

• Data sheets for the ADC and memory are available from their manufacturer's Websites 
• Data sheets for the 74HC logic family are available in PDF format from the Texas instruments

website. 
• The MSM518221A-3Z ??? is supplied in a "ZIG-ZAG" package, with two rows 0.1" apart, of

pins on 0.1" spacing, with the two rows offset by 0.05". This will not be an issue if  designing a
PCB, but for breadboard or Veroboard construction you will need to make an adapter! 

For convenience, the circuit is drawn in three sheets: 1) showing the analog and digital video signal
path, including parallel port interface, 2) showing the clock and video timing, 3) the voltage regulator. 

Errata: In the diagram below, the connection to pin 12 of  the Bt218 ADC (clamp input) should
come from pin 2 (the output) of  inverter IC2a, not from pin 1. 

Diagram 1:Main circuit diagram, showing analog and digital signal paths. 



Diagram 2:Clock, and video timing logic. 

Diagram 3:Power supply. 



Points to note: 

• MSM518221 - WE enables data to be written and forward the Write pointer, IE when low,
allows the write pointer to be forwarded, but inhibits overwriting of  data. Reset Write Pointer
(RSTW) is semi-synchronous - supposed to only lower for one cycle at a time - does NOT hold
the Write Pointer at the start indefinitely!!!  This explains why some of  the WE logic is less
simple than it might be. CAUTION if  modifying my design! 

• On the Bt218KP the colour subcarrier trap is shown with component values for UK standard
PAL: for NTSC, use two 220pF capacitors in paralllel to make 440pF to attenuate the 3.5MHz
signal. The subcarrier trap is ONLY required when obtaining black-and-white captures from
colour  signals,  or  when  the  sampling  rate  is  too  low to sample  Fsc  properly  (eg  less  than
12MHz). 

• IC5b ensures that data collection starts/stops only on field boundaries. The D latch is clocked
on the field-sync, with data input (enable/disable collection) being derived from whether or not
data is in the process of  being downloaded to the PC. 

• The logic (part of  IC9 and IC10) to the right of  Sheet1 are concerned with creating an EPP-
compatible interface to the parallel port. IC11, the 74HC541 eight-bit buffer, buffers the output
data to the computer, giving sufficient drive on the cable. NOTE: data lines to the PC should
be fitted with 4k7 hold-down resistors (not shown). More information on EPP interface is to be
found in my original digitiser write-up. 

• Sheet2 shows one possible configuration for the clock and enable logic. IC6 has a special task in
that it counts past the first 10 "lines" - some of  which are in reality only half  length - and
inhibits collection of  those - otherwise the captured picture would sometimes wrap-around.
Reset logic  to  IC4 is  a  crude attempt to  give pseudo line-locking of  what  is  essentially  an
asyncrohous clock. IC5a in conjunction with the binary counter output ensures a controlled
number of  samples are made per video line [timing diagram required]. 

• Sheet3 should be self-explanatory. The low-voltage PSU should be capable of  delivering at least
200mA. If  the  input  voltage exceeds say  12V,  heat  dissipation in  the  7805 may become a
problem. 

Sampling clock rates

In practice, any sampling clock rate in the region of  12 to 15MHz will give adequate results. However,
various optimisations may be desireable: 

• In  theory,  to  get  a  picture  with  "square  pixels"  (ie.  perfect  aspect  ratio)  a  clock  rate  of
14.75MHz is required for PAL pictures (12.273MHz for NTSC). 

• For colour decoding, there is some advantage to be gained from having a sampling clock which
is  an  exact  multiple  (usually  3  or  4  times)  of  the  colour  subcarrier.  For  PAL,
Fsc=4.43361875MHz,  so  3Fsc=13.301MHz,  and  4Fsc=17.734MHz.  With  NTSC,
Fsc=3.579545MHz, so 3Fsc=10.738MHz, and 4Fsc=14.318MHz. 

• There is also a CCIR international standard rate of  13.5MHz for digital video, but this is of
little significance for this project. 

• It is preferable to have an integer number of  samples per line, to prevent pixel, or sub-pixel,
interline horizontal jitter or drift. Since a horizontal scan lasts 64us, the total number of  samples
per line is simply 64 times the clock frequency in MHz. 

• Clock rates faster than around 14.2MHz (depending on how much of  the H-sync is stored) will
result  in  too  much  data  being  collected  to  fit  the  full  number  of  lines  into  the  256kB
(262144byte)  frame-buffer  memory  chip.  [Would have  to  crop  some lines  from the  top  or
bottom of  the picture.] 

There are digitiser clock-generator ICs on the market which generate line-locked clocks of  all  the
standard frequencies given a video signal. I did not opt to use one of  these owing to the cost, added
complexity, and possible difficulty of  obtaining supplies. 

My design was based on a crystal oscillator of  28.322MHz which I happened to have to hand. When



divided by 2, this gives 14.161MHz. Because this clock does not give an integral number of  samples per
line, a "trick" was used: reset the divide-by-two using the linesyncs - this reduces worst-case jitter down
to 0.5pixel, rather than 1pixel. [I would like to try using a 14.750MHz (or 14.000MHz, 14.250MHz)
clock free-running (no  line-resets),  possibly  with the  crystal  trimmed using  a  variable  capacitor  to
remove all horizontal skewing. This should tidy up the vertical edges and improve colour decoding
further... and simplify!] 

Errata

Since putting this page on line, a couple of  minor errors in the circuit diagrams have been reported: 

• Sheet 2: there is some uncertainty as to which pin of  IC4 (74HC4040) connects to IC5a. The
'Q3'  designation  doesn't  tally  with  'pin  5'  shown.
It doesn't actually make much difference: connect to pin 5 and ignore the errant Q-notation 

• Sheet 1: the connection to pin 12 of  the Bt218 ADC (clamp input) should come from pin 2
(the output) of  inverter IC2a, not from pin 1 as shown. 

• Where  should  I  connect  "RE"  and  "OE"  pins  in  the  IC8(MSM518221A)?
RE and OE (pins 16 and 17) should both connect to +5V 

• My  MSM518221A  manual  is  too  confusing.  I  have  problems  how  to  connect  it.
If  you have the ZIP (Zig-zag) package, then if  you hold it with the printed side facing you (there should be a
small dot in the top-right and bottom-left corners), then... The pins nearest you are the odd-numbered pins,
beginning 1,3,5,7... from the left. The back pins are 2,4,6,8,... also from the left. 

I  was  going  to  reproduce  the  diagrams  a  little  larger  and  make  the  corrections,  but  since  the
obsolecence of  the Bt218KP, this probably won't happen. 

Legal disclaimer

This video digitiser is a fairly advanced project, and it is therefore assumed that anyone considering
building  it  has  some  substantial  experience  of  electrical  and  electronic  techniques.  I  have  applied
reasonable care in the design and preparation of  the circuitry, diagrams and descriptive material, and
have endeavoured to point out any particular hazards that might be relevant. Nevertheless, it is always
possible  that  mistakes  or  omissions  have  been  made:  you  take  ultimate  responsibilty  for  all
consequences of  building this project. 
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