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Sammanfattning 
Anders Sjöblom och Mats Larson är två golfspelare och ingår som
beställare till detta projekt. De har kommit fram med ett koncept för en
golfvagn som automatiskt följer användaren. Denne bär en kompakt
GPS och Bluetooth enhet som kommunicerar med en mikroprocessor
monterad på vagnen. Kommunikationen sker över Bluetooth och
mikroprocessorn beräknar den optimala färdvägen utifrån insamlade
GPS data och styr vagnens två motorer, en för varje hjul. Vagnen har
även två knappar för styrning av funktionerna som systemet
tillhandhåller. Dessa är AV/PÅ som stänger av/startar systemet,
PAUS/FORTSÄTT som stannar vagnen när föraren vill röra sig fritt utan
att logga sin position och vid Fortsätt börjar vagnen följa användaren
igen. Själva vagnen finns redan som en färdig produkt, dock med
begränsade möjligheter till styrning, den kan endast röra sig rakt fram.
Det är kritiskt att vagnen följer samma väg som användaren, dvs.
systemet skall inte försöka beräkna den snabbaste eller effektivaste
vägen, eftersom det kan finnas hinder där.

Nyckelord: Golfvagn, Inbyggt system, Bluetooth, GPS, navigation, PIC
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Abstract 
Anders Sjöblom and Mats Larson are two golf players that have come
up with a concept for a golf cart which automatically follows the player,
who carries a compact GPS and Bluetooth unit enabled to communicate
with a microprocessor mounted on the cart. Bluetooth is used as a
wireless communication protocol and the microprocessor calculates
optimal path from the recorded GPS data and runs the cart fitted
engines, one for each wheel. The cart is also equipped with two push
buttons for user interaction. One is ON/OFF which starts and shuts
down the system, and PAUSE/CONTINUE which puts the cart on hold
or re enables the following function. The cart is available to buy as a
product, but with very limited steering functionality, it can only move
forward. It is critical that the cart takes exactly the same route as the
player and the system should not try to calculate the fastest or most
efficient route because obstacles can occur.

Keywords: Golf cart, embedded system, Bluetooth, GPS, navigation,
PIC
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Terminologi 
Förkortningar och akronymer 
GPS Global Positioning System, ett sattelitnavigeringssystem

som med hjälp av en mottagare kan bestämma bl.a. lon
gitud och latitud.

NMEA 0183 Standard för meddelanderepresentation vid seriell
överföring. Skapad av National Marine Electronics As
sociation.

WGS84 World Geodetic System 1984, en referensmodell over
jordens yta som används I navigeringssystem.

Bluetooth Trådlös överföringsstandard för digitala bärbara enhe
ter.

RS232 Seriell överföringsstandard.

TTL Transistor Transistor Logic, signalnivå i elektroniksam
manhang.

C Programmeringsspråk.

LED Light emitting diode, en lysdiod.

VDC Volt Direct Current, enhet för likspänning.

PIC Programmable Intelligent Computer, en 16 bitars
mikroprocessor som tillverkas av Microchip.

UART Universal Asynchronous Receiver/Transmitter, hårdva
rustandard för seriell överföring av data.

PWM Pulse Width Modulation, pulsbreddsmodulering.

I/O Input/Output, benämning för ingångar och utgångar i
ett system.

CCS Kompilator, lämplig för PIC mikroprocessorn.
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MPLAB Utvecklingsmiljö, lämplig för PIC mikroproccesorn.

ICSP In Circuit Serial Programming, en metod att program
mera mikroprocessorn inuti målsystemet.

PCB Printed Circuit Board, mönsterkort.
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1 Introduktion 
Examensarbete har utförts på uppdrag av Anders Sjöblom och Mats
Larson och ingår som ett sista segment i vår utbildning till högskolein
genjörer i Datorsystemteknik 120p. Arbetsinsatsen omfattar 10p vardera
och knyter samman olika delar i utbildningen på ett passande sätt.

Eftersom fokusen i vår utbildning ligger på inbyggda system och de
nästintill obegränsade möjligheterna med dessa så ansågs detta projekt
stimulerande, samtidigt som våra kunskaper sattes på prov gentemot
verkligheten och realiserades i en prototyp långt i teknikens framkant.

Systemet består av en handenhet med inbyggd sändare som ryms i
användarens ficka och en vagn som följer exakt i användarens fotspår.
Användaren behöver inte tänka på att manövrera sin vagn utan kan
fokusera på andra saker såsom golfen och den sociala biten.

Användarens och vagnens positioner lagras kontinuerligt representera
de av longitud och latitud. Utifrån dessa och ytterligare ett antal värden
kan systemet bestämma vart användaren befinner sig, vilken bäring det
är till nästa delmål och hur fort det ska förflyttas.

1.1 Bakgrund och problemmotivering 
AutoKaddy, den självgående golfvagnen är ett innovativt projekt som
bygger på en mycket enkelt princip, följning av ett spår. Man vill
undersöka ifall det går att tillämpa en exakt återföljning av ett elektro
niskt utsatt spår som verifieras via GPS data. Hänsyn tas alltså till två
longituder, latituder och utifrån dessa fås en färdvektor.

1.2 Övergripande syfte  
Projektets övergripande syfte är att jämföra olika lösningar på konstruk
tionen av styrsystemet till vagnen, konstruera detta och implementera
funktionaliteten.

Olika moduler och teknologier undersöks för att säkerställa en optimal
och kostnadseffektiv konstruktion som ska kunna vidareutvecklas till en
serietillverkad produkt med relevant dokumentation. Eventuella
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begränsningar i de förutbestämda teknologierna dokumenteras och
lämpliga lösningar diskuteras.

Systemet och dess funktionalitet kommer att tas fram för att prototypen
skall kunna ge en grund till en framtida serietillverkad produkt. Arbetet
omfattar även en undersökning ifall precisionen i GPS teknologin för
icke militärt bruk är tillräcklig och om systemets pålitlighet är tillfred
ställande.

1.3 Avgränsningar 
Examensarbetet har fokus på konstruktion och framtagning av en
prototyp. Elektroniken sammansätts av färdiga moduler och ett antal
essentiella kringkomponenter.

Den uppnådda funktionen skall vara i bästa möjliga precision med
hänsyn till GPS teknologins noggrannhet. Inverkan av eventuella hinder
på vägen negligeras, utan det förutsätts att användaren väljer en lämplig
väg utan hinder.

Systemet lagrar positionsdata varje sekund ifall en unik koordinat
kommer in och följfunktionen är påslagen. Då begränsar man lagringen
till de 60 senaste unika koordinater.

1.4 Konkreta och verifierbara mål  
Följande mål utgör projektets kravspecifikation.

 Det av teknologerna framtagna styrsystemet skall kunna starta en
vagn automatiskt som en följd av att �”föraren�” börjar avlägsna
sig från vagnen.

 Vagnen skall drivas och styras av två stycken 12 Volts DC
motorer med en effekt på minst 150 Watt per styck.

 Vagnen skall kunna följa efter i förarens spår med en precision
som kan anses vara rimlig utifrån projektets grundidé.

 Vagnen skall automatiskt stanna inom ett avstånd från föraren
som kan anses vara rimlig utifrån projektets grundidé när föraren
stannar.
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 Styrsystemet skall kunna sättas i �”pausläge�” med hjälp av en
knapp på en manöverpanel.

Examensarbetet har som mål att föreslå en modulär elektronisk kon
struktion för systemet. Dessutom ska algoritmer för styrning av DC
motorer och en tillämpning av loxodromnavigering tas fram och opti
meras.

1.5 Översikt  
Kapitel 2 Bakgrund beskriver teoretiska underbyggnader till vårt
projekt, vilka komponenter som valts och på vilka grunder.

Kapitel 3 Metod innehåller redogörelse av förfaringssätt och motiver
ingar för metodval. Dessa utgör grunder för selektion av verktyg,
matematiska modeller samt kriterier för bedömning av uppnådda
resultat.

Kapitel 4 Konstruktion framställer arbetsgången vid implementation.

Kapitel 5 Resultat är en objektiv sammanställning på systemets funktio
nalitet jämfört med kravspecifikationen.

1.6 Författarnas bidrag 
Projektet administreras med hjälp av en projekthemsida där alla intres
senter har tillgång till funktioner såsom tidrapportering, filutbyte,
uppföljning av uppgifter m.m.

Projektmedlemmarna är tillsammans delaktiga i alla större uppgifter
och alla viktiga beslut fattas gemensamt utifrån insamlade fakta. Natur
ligtvis måste allt arbete skalas ned i mindre uppgifter och i denna fas
utnyttjas projektmedlemmarnas spetskompetenser. De delas upp enligt
följande.

Erik �– programmering och elektroniklayout

Martin �– elektronikkonstruktion och hårdvarukonstruktion

Filip �– verifiering och dokumentation
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2 Bakgrund 
I detta kapitel presenteras de av projektet berörda teknologierna och
övriga tänkvärda lösningar. Förstudiens slutsatser diskuteras och valda
komponenter beskrivs utifrån deras funktionella bidrag i projektets
resultat.

2.1 Systemöversikt 
Då AutoKaddy är ett komplext system med många komponenter är det
lämpligt att redovisa sammansättningen med en skiss. Alla valda
komponenter och deras beroenden kan lätt ses i Figur 1: AutoKaddy
systemskiss. De enskilda komponenterna kommer att beskrivas utförligt
i kommande kapitel.

Bärbar GPS
GPSlim 236 AutoKaddy

GPS

Bluetooth Bluetooth
Parani-ESD210

GPS
GlobalSat ET-333

Mkrokontroller
PIC18F6722

Styrelektronik
Parallax HB-25

Motor 1

Motor 2Display/LED för 
statusindikering

Användarknappar

Elektronisk 
kompass 

Parallax HM55B

Figur 1: AutoKaddy systemskiss
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2.2 GPS 
Global Positioning System är en del i det satellitbaserade navigeringssy
stemet NAVSTAR som U.S. Department of Defense har utvecklat [1].
Systemet består idag av 30 satteliter som cirkulerar i en omloppsbana
med radien 26,560 km [2]. Detta medför 24 timmars tillgänglighet då
minst fyra satteliter alltid ska finnas inom räckhåll från alla positioner
på jordens yta och därmed går det att triangulera mottagarens position.
Satelliternas omloppstid är 12 timmar.

2.2.1 Signaler 
Signaler som används i GPS sänds på bärvågsfrekvensen f1 = 1575.42
MHz för civilt bruk och f2 = 1227.6 MHz för militärt bruk. Då signalerna
färdas med ljusets hastighet, dvs. ca 300,000 km/s och befinner sig på ca
20,000 km höjd ges Formel 1: Signaltid.

s
km

skm 066.0
000,20

/000,300

Formel 1: Signaltid

Alltså tar det 0.066 sekunder för signalen att färdas från satelliten till
mottagaren. Vid snabbt gående farkoster är denna faktor kritisk, men
har ingen större inverkan på detta system, då data samplas 1 gång per
sekund.

2.2.2 NMEA 0183 
Informationen som överförs från satellit till GPS mottagaren kodas till
NMEA 0183 strängar, som är en standard för seriell överföring mellan
en sändare och ett valfritt antal mottagare [4], definierad av National
Marine Electronics Association. Den består av ASCII tecken och kodas
beroende på information som respektive sträng innehåller. Understan
darden $GPGGA som innebär Global Positioning System Fix Data
lämpar sig bäst, eftersom AutoKaddy har avancerade krav på precision
som då tillfredställs. En sådan sträng kan se ut som följande:

$GPGGA,093318.000,5639.8634,N,01252.6488,E,1,05,1.5,62.3,M,39.5,M,,0000*62

Innehållet består av en UTC tidsangivelse, koordinater i WGS84 format
för longitud, latitud och altitud. Även information om signalens kvalitet
och eventuell korrigering kan fås ut ur denna sträng. Strängen inleds
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med $, ett dollartecken och avslutas med radbrytning [4]. I Tabell 1:
GPGGA förklaras de olika teckens betydelse närmare.

Name Example Data Description

Message ID $GPGGA Protocol header

Time 093318.000 09:33:18 UTC

Latitude 5639.8634,N 56d 39.8634�’ N

Longitude 01252.6488,E 12d 52.6488�’ E

Fix Quality 1 0 Invalid, 1 GPS Fix, 2
DGPS fix

Number of satellites 05 0 to 20

Horizontal Dilution of
Precision

1.5 Relative accuracy of horizontal
position

Altitude 62.3,M 62.3 meters above sea

Height of geoid above
WGS84 ellipsoid

39.5,M 39.5 meters

Time since last DGPS update null No last update

DGPS reference station ID 0000 No station ID

Checksum *62 Used by program to check for
transmission errors

Tabell 1: GPGGA [3]

2.2.3 Övriga navigeringssystem 
Utöver GPS finns det idag ytterligare två satellitnavigeringssystem att ta
hänsyn till vid framtagning av AutoKaddy.

 GALILEO [5], som är ett internationellt projekt under utveckling
av Europiska Kommissionen, EC och Europeiska rymdorganisa
tionen ESA. Systemet är fortfarande under uppbyggnad, beräk
nas vara färdigt år 2010 och då ska det vara fullt kompatibelt med
GPS.

 GLONASS [6] är den f.d. sovjetiska, numera ryska motsvarighe
ten till GPS. Projektet lider av ekonomiska problem men är under
återuppbyggnad.

Det system som väljs med fördel är GPS, med reservation för framtida
utbyggnad med både GLONASS och GALILEO, dels av möjligheten att
få högre precision med ökat antal satelliter sammansatt från alla syste
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men, dels av globalpolitiska aspekter då GPS regleras av försvarsdepar
tementet i USA, GLONASS ägs av den ryska staten och GALILEO
kontrolleras av Europeiska kommissionens 33 medlemsländer samt
slutligen på grund av det låga priset på GPS komponenter. Det låga
priset härleds till det amerikanska försvarsdepartementets mål att
integrera GPS i varje fordon och soldats utrustning [2]. En generell
effekt av sådana projekt är att priserna sjunker efter att tillgången ökat
då produkten efterfrågas och blir en allmänt beprövad standard som
dessutom är utvecklad av en statlig institution finansierad med skatte
medel.

2.2.4 GPS-modul 
Urvalet begränsades till två GPS moduler av faktorer som pris, lagersta
tus och funktionalitet och elektrotekniska data. I Tabell 2: Jämförelse av
GPS moduler presenteras de parametrar som påverkar det slutgiltiga
modulvalet.

Modul GlobalSat ET 333 Parallax GPS Receiver Module
Chipset SiRF Star III Polstar PMB 248

Antal kanaler 20 12

Känslighet 159 dBm 152 dBm

Uppdateringsfrekvens 0.1 sekund 1 sekund

Strömförbrukning 70mA 115mA

Stöd för DGPS Ja Ja

Datahastighet 4800 57600 bps 4800 bps

Dimensioner 32x32x7.6 mm 36.2x49 mm

Backupbatteri Ja Nej

Interface Seriell I/O Seriell I/O

Matningsspänning 3.8 5.5 V DC 4.5 5.5 V DC

Pris 324 kr exkl. moms 699 kr exkl. moms

Tabell 2: Jämförelse av GPS moduler

Man kan lätt se att modulen GlobalSat ET 333 lämpar sig bäst för våran
applikation. Aspekterna till våra slutsatser presenteras i listan nedan.

 Chipset SiRF Star III är detsamma som i handenheten GPSlim 236
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 GlobalSat ET 333 kan ta emot maximalt 20
separata koordinater från 20 olika satelli
ter. Detta medför avsevärt högre preci
sion.

 GlobalSat ET 333 besitter större signal
känslighet och bör därmed ge bättre till
gänglighet.

 GlobalSat ET 333 använder högre uppda
teringsfrekvens, vilket är betydelsefullt för uppdateringen av na
vigeringsalgoritmen.

 GlobalSat ET 333 har lägre strömförbrukning, vilket ökar syste
mets drifttid.

 GlobalSat ET 333 hyser 12 gånger högre datahastighet ut på se
riebussen, detta är betydelsefullt för uppdateringsfrekvensens
funktion.

 GlobalSat ET 333 ger möjligheten att koppla in ett backupbatteri
för snabbare återstart av GPS mottagningen.

 De ekonomiska aspekterna talar verkligen för GlobalSat ET 333
då den kostar hälften jämfört med Parallax GPS Receiver Module.

2.2.5 Handenhet 
En vital del i AutoKaddy är användarens handenhet vars funktionalitet
ryms i en GPSlim 236 från tillverkaren Holux. Detta är en bärbar GPS

enhet vars chip är identiskt med det
som valts att monteras på vagnen. Se
2.2.4 GPS modul för mer info om SiRF
Star III. Vidare innehåller GPSlim 236
en Class 2 Bluetooth modul med en
räckvidd på 10 meter. Informationen
överförs via Serial Port Profile [9] som
är ett trådlöst substitut till RS232 och
kodas enligt NMEA 0183 standarden.
Dessa parametrar överensstämmer väl

Figur 2: GlobalSat ET 333

Figur 3: GPSlim 236
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med utdata från GlobalSat ET 333 och därmed garanteras systemets
kompatibilitet.

Vikten är endast 56 g, måtten 46,3 x 67 x 19 mm och Litium Ion batteri
ets drifttid sträcker sig till 10 timmar [9], vilket gör GPSlim 236 till en
optimal beståndsdel i AutoKaddy. Dessutom kan användaren verifiera
handenhetens tillstånd genom dess tre lysdioder enligt Figur 4: GPSlim
236 statusindikering. Varje enhet har en unik MAC adress vilket innebär
att eventuell förväxling av handenheter är omöjlig.

Figur 4: GPSlim 236 statusindikering

2.3 Bluetooth 
Överföringen mellan användarens handenhet och vagnen sker med
hjälp av Bluetooth. Syftet med Bluetooth är främst elementär kabeler
sättning mellan två eller flera noder och det är detta eftersträvas mellan
användarens handenhet och vagnen.

2.3.1 SPP 
Serial Port Profile (SPP) är en av flera profiler som erbjuds av Bluetooth
teknologin och den är lämpligast för det avsedda ändamålet då band
breddsfordran mellan handenheten och vagnen uppfylls. En seriell länk
är lämplig med hänsyn till den ringa datamängden i en NMEA 0183
sträng. Resten av kommunikationen sköts automatiskt av SPP och de
protokollen som ligger lägre i protokollstacken, se Figur 5: Blueto
othprotokollstacken inklusive SPP. GPSlim 236 samt vagnens modul
Parani ESD 210 stödjer båda SPP, Bluetooth stack 1.1 [10] och båda
enheterna är certifierade för Bluetooth Class 2 som garanterar 10 meters
räckvidd.
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Figur 5: Bluetoothprotokollstacken inklusive SPP,[10]

Bluetooth kommunikationen sker på det licensfria 2.45 GHz bandet [10]
med en bandbredd av 720 kbps som tillåter säker dataöverföring vilket
är essentiellt ur säkerhetsaspekter, då en golfbana kan vara trafikerad
utav flera system samtidigt.

2.3.2 Bluetooth-modul 
Överföringen mellan användarens handenhet och vagnen sker med

hjälp av Bluetooth. Syftet med Blueto
oth är främst elementär kabelersätt
ning mellan två eller flera noder och
det är detta eftersträvas mellan använ
darens handenhet och vagnen.

SPPDen modul som uppfyller kraven
på pris, leveransmöjligheter och
prestanda överstämmande med den
utvalda handenheten är Parani

ESD210 tillverkad av Sena Technologi
es Inc., se Figur 6: Parani ESD210.

Trots dessa positiva aspekter så har Parani ESD210 en nackdel, nivån på
matningsspänningen och det seriella interfacet måste vara 3 3.3 V.
Problemet avhjälpes dels med hjälp av spänningsdelning mellan mikro
processorn och Parani ESD210 enligt Figur 7 samt genom en spännings

Figur 6: Parani ESD210
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Figur 8: HM55B kompass modul

regulator som levererar stabiliserad och korrekt matningsspänning.

Figur 7: Spänningsdelning mellan TTL nivåer, [10]

Modulen Parani ESD210 anses vara bäst dokumenterad och prisvärd då
den medföljande antennen ökar räckvidden till 30 meter som konstate
rat är utav största intresse för kommunikationslänkens tillförlitlighet.

2.4 Elektronisk kompass 
För att garantera korrektheten i systemets
navigation behövs det en referens i form av en
referensvinkel mot nordlig riktning, s.k.
bäring. Detta är en kritisk parameter vid
uppstart då datat inhämtat via GPS systemet
inte kan bestämma denna referens och vagnen
skulle tvingas att köra åt fel håll en kort stund
för att därefter tvingas korrigera kurs. Med
hjälp av en elektronisk kompass säkertälls
korrekt funktionalitet omedelbart.
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Bland de komponenter som finns att tillgå visar sig HM55B från Parallax
vara mest prisvärd och marknadsledande för enklare tillämpningar.
Modulen består av magnetfältssensor från Hitachi som har en
upplösning ned till T och en svartstid på 40 ms [12].

Den är dock beroende av korrekt
horizontellt läge för att kunna
visa rätt vinkel mot jordens
magnetfält. Problemet kan
avhjälpas med hjälp av
tiltkompensering, dock känns
metoden relativt överdriven då
bäring efterfrågas exklusivt vid
uppstart av systemet. Man måste
därför i dagsläget starta systemet
på plant underlag.

Bäring bestämmes genom att använda
magnetfältsensorns x och y axlar och

en vinkel utfaller från Formel 2: Bäring. Det är grundläggande för
kompassmodulens funktionalitet att den monteras på ett behörigt
avstånd från störningskällor som antenner, motorer samt övriga
metallföremål som kan påverka de uppmätta magnetfälten.

)arctan(
x
yvinkel

Formel 2: Bäring

2.5 Inkapsling 
Eftersom AutoKaddy är ett system för utomhusbruk måste tillförlitlig
inkapsling ske. Dessutom ställs krav på kylning av komponenter som
genererar värme vid belastning eller arbete.

Grundläggande hänsyn berör även design och utseende av vagnen då
den skall se attraktiv ut. Beroende på vald motorstyrning kan eventuellt
kylfläns användas. Antenner bör placeras så högt och fritt som möjligt,
samtidigt som avståndet mellan antennerna bör vara så långt som
möjligt för att motarbeta interferens i största möjliga mån.

Figur 9: Funktionsbeskrivning
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2.6 Motorstyrning 
För att uppnå erforderlig effekt och funktion hos systemet måste en
form av motorstyrkort användas, då mikroprocessorn inte klarar av att
lämna tillräckligt med ström till elmotorerna. Styrkortet kopplas mellan
mikroprocessorn och lasten. Huvudsakligen finns det tre sätt att styra en
elmotor.

 Relä

Är smidigt att använda för att det är mindre komplext
och det medför ekonomiska fördelar. Nackdelen med
att använda reläer är att det inte finns något mellanläge,
endast på eller av. Det blir inget optimalt sätt att styra
en vagn där mjukhet och följsamhet är viktigt. Att köra
med relä gör vagnen ryckig och svårkontrollerad.

 Halv brygga

Tillämpas när strömmen enbart skall gå i en riktning men vill kunna
styra styrkan på ett behändigt sätt. Halv bryggan har två transistorer
som är öppna olika länge, kallas PWM (Pulse Width Modulation).
Transistorerna öppnas fullt varje gång som ett relä men klarar av det fler
gånger och är snabbare. Är strömmen på lika länge som den är av under
en tids rymd så blir ut effekten 50 % av full effekt.

 H brygga

Består av två stycken halv bryggor
hoppkopplade för att kontrollera en last,
oftast en motor, i styrka och riktning. H
bryggan är uppbyggd av fyra transistorer
sammankopplade som ett H, där beroen
de på vilka transistorpar som öppnas
bestäms strömriktningen.

Figur 10: Reläet

Figur 11: H bryggan
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2.7 CPU/Mikroprocessor 
AutoKaddy är ett intelligent system som kräver en processor, vars
uppgift är att exekvera programvaran och kommunicera med de övriga
kringkomponenterna via I/O portar samt leverera utsignaler till styrkor
ten efter att ha utfört beräkningar av färdväg samt bäring. Dessutom
måste de 60 senaste positionsangivelser lagras i minnet, därför är valet
av processor mycket viktigt. Ett underkrav är att ett högnivåprogram
meringsspråk såsom C bör kunna användas för att minimera utveck
lingstiden.

Urvalet är begränsat av praktiska skäl till de mikroprocessorer som
projektgruppen varit i kontakt med under utbildningen.

 ARM �– en strömsnål processortyp som används i många bärbara
applikationer.

 PIC �– modulbaserad processortyp med ett brett tillämpningsom
råde.

Utifrån behovsanalys krävs en PIC/Mikroprocessor med 2 st Universal
Asynchronous Receiver/Transmitter förk. UART, 16 digitala I/O för
användargränssnitt, 4 portar för programmering och minst 128kb
programminne. Utöver programminne behövs efter beräkning minst
1920 byte minne för lagring av data. Även en så hög klockfrekvens som
möjligt är önskvärt då en del flyttals beräkningar måste utföras.

PIC18F6722 [14] fyller dessa krav
med 128kb flashminne för lagring
av programkod, 3968 byte SRAM
och 1024 byte EEPROM för
lagring av data. Den har även en
maximal klockfrekvens på
40MHz om extern oscillator
används, 32MHz om intern

klocka används. PIC18F6722 har
52 digitala I/O, vilket kan
utnyttjas vid eventuell vidareutveckling, och 2 EUSART portar vilka
sammanlagt tar upp 4 digitala I/O.

Figur 12: PIC18F6722
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2.8 Gränssnitt 
I systemets sammanfattning förekommer krav på funktionalitet och
användargränssnittet. Dessa består av följande element.

Figur 13: Manöverpanel

 AV/PÅ knapp som bryter strömmen till hela systemet. Sitter pla
cerad i manöverpanelen på handtaget. Envägsbrytande.

 Power LED som lyser med grön färg och indikerar ifall systemet
är AV/PÅ

 PAUS/FORTSÄTT knapp vilken pausar systemets funktion då
användaren önskar att vagnen står stilla. Återfjädrande tangent
bordsswitch.

 Status LED vilken kan lysa med tre olika färger, blå, grön och
röd. Med hjälp av dessa kan systemets status indikeras.

2.9 Strömförsörjning 
Vagnen levereras med ett kompakt 12VDC
blybatteri vars kapacitet är 24Ah. Blyacku
mulator används främst på grund av
motorernas strömförbrukning. En del av
elektroniken är i behov av 3.3VDC samtidigt
som resten erfordrar 5VDC.

Försörjningen ombesörjes med hjälp av två

spänningsregulatorer. En L7805CV för
5VDC och en LD1117V33 för 3.3VDC. Deras

Figur 14: L7805CV
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funktionalitet är att avge en konstant utspänning genom att omvandla
ned 12VDC från batteriet. Spänningsregulatorernas modellspecifikatio
ner verifieras mot den beräknade strömåtgången i kretsen.

Systemet skyddas mot överbelastningar såsom kortslutningar med hjälp
av en säkring som klarar strömmar upp till 30A. Detta dimensioneras
efter motorernas och kringelektronikens strömförbrukning som totalt
beräknas till 25A med en snabb säkring i utvecklingsfasen då systemet
inte belastas fullt ut. Slutprodukten dimensioneras till 40A.

2.10 Befintliga delar på vagnen 
Vagnen levereras med följande utrustning:

 Chassi i lättmetallegering.

 Två stycken elmotorer av fabrikatet LINIX, med en effektmärk
ning på max 180W. Drivspänning 12VDC.

 Två drivande hjul som är växlade från elmotorerna.

 Ett 12V batteri med strömkapaciteten 24Ah samt en extern ladda
re som kan anslutas till elnätet.

 Två passiva hjul, ett längst fram och ett längst bak.
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3 Metod 
I följande kapitel sker beskrivning av arbetsmetoder och motiveringar
för metodval. Dessa utgör grunder för val av verktyg, antaganden,
matematiska modeller samt kriterier för bedömning av uppnådda
resultat.

3.1 Utvecklingsmiljö 
Då den valda mikroprocessorn är PIC18F6722 undersökes olika utveck
lingsmiljöer till denna. Eftersom kompilatorn CCS och utvecklingsmil
jön MPLAB redan finns installerade på högskolans datorer, undveks
licenskostnader. Nästföljande val berörde hårdvaruprogrammeringsmil
jön där två alternativ finns. Antagligen traditionell programmering på
en utvecklingsplattform där mikroprocessorn måste lyftas över från
målsystemet för varje programmering eller In Circuit Serial Program
ming (ICSP) där mikroprocessorn programmeras på plats i målsystemet
[13], vilket medför bl.a. följande fördelar:

 Reducerade kostnader för fältuppgraderingar.

 Utökade möjligheter till kalibrering av prototyp i fält.

 Möjligheter för unika ID koder till varje exemplar.

Ur ovanstående lista kan man
lätt utläsa att en ICSP
utvecklingsmiljö är att föredra
för ett system av vår kaliber.
Modellen Wisp628 lämpar sig
bäst ur utbildnings, ekono
misk och funktionell
synvinkel. Den kostar endast
299: inkl. frakt och levereras
då som en byggsats. Detta

medför att djupare kunskaper
insamlas inom området ICSP
samt att övning i monteringsmoment erhålles. Programmeraren ansluts

Figur 15: Wisp 628
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mellan COM porten på en PC och en stickkontakt på mikroprocessor
kortet. På så vis blir systemets uppgraderingsmöjligheter flexibla och
man kan justera alla parametrar ute i fält med hjälp av en bärbar dator.

3.2 Styrkort 
Metoden som använder relän är inget alternativ, då kravet på en mjuk
och jämn gång ej uppfylls av ett sådant styrsystem. Halv bryggan kan
endast driva vagnen i en riktning, vilket påverkar funktionaliteten
negativt och kan därmed även uteslutas. Det finns ett stort antal olika
fabrikat och modeller på H bryggor men däremot inte många som kan
leverera 20 A eller mer vilket en motor på 180W kräver.

Möjligheten att ta fram ett eget styrkort undersöktes. För konstruktionen
av H bryggan användes IRFZ44R transistorer och MAX627 drivarkret
sar från ELFA. Transistorerna valdes på grund av att de klarar av de
höga strömmar som kan förekomma i H bryggan och dels för att det
förekommer lite förlusteffekter i transistorerna. H bryggan matas med
12 volt medan mikroprocessorn enbart lämnar 5V TTL nivåer, därför
behövs en drivarkrets som höjer TTL nivåerna till 12 volt och orkar
öppna transistorerna fullt.

Då en motor körs genereras det högfrekventa störningar. Det kan bli
väldigt stora strömmar vilket medför att komponenter i kretsen kan
förstöras. Detta åtgärdas med en avkopplingskondensator som kopplas
mellan antingen matningspänning och jord eller mellan in , utgångarna
och jord. Kondensatorerna får mindre impedans ju högre frekvens
störningarna har. Vilket medför att högfrekventa störningar leds ner till
jord och försvinner. När störningarna innehåller många olika frekvenser
behövs det många olika kondensatorer på flera ställen i kopplingen
vilket vid oaktsamhet kan medföra självsvängning och skada mer än
vad det gör nytta.
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Figur 16: Egenkostruerat styrkort

Efter ett antal misslyckade designförsök valdes av tidsbrist istället att
köpa in färdiga styrkort. De styrkort som valdes var HB 25 från Parallax
som klara den höga strömstyrkan och är lätta att styra. HB 25 kostar
489,25 kr och priset för att tillverka ett eget styrkort skulle vara cirka 200
kr. Produkten är en prototyp och utifrån det får det utföras framtida
optimeringar.

Figur 17: Parallax HB 25
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3.3 Mikroprocessorkort 
Systemets funktionalitet knyts samman på ett mikroprocessorkort där
alla elektronikkomponenter, förutom styrkorten placeras.

Den första utvecklingsfasen var inläsning, då verifierades alla kompo
nenters elektriska egenskaper samt funktionalitet.

Därefter ritades kopplingsschema i OrCAD Capture enligt referenserna
i respektive komponenters datablad. Utifrån dessa scheman kopplades
systemet upp på ett kopplingsdäck för att verifiera all funktionalitet. Se
Figur 18: Mikroprocessorkortet testas.

Figur 18: Mikroprocessorkortet testas

I nästföljande fas då funktionen säkerställts, skrevs drivrutinerna i
programmeringsspråket C parallellt med testerna. Då allt verifierats
övergick man till Printed Circuit Board, PCB eller kretskortskonstruk
tion. Till detta används verktyget OrCAD Layout Plus och man utgår
ifrån schemat som togs fram i den föregående fasen. Därifrån finns det i
detta fall två alternativ för framtagning av kretskortet; fräsning eller
etsning. Eftersom kortet har åtskilliga små ledningsbanor och tätt mellan
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komponenter samt komponentben är etsning den metod som är att
föredra för att uppnå kraven noggrannhet.

3.4 Systemet 
Systemutveckling är en mycket komplicerad och dynamisk process då
en helt ny form av funktionalitet skall implementeras. Arbetet kräver en
specifik metod för hela projektets genomförande och då finns det ett
flertal att välja mellan. I ett tidigt stadium valdes vattenfallsmodellen
som består av följande faser:

 Förstudie

 Kravspecifikation

 Designspecifikation

 Implementation

 Test

 Leverans

 Underhåll

Modellen bygger på principen att en fas måste avslutas helt innan nästa
påbörjas. Den är robust, men väldigt strikt och statisk. Några veckor in i
implementeringsfasen så insågs det att ett mer dynamiskt sätt att arbeta
är optimalt i ett innovationsprojekt. Det förekom en mängd förändringar
i både design och komponentval, samtidigt som en standard skulle
bibehållas.

3.5 Mjukvaruimplementation 
Den viktigaste grunden i AutoKaddy är mjukvaran vilket ger systemets
logiska funktionalitet och beteende. Den implementeras i programsprå
ket C under utvecklingsmiljön som beskrivs i kapitel 3.1
Utvecklingsmiljö. Varje modul styrs av egna drivrutiner, dessa måste
initieras och utföras av processorn i rätt sekvens för att säkerställa
modulernas startparametrar.



AutoKaddy �– en självgående golfvagn
Filip Kuttner
Eric Linderson
Martin Idoffsson

3 Metod
2007 06 13

.22

3.5.1 Mikroprocessorn 
PIC18F6722 [14] består av flertalet interna moduler. Dessa utgör grund
stommen i systemets funktionalitet och de som kommer att användas är:

 Interrupt eller avbrott är en extern eller intern händelse i en mik
roprocessor som kan inträffa när som helst och styrs enligt en
förutbestämd avbrottsvektor, i vårt fall när data kommer in på
någon UART eller klockräknaren når ett visst värde.

 Intern Oscillator finns som en modul i mikroprocessorn vilken
svänger med frekvensen 8MHz och därmed förser mikroproces
sorn med en referensklocka. Denna multipliceras upp till 32MHz
som är systemtes använda klockfrekvens.

 UART som är hårdvarustandard för seriell överföring av data.
Kopplad till interrupt funktionaliteten genom minneshopp då
nytt data kommer in på porten.

Vidare är PIC18F6722 utrustad med nanoWatt Technology som innebär
att den är väldigt strömsnål och lämpar sig särskilt väl för mobila
applikationer.

I följande kapitel beskrivs de olika logiska funktioner som programme
ras in i mikroprocessorn.
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3.5.2 Kompass 
Programmet Kompass vars flödesschema kan studeras närmare i Figur
19 fungerar som en drivrutin till kompassmodulen Parallax HM55B.
Huvudprogrammet anropar Kompass varje gång systemets bäring måste
bestämmas.

getBearing()

getCompassAngle()

BäringLagra bäringLagrad data

Spara 3 
sampel

Beräkna medelvärde 
av 3 sampel

Returnera bäring

Figur 19: Flödesschema för kompassfunktion
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3.5.3 Avbrott från UART 
Processorn PIC18F6722 har funktionalitet att automatiskt exekvera kod
då ny data kommer in på någon av de två UART modulerna. Datat
innehåller bl.a. GPS positioner representerade som ASCII tecken enligt
NMEA 0183 och behandlas enligt Figur 20. Slutligen returneras en
position till huvudprogrammet.

Figur 20: Flödesschema för avbrottsfunktion
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3.5.4 Navigering 
Programmet Navigering exekveras varje gång en ny giltig GPS position
inkommit. Här jämförs vagnens och spelarens positioner och beräkning
av eventuell förflyttning. Uppfylls villkoren för avstånd skickas signaler
till motorer för att köra fram till en spelarens position. Närmare be
skrivning ges i Figur 21. Programmet kräver mycket processorkraft då
flyttalsberäkningar sker.

Navigering

Vagnens 
position

Ta emot GPS-
positioner

Spelarens 
position

Avkodning till 
koordinater

Avkodning till 
koordinater

Beräkning av 
avstånd mellan 

positioner

Beräkning av 
bäring mellan 

positioner

Bestämmer 
hastighet och 
vinkel att köra 

vagnen

Ändrar vagnens 
hastighet och 

riktning

Väntar på 
vidare 

instruktioner

Om vagnen befinner sig 
närmre än 5 meter från 

spelaren saktar vagnen in för 
att stanna.

Om ingen korrekt signal fås 
efter 3 mätningar stannar 
vagnen av säkerhetsskäl.

Figur 21: Flödesschema för navigeringsfunktion
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3.5.5 Bluetooth 
Programmet Bluetooth används dels vid uppstart av systemet då hop
parning med handenheten sker men även då kontakten med handenhe
ten skulle brytas. Systemet försöker då återfå kontakt genom att återan
sluta till senaste enhet. Kommunikationen sker med hjälp av AT
kommandon, för logiskt flöde se Figur 22.

Initiering av 
Bluetooth

Mode 0

Sänder AT-kommando för att 
sätta Bluetoothmodulen i 

läge 0

STATUS

Väntar på svarERROR

Namnger enheten

Väljer PIN-kod

Ställer in säkerhet

Mjukvarureset

OK

Konfiguration av 
UART Skickar kommando för val av 

baudrate, stoppbitar, paritet 
m.m

Ansluter till GPS-
puck

Försöker att ansluta till GPS-
pucken, 3 sekunders timeout

STATUS

TIMEOUT/ERROR

Mode1

Sänder AT-kommando för att 
sätta Bluetoothmodulen i 

läge 1 då senaste anslutna 
enhet återkopplas.

CONNECT

Figur 22: Flödesschema för Bluetoothfunktion
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3.6 Sammanställning av komponenter 
Systemet kommer att bestå av konstruktionselement, enligt Tabell 3:
Konstruktionselement. Utöver dessa krävs monteringsdetaljer, diverse
kontakter, stift, kablage, lödutrustning m.m. De beskrivs ej närmare
eftersom systemets funktion inte påverkas direkt av valda kontaktdon
eller kablage. Skulle hänsyn tas till några särskilda parametrar, hade
dessa omnämnts i rapporten.

Tabell 3: Konstruktionselement

Namn Tillverkare Antal

HB 25 Parallax 2
ET 333 GlobalSat 1
Parani ESD210 SENA 1
HM 55B Parallax 1
PIC18F6722 Microchip 1
MAX627 MAXIM 2
Kondensator 3300uF Wima 1
Kondensator 100uF Wima 2
Kondensator 10uF Wima 1
Kondensator 0.33uF Wima 1
Kondensator 0.1uF Wima 2
Kondensator 1nF Wima 4
Resistor 10kOhm Firstronics 4
Resistor 150Ohm Firstronics 3
Resistor 120kOhm Firstronics 3
Resistor 68kOhm Firstronics 3
L7805 STMicroelectronics 1
LD1117V33 STMicroelectronics 1
HER105 TSC 1
Lysdiod RGB KTL 2
Enkelrelä Biltema 2
Apparatlåda Clas Ohlson 1
Strömställare Arcoelectric 1
Tangentbordsswitch Alps 1
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3.7 Navigeringsalgoritm  
GPS positionsdatat inkommer som NMEA 0183 strängar. Longituden
och latituden i dessa är representerade som grader, minuter och deci
malminuter. För att kunna tillämpa en navigeringsalgoritm måste de
omvandlas till hela grader genom att dividera minuterna med 60 och
decimalminuterna med 3600. Därefter extraherar man datat om man
befinner sig i den norra eller södra hemisfären. Värdet på latituden blir
negativt för södra. Longitudens värde beror på läget i förhållande till
Greenwich, öster om är positivt, väster om negativt. Slutligen görs
graderna om till radianer genom att multiplicera med och dividera
med 180. Detta för att programbibliotekets trigonometriska funktioner
endast klarar att beräkna radianer.

Nu kan algoritmen för att beräkna avståndet, se Formel 3, utföras på de
vinklar som beräknats enligt följande matematiska funktion.

rlatlatlonlatlonlatlonlatlonlatdist *)2sin(*)1sin()2sin(*)2cos(*)1sin(*)1cos()2cos(*)2cos(*)1cos(*)1cos(arccos

Formel 3: Avståndsberäkning mellan två koordinater

Där lat1 och lon1 är koordinater för utgångspunkten och lat2 och lon2 är
koordinater för målet. r är jordens radie I samma enhet som kommer att
användas I systemet. Resultatet dist är avståndet mellan de angivna positio
nerna och ger systemet en körsträcka.

Därefter beräknas bäringen till målet med samma indata, använd
Formel 4. Attributen vinkel och längd, ger en riktningsvektor på polär
form som kan användas för att styra vagnen, men också bestämma
hastigheten.

)*2*)12cos(*)2cos(*)1sin()2sin(*)1cos(*)2cos(*)12(sin(arctan1 2 lonlonlatlatlatlatlatlonlontc

Formel 4: Bäringsberäkning mellan två koordinater

Där lat1 och lon1 är koordinater för utgångspunkten och lat2 och lon2 är
koordinater för målet. tc1 är bäringen, dvs vinkeln mot norr i radianer. Denna
måste konverteras tillbaka till grader för verifikation mot systemets kompass.
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3.8 Användargränssnitt  
Kommunikationen med användaren sker med hjälp av knappar och
lysdioder enligt beskrivning i 2.8 Gränssnitt. Placeringen sker lättill
gängligt i en liten apparatlåda på handtaget.

Figur 23: Apparatlåda för manöverpanel

3.9 Logiskt beteende 
Det finns tre logiska huvudsegment i programmet. START, KÖR, PAUS.

START innebär initiering av alla kringkomponenter, kalibrering och
etablering av satellitlänk i följande sekvens.

 Starta GPS modulen ET 333, konfigureras att endast skicka
GPGGA.

 Starta Bluetooth modulenParani ESD210, etablera en serieports
länk till GPSlim 236. Indikeras med status LED blinkande blå vid
handskakning och fast sken då länken upprättats. Konfigureras
därefter att endast skicka GPGGA.
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 Status LED blinkar orange då satelliter söks. Fast sken när bägge
GPS moduler har minst tre stycken satelliter vardera. Systemet
försätts då i läget PAUS.

Då PAUS/FORTSÄTT knappen tryckts ned eller när START är exekverat
sätts systemet i läget PAUS. Detta innebär att all insamling av data
stannar upp och därmed står vagnen stilla tills vidare tryck på knappen
PAUS/FORTSÄTT sker. Status LED släcks.

Läget KÖR kan endast nås genom ett tryck på knappen
PAUS/FORTSÄTT och avslutas med ytterligare ett tryck. Indikering sker
med grönt sken på Status LED. Dessutom inträffar följande.

 Positionsdata samlas och lagras i länkade listor, en för spelarens
position och en för vagnens. 30 värden för användaren samt 10
för vagnen, för att kunna detektera oförutsedda avvikelser. An
vändarens värden måste vara fler eftersom dennes historik skall
följas av just vagnen.

 Positionsskillnadsberäkning sker kontinuerligt och kontroll ifall
avståndet mellan användaren och vagnen är mer än 5 meter i nå
gon riktning.

 Navigationsberäkningar startar när positionsskillnadsberäkning
en ger ett resultat som är större än 5. Då körs navigeringsalgorit
men beskriven i 3.5.4 Navigering.

 Funktionen kurskillnadsberäkning utförs samtidigt och ger bä
ringen mellan vagnens nuvarande kurs och nästa position.

 Styrsignaler skickas till motorerna visa styrkorten.

Vagnens allmänna beteende är att köra från dess sist lagrade position till
användarens först lagrade position.

3.10 Prototyp  
Med prototyp menas en konkret, men ofullständig representation eller
implementation av en systemmodell. Eftersom syftet med vårt exa
mensarbete är att ta fram en prototyp med en viss funktionalitet, behö
ver ej full hänsyn tas till serietillverkningskriterier såsom komponent
kostnader vid stora volymer och marknadsstrategier. I Figur 24: Alla
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enheter monterade på vagnen presenteras den färdiga konstruktionen
och alla enheters placering. [15]

Prototyputvecklingen sker i steg där först motorfunktionen utvärderas,
antenners placering utmätes, med högsta möjliga avstånd mellan, den
elektroniska kompassen placeras längst bort från eventuella störnings
källor, apparatlådor monteras på vagnen och all kabeldragning samt
hopkoppling sker. Slutligen konstrueras användarpanelen på handtaget.
All kabeldragning sker inuti ramen för att skydda mot väder och
eventuellt slitage.

Figur 24: Alla enheter monterade på vagnen

3.11 Implementering 
All materialkonstruktion sker i högskolans mekaniska verkstad. Elekt
ronikkonstruktionen äger rum i skolans elektronikverkad, med vissa
justeringar i projektrummet. Den mekaniska konstruktionen berör
främst inkapslingen och kabeldragningen i konstruktionens ram, men
även montering av kompassen som har särskilda krav, placeras därför
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längst bak på vagnen på längsta möjliga avstånd från motorer och övrig
elektronik.

3.12 Inkapsling 
Styrkorten placeras i en låda vars väggar är uppbyggda av aluminium
som fungerar som en kylfläns då det genereras en del värme pga.
effekten som styrkorten arbetar med. Lådan monteras på chassiet
ovanför hjulaxeln och nära batteriet.

Processorkortet ryms i en apparatlåda och även denna monteras ovanför
hjulaxeln parallellt med lådan som innehåller styrkorten. All kabeldrag
ning sker diskret och fuktisolerat.
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4 Resultat 
4.1 Elektronik 

Noggranna studier av datablad har ägt rum och planeringsmöten hölls
med täta mellanrum. Verifiering av all datainsamling har ägt rum med
hjälp av en PC och anses väl tillfredställande. Projektets resultat sett från
hårdvarusidan kan sammanfattas i följande punkter.

 En konstruktion av ett inbyggt system har utförts. Systemet be
står av en omprogrammerbar mikroprocessor, en GPS modul. En
Bluetooth modul, en elektronisk kompass, en spänningsregula
tordel, en batteriindikatorelektronik, ett programmeringsinterfa
ce, ett användarkommunikationsinterface samt kringelektronik.
Alla ovan nämnda komponenter samverkar väl och kommunice
rar via mikroprocessorn.

 Kommunikationsinterfacet UART har anpassats till TTL nivåerna
mellan processorn och modulerna. Detta genom att använda
spänningsdelning mellan GPS modulens utgång och PIC
processorns Schmitt Trigger ingång, eftersom den inte på signa
ler under 4.85V, men moduler sänder 2.85V.

 Avkopplingskondensatorer har dimensionerats till alla kompo
nenter i systemet enligt uppmätta störningsfrekvenser. Motorer
na genererar nämligen dessa, som kan påverka signalers kvalitet
och tillförlitlighet.

 Flera olika prototyper av styrkort har utvärderats enligt principen
�”friskt kopplat, hälften brunnet�” för att kvalitetssäkra den slutgil
tiga lösningen. Slutsatserna av detta resulterade i att styrkort in
köptes enligt tidigare kapitel samt att processorkortet blev mer
komplext med implementerad skyddselektronik. Styrkorten Pa
rallax HB 25 som till slut valdes fungerar tillfredsställande. Leve
ransen var snabb, funktionen var begriplig och interfacet kompa
tibelt. Dock kan vidare konstruktion av ett eget styrkort rekom
menderas inför en serietillverkning, då det ekonomiskt sett skiljer
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väldigt mycket mellan ett inköpt styrkort och ett optimerad samt
egenkonstruerat.

4.2 Mjukvara 
Mjukvaran uppfyller specifikationen till fullo, då de använda navige
ringsmetoderna är erkända och väldokumenterade. Resultaten av
funktionerna har testats mot egna beräkningar och samma resultat
uppnåddes. Alla funktionssegment har utvärderats och säkrats mot
felaktiga data.

En varning utfärdas för användning av flyttalsberäkningar i inbyggda
system, samt påpeka möjligheterna med ett realtidsoperativsystem och
utökad stabilitet vid användning av ett sådant eftersom system är
tidsberoende.
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Bilaga A: Elektronikscheman 

Figur 25: Schema för egendesignat styrkort
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Figur 26: Schema för egentillverkat processorkort
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Bilaga B: Användarhandledning 

Figur 27: Manöverpanel

1. Starta systemet genom att trycka knappen On/Off till läge On. Nu
tänds lysdioden �”Power�” ifall batteriet är inkopplat.

2. Starta handenheten. Avvakta i några sekunder, då enheterna
måste paras ihop. Under tiden blinkar vagnens Status LED blått
med en sekundsintervall.

3. Status LED blinkar orange tills en godkänd GPS signal fås in. Då
Status slocknat är systemet redo att användas.

4. Tryck för att starta funktionen. Ytterligare en tryckning fort
sätter systemet i viloläge igen.

5. Tänk på att stänga av systemet med knappen On/Off vid längre
uppehåll för att förlänga batteriets livstid.


