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Abstract 

At times when it is not suited to stand by a video camera can be resolved with a 
remote controlled camera mount. Examples of occasions is due to lack of space at a 
concert, a solemn ceremony in which someone must stand awkwardly  to to get 
good image, out in nature where animals shall be filmed without being frightened 
away or when you have staff shortages, a tight budget and need to control multiple 
cameras simultaneously. The systems that are available in the amateur market 
today have different functionality and is not fitting for the above problem or have 
very limited range and cannot connect to a mobile application. 

This project aims to develop a cost-effective and customized solution for the above 
problem by developing a remote-controlled camera mount in semi-professional 
segment where you through a controller and at a later stage with a mobile 
application controls the camera angle and rotation also called tilt and pan. 

The differences between this and existing solutions are that by using Bluetooth 
technology can control both the controller and later on also with a mobile 
application, the reason why it must be able to control both is that it is not always 
allowed to use cell phones in all environments where you want to film and therefore 
have a wider range of applications for camera mounting. 
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Sammanfattning 

Vid tillfällen då det inte lämpar sig att stå vid en videokamera kan det lösas med ett 
fjärrstyrt kamerafäste. Exempel på tillfällen är på grund av platsbrist på en konsert, 
en högtidsceremoni där någon måste stå konstigt till för att få bra bild, ute i naturen 
där djur ska filmas utan att bli ivägskrämda eller vid personalbrist, en tight budget 
och måste styra flera kameror samtidigt. De system som finns tillgängliga på 
amatörmarknaden idag har antingen annan funktionalitet och passar sig inte för 
ovanstående problem eller har väldigt begränsad räckvidd och går inte att 
sammankoppla med en mobilapplikation. 

Detta projekt går ut på att ta fram en kostnadseffektiv och skräddarsydd lösning för 
ovanstående problem genom att utveckla ett fjärrstyrt kamerafäste i 
semiproffssegmentet där det via en handkontroll och vid senare skede med en 
mobilapplikation styr kamerans lutning och rotation även kallad tiltning och 
panorering. 

Skillnaderna mellan denna och befintliga lösningar är att med hjälp av Bluetooth-
tekniken kan styra både med handkontroll och senare även med en 
mobilapplikation, anledningen till att det skall kunna styra med båda är att det inte 
alltid är tillåtet att använda sig av mobiltelefoner i alla miljöer där man vill filma och 
därför får ett bredare användningsområde för kamerafästet. 
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1 Inledning 

1.1 Problemformulering 

Behovet av att kunna fjärrstyra kameror trådlöst har ökat och i dagsläget finns det 
endast ett begränsat antal produkter på amatörmarknaden som gör detta. Detta 
löstes genom att utveckla och konstruera ett fjärrstyrt kamerafäste med 
handkontroll för kameror i semiproffs segmentet. 

1.2 Syfte och Mål 

Syftet och målet med projektet är att ta fram en prototyp för ett fjärrstyrt 
kamerafäste för standardiserade kamerastativ där fokus ligger att vår produkt skall 
vara så nära försäljningsklar som möjligt, vilket innebär att vi tar hänsyn till vilket 
pris vi får om vi skulle vilja köpa fler komponenter av varje sort för att få en 
kostnadseffektiv produkt. 

1.3 Avgränsningar 

Ingen bildöverföring eller styrning av kamerans interna funktioner ingår i projektet. 
Detta sker lämpligen med hjälp av videolänk. 
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2 Bakgrund 

2.1 Kamerafäste 

Användningsområdet för kamerafästet är riktat mot där man vill filma utan att stå 
vid en kamera eller behöver styra flera kameror men inte har personal för detta, 
exempelvis för att filma djur i en skog, där minsta rörelse kan skrämma iväg djuret, 
på en föreläsning där föreläsaren själv kan styra kameran, eller på en konsert där 
det ska filmas med flera kameror i olika vinklar och på grund av platsbrist går det 
inte att stå vid kamerorna.  

2.1.1 Krav 

 Produkten skall kunna vrida och tilta en kamera av mindre modell max 500 
g. Kameran kan antas ha relativt bra centrering av vikten. 

 Bygghöjd på adaptern skall minimeras. Gärna < 40 mm. 
 Vid framtagandet av den kompletta adaptern skall hänsyn tas till att den skall 

kunna tillverkas till ett överkomligt pris. Uppskattning är att 
tillverkningskostnad bör ligga under 300 kr vid 1000 tillverkade enheter. 

 Adaptern får driftsström via mini-USB. 
 Vridning i horisontalplan min 180 grader (+- min 90 grader) 
 Tiltning i vertikalplan +- min 15 grader 
 Låg ljudnivå <50 dB 
 Adaptern skall tåla yttre vridande krafter utan att drivning skadas. 
 Manövrering skall ske trådlöst över lämpligt media t.ex Bluetooth, Wi-Fi etc 
 Manöverdon skall vara något liknande en trad. joystick. 
 Vridningshastighet skall vara styrbar, lämpligen genom att hastigheten styrs 

i förhållande till utslaget på manöverdonet. 

2.1.2 Önskemål 

 Adaptern förses med inbyggt batteri. Då rekommenderas något vanligt 
förekommande mobilbatterier. Laddning/ drift via mini-USB. 

 Adaptern får gärna ha en webbsida. 
 Manövrering kan alternativt ske över programvara liggande i mobilterminal 

alternativt dator. 
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2.2 Liknande projekt 

Två liknande examensarbeten har tidigare gjorts på Högskolan i Halmstad, det 
första våren 2008[1] och det andra hösten 2012[2]. Det första projektet bestod av 
en fjärrenhet samt en manöverenhet där man med fjärrenheten styr tiltning och 
panorering på manöverenheten trådlöst. Det andra projektet bestod bara av en 
manöverenhet där det istället styr tiltning och panorering trådlöst via en Android 
telefon. Det var även HASI Elektronik som stod bakom de två tidigare projekten. 

 

2.3 Existerande lösningar 

Det finns ett antal produkter för trådlös panorering och tiltning av mindre kameror 
på marknaden, nedan följer två exempel på liknande produkter. 

Det första exemplet är Vidpro EBRA-121R[3] som styrs vi en fjärrkontroll och har en 
räckvidd på 30 ft. (9 meter). 

Det andra exemplet är Soloshot[4] är inriktad för extremsport, den följer automatisk 
efter sändare på ett armband, sändaren har en räckvidd på 2000 ft. (601 meter). 

 

Figur 1. Vidpro med tillhörande fjärrkontroll 
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Figur 2 SoloShot med tillhörande armband 
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3 Teori 

3.1 Motorer 

3.1.1 Positionsstyrd DC-motor 

Positionsstyda DC-motorer [5] eller ofta kallade för DC servo, är en typ av motor 
som ofta förekommer i radiostyrda objekt, motorerna finns i olika utförande. Det 
finns analoga och digitala positionsstydra DC-motorer, mekaniken är precis den 
samma dvs. höljet, kugghjulen och allt det mekaniska. Skillnaden är hur de tolkar 
styrsignalen, den analoga positionsstyrda DC-motorn tar emot en fyrkantsvåg som 
går mellan hög och låg 50 gånger per sekund (50Hz) och genom att ändra dess 
pulsbredd ändras motorns position. De digitala positionsstyrda DC-motorerna tar 
också emot en 50Hz signal men en mikroprocessor inuti servot skalar upp signalen 
till 300Hz och kortar pulsbredden. 

Figur 3 beskriver hur en positionsstyrd DC servo fungerar. En signal mellan 0-5 volt 
skickas till motorn där en pulsbredd mellan 500µs och 2500µs bestämmer motorns 
vinkel.  

 

Figur 3. Positionsstyrning av DC servo med PWM signal 
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En positionsstyrd DC servo består av en likströmsmotor och en växellåda. På 
växellådan finns det en potentiometer som sensor för motorns position. En insignal i 
form av ett börvärde kommer till regulatorn och styr likströmsmotorn, 
potentiometern är återkopplad till regulatorn så att motorn når rätt position. Se 
figur 4. 

 

Figur 4. Reglersystem av DC servo 

 

3.2 Trådlös kommunikation 

3.2.1 Bluetooth 

Bluetooth [36] är en trådlös kommunikationsteknologi som finns i flera olika 
apparater exempelvis mobiler, datorer och bilar. Förr hade varje tillverkare en egen 
trådlös standard för att kommunicera mellan sina enheter. Nackdelen med det var 
att de inte kunde kommunicera med andra tillverkare. Det hela startades i form av 
ett projekt på Ericsson 1994, och 1998 började andra större företag samarbeta och 
Bluetooth togs fram. Namnet Bluetooth uppkom från vikingakonungen Harald 
Blåtand som enade Danmark och Norge. Han var duktig att få folk att enas med 
varandra, precis det Bluetooth standarden gjorde. Bluetooth loggan består av ett H 
och ett B i runskrift, vilket står för Harald Blåtand. 

Genom Bluetooth går det att skicka data så som filer och ljud och det används 
exempelvis vid synkronisering mellan mobil och PC, använda ett headset eller om 
det ska skickas filer mellan två mobiler. Fördelen med Bluetooth tillskillnad mellan 
andra trådlösa kommunikationer är att Bluetooth opererar vanligtvis i 2.4 - 2.485 
GHz bandet och hoppar mellan frekvenser 1600 gånger per sekund. Fördelen är att 
2.4GHz bandet är tillgängligt i de flesta länder och att det inte störs ut av andra 
enheter lika lätt med frekvenshoppen. För att skicka data mellan Bluetooth moduler 
måste enheterna vara parade [40] med varandra, för att två enheter skall kunna 
paras behövs en mästare och en slav modul, mästarens roll är att skapa och hålla en 
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anslutning till slaven. Varje modul kan vara ansluten upp till sju olika enheter. 
Avståndet som data kan skickas beror främst på tillverkaren men det finns olika 
minimum krav i kärnans specifikation som är indelad i olika klasser: 

 Class 1: 1 meter 
 Class 2: 10 meter, förekommer ofta i mobiler 
 Class 3: 100 meter, förekommer ofta i industri 

3.3 Mikroprocessorer 

3.3.1 Arduino 

Arduino är en öppen källkodsplattform som använder sig av en 8 bitars ATmega328 
[7] mikroprocessor. Arduino-platformen är enkel att komma igång med på grund av 
dess kodbibliotek både innehåller exempelkoder och färdiga script. [8] Ett exempel 
är att AD-omvandla (analog till digital omvandling) en signal, med hjälp av 
biblioteken görs detta med endast en rad kod. 

3.3.2 PIC 

PIC processorn kommer ifrån MicrochipTechnology [37]. De kommer i ett brett 
sortiment, från 8 bitar till 32 bitar och utförande allt från 6 till 100 pinnar. När 8 
bitarsserien undersöktes så hittades det ungefär 200 olika processorer med olika 
funktionaliteter. 1993 lanserades den första PIC processorn med Electrically 
Erasable Programmable Read-Only Memory (EEPROM) [38] som möjliggör att 
processorn kan spara data när strömmen avlägsnas. PIC processorn använder sig av 
Havard arkitektur [39] och jämfört med andra arkitekturer till exempel Von 
Neumann [39] använder Havard två separata minnesplatser, där ena är för data och 
den andra för instruktioner medan Von Neumann använder sig av gemensam 
minnesplats vilket leder till mindre bandbredd. 

3.4 Rapid Prototyping med Fused Deposition Modeling 

Fused deposition modeling(FDM) [42] är en tillverkningsteknik där ett material 
extruderas igenom ett munstycke som är upphettat till den temperatur då 
materialet är precis över sin smältpunkt. Då materialet är smält kan det enkelt åka 
igenom munstycket och läggas på en yta, på så vis bildas det ett lager. Det är 
munstycket som styrs över tillverkningsområdet, efter många upprepade cykler för 
att göra lager har det då skapat en 3D modell. Det är från en CAD-fil ett program 
utifrån lagertjocklek skivar (beräknar) hur varje lager ska vara utformat. 
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3.5 Mekanik 

3.5.1 Tiltning 

Vid tiltning av kameran uppkommer det ett moment vilken beror på kamerans 
tiltningsvinkel och hävarmen mellan tiltningsaxeln och viktcentrum på kameran. 

 

Figur 5. Tiltningskrafter 

Momentekvation: 

𝑀 = 𝑟𝑚𝑔 

𝑟 = 𝑆𝑖𝑛(𝛼)𝐿 

𝑟: Hävarmens längd 
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3.5.2 Rotation 

Det är torrfriktion mellan bottenplattan och rotationsaxeln vilken beror på 
kamerans vikt och friktionskoefficienten µ. Accelerationen är försumbar så som den 
viskösa friktionen och lasten. 

 

 

Figur 6. Panoreringsmoment 

Momentekvationer: 

𝑀𝑇  = 𝐼�̈� + 𝐷�̇� + 𝜇 ∫(𝐹𝑁 × 𝑟) + 𝑀𝐿𝑎𝑠𝑡  

𝐼 = ∫ 𝑟2 𝑚 

𝑀𝑇: Tillfört momentet 

𝐼: Tröghetsmomentet 

𝐷: Viskös friktionskonstant 

𝜇: Torr friktionskoefficient  

𝐹𝑁: Normalkraft 

𝑟: Radie 

𝑀𝐿𝑎𝑠𝑡: Pålagd last 
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4 Metod 

4.1 Trådlös kommunikation 

Problem som skall lösas: 

 Räckvidd > 20m 

Företaget Free2Move[10] i Halmstad utvecklar trådlös kommunikation och trådlösa 
produkter. Free2Move sponsrade projektet med två stycken Bluetooth 
utvecklingskort, tre stycken Bluetooth moduler samt diverse kablar. Ett annat 
alternativ på Bluetooth enhet var modulen JY-MCU [11], denna modul har 
räckvidden 10 meter i öppet fält och är väldigt prisvärd. Sparkfun har också en 
modul som de kallar BlueSMiRF [12]. Denna modul har en räckvidd på 104 meter. 

 

För trådlös kommunikation valdes Free2Moves utvecklingsplattform och moduler. 
Varför JY-MCU modulen inte valdes var på grund av dess räckvidd på 10 meter 
eftersom det fanns ett minimum krav på 20 meter samt brist på dokumentation. 
BlueSMiRF-modulen valdes inte på grund av dess pris och med hjälp av Free2Moves 
modul kunde det fås support samt att den kommer i fler utförande som skulle kunna 
användas i framtida versioner. 

 

Tabell 1. Jämförelse av olika Bluetooth moduler 

Företag Avstånd Support Pris Summa 

Free2Move + + + 3 

JY-MCU - - + 1 

BlueSMiRF + + - 2 

 

 

4.2 Mikroprocessor 

Problem som skall lösas: 

 PWM funktion 

Valet stod mellan ATmega328 och PIC16F690 mikroprocessor. PIC processorn har 
en intern klocka och ATmega processorn behöver en extern klocka samt ett par 
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kondensatorer för att fungera. Genom att välja PIC processorn behövs det mindre 
komponenter vilket leder till mindre kostnader och en billigare produkt. 

4.3 Motorer 

Problem som skall lösas: 

 Produkten skall kunna vrida och tilta en kamera av mindre modell max 
500g.  Kameran kan antas ha relativt bra centrering av vikten. 

 Vridning i horisontalplan min 180 grader (+- min 90 grader) 

 Tiltning i vertikalplan +- min 15 grader 

 Låg ljudnivå <50 dB 

 Generera ett hållmoment på 1.3 Kg/cm vid 6V 

Prototypen behöver rotera två axlar, tiltning och panorering av kameran. Vid 
panorering av kameran är momentet av mindre betydelse då endast systemets 
friktions behöver övervinnas samt generera en acceleration. Vid tiltning av kameran 
är momentet på motorn av stor betydelse då det uppkommer ett moment med en 
hävarm från axelcentrum till viktcentrum på kameran och vikten på denne när 
kameran tiltas. Det beslöts att använda likadana motorer för både tiltning och 
panorering då det går att få ner priserna vid köp av större kvantiteter. 

För att beräkna hållmomentet vid tiltning av kameran baseras det på en hävarm 
som är 100 mm. Måttet baseras på en mindre videokamera av vanlig modell samt 
måttet från axelcentrum till monteringspunkten på kamerafästet, exempelkameran 
som användes är en Panasonic HC-X920 Videokamera [19] med höjden 72 mm, med 
antagandet att kameran antas ha relativt bra centrering av vikten ger det ett 
viktcentrum på 36 mm höjdmässigt. Från axelcentrum till monteringspunkten för 
kameran är det 42 mm, vilket ger en hävarm på 42 + 36 = 78 mm. För att ha en 
säkerhetsmarginal samt användandet av andra modeller skalades detta mått upp till 
100 mm. 

Produkten skall max kunna tilta en kamera på 500g i 15 grader med hävarmen 100 
mm. 

Då ges ekvationen: 

𝑆𝑖𝑛(15°) × 100 𝑚𝑚 × 500 𝑔 = 1.29 𝐾𝑔/𝑐𝑚 

 

De motorer som klarade kraven var Sparkfuns medium servo [28] och Sparkfuns 
stora servo [29]. Den stora servon hade mer kraft vilket skulle resultera att en 
större kamera skulle kunna användas. Dock så valdes det att använda medium 
servon eftersom den var mindre. 
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4.4 Strömförsörjning 

Problem som skall lösas: 

 Adaptern får driftsström via mini-USB. 
 (Önskemål) Adaptern förses med inbyggt batteri. Då rekommenderas något 

vanligt förekommande mobilbatterier. Laddning/ drift via mini-USB. 

För att hålla kostnaderna låga beslöts det att kunden själv skall kunna byta batterier. 
Handkontrollens drivspänning är 3.3 volt och till den beslöts det att seriekoppla tre 
stycken AAA batterier på 1.5 volt vardera vilket ger 4.5 volt. Spänningen regleras 
sedan till 3.3 volt av spänningsregulatorn. 

Till kamerafästet behövde motorerna 6v för maximal prestanda och då testades hur 
mycket ström motorerna använda med en hängande last på 500 gram. Motorn 
förbrukade i snitt 100mA när den kördes och när den stod still drogs ingen ström. 
Till denna enhet valdes batteriet 4LR44 [30] samt strömförsörjning via mini-USB 

 

4.5 Mjukvarudesign 

Vid utveckling mot PIC-processorn användes Microchips egna utvecklingsverktyg 
MPLAB X [13]. Nackdelen är att gratisversionen av MPLAB X saknar en kompilator 
för PIC16 serien. Dock finns det andra tredjeparts kompilatorer vilka fungerar som 
tillägg till MPLAB. Kompilatorn som valdes var HITECH-C Compiler [14], vilken 
Microchip själva rekommenderade. Till kompilatorn ingick olika handledarprogram 
där det förklaras hur exempelvis pulssignaler skapas, dioder tänds och släcks och 
trådlös kommunikation. 

 

Mjukvarudesignen delades in i två olika projekt, handkontroll och kamerafäste. För 
att inte angripa alla programmerings problem på samma gång gjordes små projekt 
där enstaka problem löstes. 

4.6 Mekanisk design 

Problem som skall lösas: 

 Produkten skall kunna vrida och tilta en kamera av mindre modell max 500 
gram.  Kameran kan antas ha relativt bra centrering av vikten. 

 Bygghöjd på adaptern skall minimeras. Gärna < 40 mm. 
 Vridning i horisontalplan min 180 grader (+- min 90 grader) 

 Tiltning i vertikalplan +- min 15 grader 

 Låg ljudnivå <50 dB 

 Adaptern skall tåla yttre vridande krafter utan att drivning skadas. 
 Kunna monteras på ett standard kamerastativ med standardgänga UNC ¼” 
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 Kunna på ovansidan montera en kamera av mindre modell med 
standardgänga UNC ¼” 

Designen av mekaniken för kamerafästet samt kapslingen för handkontrollen 
utvecklades med designverktyget CATIA V5 [15] dels för att projektgruppen har 
tidigare erfarenhet av programvaran samt att CATIA V5 är kompatibelt med 
programvaran MakerWere[16], vilket används för att skiva 3D-modeller inför 
utskrift med 3D-skrivaren MakerBot Replicator dual[17] 

För tillverkning av prototypen valdes det att använda en 3D-skrivare för att enkelt 
och billigt kunna tillverka komplicerade mekaniska delar. Delar vilka inte kan 
skrivas ut kommer att tillverkas i lämpligt material eller köpas av tillverkare. Den 
3D-skrivaren som användes är en MakerBot Replicator dual och den bygger på 
tekniken fused deposition modeling. Materialet som användes är vit ABS-plast[18]. 
Detta val gjordes på grund av att den är användarvänlig i liten skala samt att 
materialet endast behöver slipas och eventuellt härdas med aceton vid behov. 
MakerBoten finns tillgänglig på skolan för användning utan kostnad, det enda 
projektet bekostar är materialet. 

4.7 Elektronikkonstruktion 

För kretsschema och kretskortslayout (PCB) användes gratisprogrammet 
Designspark [25]. I designspark görs kretsscheman som sedan konverteras till PCB 
layout. I PCBn placeras komponenter och kretskortets utformning bestäms. När väl 
PCBn är klar kan denna konverteras ytterligare en gång och skickas till en 
kretskortsfräs som fräser ut kortet och borrar komponenternas hål. 
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5 Resultat 

5.1 Mjukvarudesign 

5.1.1 Trådlös kommunikation 

Kommunikationen mellan mikroprocessor och Bluetoothmodul sker seriellt, 
eftersom det tidigare fanns erfarenhet av Arduino så tillverkades det en temporär 
krets för att snabbt komma igång med seriell kommunikation mellan ett Arduino 
utvecklingskort, en MAX3232 [20] och en PC. MAX3232 kretsens uppgift är att 
omvandla mikroprocessorns seriella signaler (0-5v) till kommunikationsstandarden 
RS-232 [41] som ligger mellan +3v till +15v eller -3v till -15v.  

Efter att ha upprättat en seriell kommunikation med mikroprocessorn och PCn med 
hjälp av ett programmet Seriell Port Monitor [21] vilket gjorde det möjligt att skicka 
och ta emot meddelande via COM-porten. Det utvecklades två olika program till 
Arduino, ett där ena mikroprocessorn skickade kommandon och ett program som 
tog emot kommandon beroende av vilket kommando som togs emot tände och 
släcktes en lysdiod. Två Arduinos programmerades med varsitt program och 
kopplades sedan in på Bluetooth utvecklingskorten. Se figur 7.  

 

Figur 7. Trådlös Bluetooth kommunikation med Free2Moves moduler och Arduino 

 

För att Bluetooth modulerna skulle kunna hitta varandra och kunna kommunicera 
så programmerades de via USB kabel till datorn med Free2Moves programvara. 
Inställningar som var nödvändiga att utföra var att ställa in den ena till slave och 
den andra till master samt att en anslutning mellan modulerna skulle upprättas när 
enheterna finns tillgängliga. 

För att mikroprocessorn skulle kunna ta emot och sända signaler till Bluetooth 
korten så används det en logisk nivåkonverterare från Sparkfun [22] för att inte 
förstöra Bluetooth modulerna då mikroprocessorerna använder sig av 5 volt och 
Bluetooth modulerna använder 3.3v. 
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Efter upprättad kommunikation med Arduino korten så var nästa steg att byta ut 
Arduino korten till PIC processorerna. Genom att först koppla in PIC processorn 
direkt till PCn via RS-232 kabel utvecklades ett seriell bibliotek för att underlätta 
den seriella kommunikationen och minska upprepning av kod. När biblioteket hade 
de funktioner som behövdes så utvecklades ett program för att skicka signaler samt 
ett program för att ta emot signaler och lades in på varsin PIC processor. Allt 
kopplades in tillsammans med Bluetooth utvecklingskorten och testades genom att 
beroende på vilken seriell signal som skickades så tändes och släcktes olika 
lysdioder. 

 

För att undvika nivåkonverteraren mellan mikroprocessorerna och 
Bluetoothmodulerna utökades varje krets med varsin spänningsregulator AMS1117 
[24] för att driva både mikroprocessorn och Bluetoothmodulen med 3.3 volt. 

 

5.1.2 Styrning av positionsstyrd DC-motor 

Test 1 

Mikroprocessorn har en 8 bitars Pulse Width Modulation (PWM) funktion, genom 
att ställa in olika register i processorn gers det en kontinuerlig signal på en utgång 
och sedan kan pulsbredden varieras genom att ändra på en variabel. Detta 
tillämpades men resultatet blev att pulsbredden ändrades 125µs per steg och 
eftersom 0-90 grader ligger mellan 500µs och 2500µs blev upplösningen för dålig, 
endast 16 steg på 180 grader. Detta medförde att motorns rörelse blev hackig och 
ryckig.   

Test 2 

Med hjälp av två timers skapades en 16 bitars PWM signal. Den ena timern gör ett 
avbrott var 50 gång per sekund (50Hz) och ytterligare en 16 bitars timer som 
bestämmer pulsbredden gavs en upplösning med 3600 punkter på 180 grader vilket 
ger små börvärdesförändringar och en jämnare rörelse på motorn. 

 

5.2 Elektronikkonstruktion 

5.2.1 Handkontroll 

För handkontrollen valdes en design liknande Playstation 2 joysticken [26]. För att 
kunna kommunicera med användaren sattes det in en buzzer, vibrator och tre 
lysdioder, en för att indikera att enheten är igång, en för att det är anslutning mellan 
handkontroll och kamerafäste samt en för batterinivå. För att förenkla tillverkning 



 

 19 

av kretskort valdes through-hole komponenter (THD) så som processor, resistorer 
och transistor. 

Till handkontrollen tillverkades det två stycken kretskort för nivåskillnaden på 
joysticken och knapparna. Målet var att handkontrollen skulle vara så smal som 
möjligt, då kontakten till Bluetooth-enheten var ytmonterad gjordes det ett hål 
genom kretskortet så att benen på kontakten var på ovansidan och Bluetooth-
enheten monterades på undersidan. Se figur 8. Med hjälp av denna lösning sparades 
kretskortet tjocklek på 1.6mm vilket medförde att handkontrollen kunde göras 
smalare. Se figur 15 hur kretskorten är monterade i handkontrollen. 

 

 

Figur 8. Kretskort handkontroll 

 

5.2.2 Kamerafäste 

Till skillnad från handkontrollen valdes ytmonterade resistorer till kamerafästet, på 
grund av platsbrist. För att kunna köra enheten via mini USB valdes liknande 
komponenter som Arduinon använder för strömförsörjning. [8] 

Till kamerafästet tillverkades två kretskort, Det första var för Bluetoothen och 
mikroprocessorn. Det andra var för lysdioderna och mini USB strömförsörjningen. 
Två kretskort var tvunget att tillverkas på grund av platsbrist. Se figur 9 hur 
kretskorten är monterade inuti kamerafästet. 

Bluetooth kontakt 
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Figur 9. Kretskort kamerafäste 

 

5.3 Programstruktur 

5.3.1 Handkontroll 

Programmet börjar med att initiera skrivning till Bluetoothmodulen där läsingången 
och skrivutgången aktiveras. Därefter initieras en timer som används när knapparna 
hålls ned. Utgångar för lysdioder, vibrator och buzzer samt ingångar för knappar 
initieras. När initieringen är klar börjar huvudprogrammet med att kolla 
batterinivån, är nivån för låg tänds en lysdiod. Därefter läses knapparna av, om 
någon knapp är nedtryckt startas timern och programmet fortsätter, skulle knappen 
släppas inom tre sekunder skickas ett kommando till kamerafästet för att styra till 
en tidigare sparad position, skulle knappen släppas efter tre sekunder skickas ett 
kommando till kamerafästet för att spara nuvarande position. Efter knapparna läses 
joystickens värde in, beroende vilken position joysticken har skickas olika 
kommando för att starta och stanna motorerna för tiltning och panorering. Efter 
programmets slut körs huvudprogrammet om igen. Se figur 10. 
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Figur 10. Flödesschema handkontroll 
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5.3.2 Kamerafäste 

Programmet börjar med att initiera skrivning till Bluetoothmodulen där läsingången 
och skrivutgången aktiveras. Därefter initieras timers som genererar olika avbrott 
vilka bestämmer motorernas position. Utgångar för lysdioderna och ingångar för 
motorerna initieras. När initieringen är klar börjar huvudprogrammet med att kolla 
batterinivån, är den för låg tänds en lysdiod. Programmet börjar sedan ta emot 
kommandon, beroende på vilket kommando som kommer in ändras motorernas 
position, sparar motorernas position eller kör motorerna till sitt tidigare sparade 
värde. Huvudprogrammet körs sedan om. Se figur 11. 
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Figur 11. Flödesschema kamerafäste 
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5.4 Mekanisk Design 

Modellerna som visas nedan i figur 12 till 15 är tagna med CATIA V5 Photo studio 
och visar hur prototypen ser ut efter 3D-utskrift, efterbehandling och assemblering 
samt i form av sprängskiss. 

5.4.1 Kamerafäste 

Rotationsmotorn är monterad på bottenplattan där det sitter en konisk kuggväxel 
från Mekanex[27] av modellen A1020M20-1 (20 kuggar) med utväxlingen1:1, denna 
är kopplad till rotationsaxeln som sticker ut på undersidan av kamerafästet. Det är 
sedan på rotationsaxelns undersida där ett stativ kan monteras i ett UNC ¼” gängat 
hål. Se figur 13. 

Mellan tiltningsmotorn som är monterad på bottenplattan och tiltningsaxeln 
monteras det två cylindriska kugghjul från Mekanex av modellerna 0516M (16 
kuggar) samt 0550M (50 kuggar), vilka bildar en kuggväxel med utväxlingen 
3:1mellan tiltningsmotorn och tiltningsaxeln. Vidare från tiltiningsaxeln via två 
fästplattor på sidorna som är monterade i överdelen där ett glidspår finns. Det är i 
glidspåret monteringsbrickan förs in. I centrum på monteringsbrickan finns en UNC 
¼” gängad axel där kameran monteras. Efter införandet av monteringsbrickan låses 
detta med en låsplatta, denna förs också in i glidspåret och sedan skruvas fast i 
överdelen. Se figur 13. Figur 12 visar den färdiga prototypen av kamerafästet. 

 

Figur 12. 3D renderad modell av kamerafäste 
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Figur 13. Sprängskiss kamerafäste 

5.4.2 Handkontroll 

Designen av handkontrollen har varit riktad mot att få den funktionell men även 
något ergonomisk med hjälp av ingröpningen i den främre delen av handkontrollen 
på grund av att det då är lättare med människor med små händer att greppa 
handkontrollen. Se figur 14. 

 

Figur 14. 3D rendering handkontroll 
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Figur 15. Sprängskiss handkontroll 

5.5 Sluttest 

Vid sluttestningen användes en vikt på 500 gram, vilket var kravet att kamerafästet 
skulle klara att manövrera. När kamerafästet matades med spänning från mini-USB 
fungerade enhetens funktioner tillfredställande. Då kamerafästet matades med 
spänning från batteriet tappar enheten Bluetooth-kontakt när styrsignal kommer 
och motorerna börjar köra. 

Det testades även med en överdimensionerad systemkamera med tillhörande 
objektiv på totalt 850 gram för att se vad systemet faktiskt klarade av, det gick att 
styra kamerafästet med matning från mini-USB, dock lite ryckigt. Vid aggressiv 
styrning och maximal tiltning kunde kamerafästet även tappa Bluetooth-kontakt, 
delvis på grund av att kamerans vikt inte var centrerad och det därför är större 
påfrestningar, framförallt vid tiltning framåt. Samma problem uppkom med 
batterimatningen som tidigare. 

5.5.1 Testning mot krav 

 Produkten skall kunna vrida och tilta en kamera av mindre modell max 500 g. 
Kameran kan antas ha relativt bra centrering av vikten. 

Vid sluttestningen användes en vikt på 500g som monterades på kamerafästet. 
Funktionerna tiltning och panorering fungerade. 

 Bygghöjd på adaptern skall minimeras. Gärna < 40 mm. 

 
 



 

 27 

Den totala bygghöjden slutade på 44 mm, vilket är 4 mm ifrån målet. Den bristande 
exaktheten i 3D skrivaren samt att prototypen är handgjord bidrog till dessa 
avvikande 4 mm. Även vissa konstruktionsändringar kan göras för att öka 
marginalerna på kravet. 

 Vid framtagandet av den kompletta adaptern skall hänsyn tas till att den skall 
kunna tillverkas till ett överkomligt pris. Uppskattning är att 
tillverkningskostnad bör ligga under 300 kr vid 1000 tillverkade enheter. 

Analys av tillverkningskostnad har inte genomförts fullt ut. Samtliga beställningar 
av delar och aktiva val har gjorts för att hålla priset på produkten så lågt som 
möjligt. 

 Adaptern får driftsström via mini-USB. 

När kamerafästet matades med spänning från mini-USB fungerade enhetens 
funktioner. 

 Vridning i horisontalplan min 180 grader (+- min 90 grader) 

Kamerafästet klarar att vrida 180 grader. 

 Tiltning i vertikalplan +- min 15 grader 

Kamerafästet klarar att tilta +- 15 grader med provvikten på 500g.  

 Låg ljudnivå <50 dB 

Testningen av ljudnivån genomfördes med hjälp av en decibelmätare i ett avskilt 
rum, dock låg aldrig bakgrundsljudet under 25 dB. Vid körning med kamerafästet 
toppade ljudnivån på 65 dB och vid stillastående toppade ljudnivån på 55 dB. Det 
genomfördes även praktiska tester på en mässa, där kunde endast ljudet från 
kamerafästet urskiljas från bakgrundsljudet på mässan vid stor koncentration samt 
vetskap om ljudet. 

 Adaptern skall tåla yttre vridande krafter utan att drivning skadas. 

Genom att både vrida och tilta på kamerafästet när det var monterat på stativ 
testades tåligheten för yttre vridande krafter. Eftersom drivningen inte skadades 
anses testet godkänt. 

 Manövrering skall ske trådlöst över lämpligt media t.ex. Bluetooth, Wi-Fi etc. 

All kommunikation mellan handkontroll och kamerafäste sker via Bluetooth. 

 Manöverdon skall vara något liknande en trad. joystick. 

Manöverdonet på handkontrollen för styrningen är en joystick. 
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 Vridningshastighet skall vara styrbar, lämpligen genom att hastigheten styrs i 
förhållande till utslaget på manöverdonet. 

I dagsläget går det bara att styra med en hastighet på både tilt och panorering. Det 
enda som behövs för att åtgärda detta är att ändra i mjukvaran då det på grund av 
tidsbrist inte hann implementerats. 

Önskemål 

 Adaptern förses med inbyggt batteri. Då rekommenderas något vanligt 
förekommande mobilbatterier. Laddning/ drift via mini-USB. 

Kamerafästet förseddes med batteri, men detta fungerar inte korrekt. På grund av 
tidsbrist har åtgärd och fullskalig felsökning inte genomförts. Då kamerafästet matas 
med spänning från batteriet tappar enheten Bluetooth-kontakt när kommandon 
kommer och motorerna börjar köra. 

 Adaptern får gärna ha en webbsida. 

Kamerafästet har ingen webbsida idag. 

 Manövrering kan alternativt ske över programvara liggande i mobilterminal 
alternativt dator. 

Hårdvaru och mjukvarumässigt är kamerafästet förberett för till exempel en 
mobilapplikation, men detta har på grund av tidsbrist inte utvecklats. 
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6 Slutsats 

6.1 Vidareutveckling  

För vidareutveckling av produkten kan PLA-plast[31] användas i nästa prototypsteg 
vid 3D-utskrivande av delar. PLA-plast är miljövänlig då det inte sker något 
nettoutsläpp av koldioxid vid förbränning och kan tillverkas av t.ex. majs enligt en 
artikel i Ny Teknik[32]. 

 

6.2 Förbättringar 

6.2.1 Hårdvara 

För förbättring av handkontrollen kan joysticken ersättas av en “Joystick - tum, glid” 
[33], den har samma bygghöjd som knapparna det medför att endast ett kretskort 
behövs tillverkas. Alla hålmonterade komponenter kan ersättas med ytmonterade 
komponenter för att spara utrymme. Bluetoothmodulerna var moduler till 
utvecklingskortet med ben. Free2Move har den ytmonterade modulen F2M03GX 
[34] som endast bygger 2.1mm i höjd. Kamerafästet skulle behöva ett annat batteri 
med mer amperetimmar. 

6.2.2 Mekanisk design 

Genom att byta till ytmonterade komponenter kan hela bygghöjden sänkas på både 
handkontrollen och kamerafästet vilket leder till mindre tillverkningskostnader. I en 
massproducerad version skulle inte plastdetaljerna produceras av en Makerbot utan 
med t.ex. formsprutad plast [35]. Detta leder till bättre precision och hållbarhet. 
Kugghjulen och dess infästningar behöver inte vara av metall utan kan tillverkas av 
plast. 

 

6.3 Beställda delar 

Nedan i tabell 2 redovisas inköpa delar under projekts gång. Antalet på vissa 
komponenter är fler än de som användes för att i prototypbyggen är det lätt hänt att 
saker och ting går sönder. Även en del komponenter som beställdes sorterades bort 
till förmån för nya lösningar. Frakt är inte inräknat. 
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Tabell 2. Inköpslista 

Företag Beskrivning Art nr. Antal Styckpris (kr) 

Farnell Bluetooth kontakt 1667674 2 47.39 

Farnell Battery contact plus 1650676 2 1.42 

Farnell Battery contact minus  908708 1 17.74 

Farnell Rak stiftlist 1654535 1 10.39 

Farnell 90 grader stiftlist 1841228 1 12.73 

Farnell PIC16F690                         1103406                         1 18.85 

Farnell OP förstärkare  1332123 1 10.68 

Farnell MOSFET                                 9846310 5 3,79 

Farnell Batteryholder AAA 1650686 2 8.43 

Electokit Tryckknapp PCB 12x12mm 41003910 6 4,8 

Electokit Joystick 10k tummanövrering 41003708 1 31,2 

Electokit Skjutomkopplare 1-pol on-on 
19.5mm 

41003373 2 4,8 

Electokit PIC16F690-I/P DIP-20 40360690 2 25,5 

Electokit Summer 4 kHz miniatyr 41003599 1 22,77 

Electokit DC-jack 2.1mm PCB 41002168 2 4 

Hobbytronics Sparkfun Medium Servo ROB-10333 2 88,25 

Mekanex Cylindriska kugghjul 0516M 2 - 
 

Mekanex Cylindriska kugghjul 0550M 2 - 
 

Mekanex Koniska kugghjul A1020M20-1 1 Totalt Mekanex: 

974 
 

Free2Move Bluetooth utvecklingskitt F2M03G-KIT 2 Pris saknas 

Free2Move Bluetooth utvecklingskitt F2M03GXA 3 Pris saknas 
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