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Förord 

Anledningen till att jag valde detta projekt var att jag inte hittade något examensarbete via företag som 

kändes relevant till ämnet mekatronik. Tidigare samma år som jag letade examensarbete diskuterade 

jag elektroniska modifieringar med ett par Airsoft-spelare. Jag kollade på deras modifieringar och fann 

dem som ett utmanande projekt och i frånvaro av andra mekatroniska projekt lade jag upp detta som 

ett eget förslag för min examinator. 

Under mitt examensarbete har jag lärt mig väldigt mycket om prototypframtagning och vad det 

innebär. Projektet var spännande och innehöll många utmaningar. Jag har fått tillämpa stora delar av 

Mekanik, Elektronik och Programmering som jag tagit lärdom av under min utbildning. Jag har även 

lärt mig mycket mer om elektronik och fördjupat mina kunskaper inom toleranser i form av passform 

samt kretskortstillverkning.  

Jag vill ta tillfället i akt och tacka min handledare Kenneth Nilsson för allt stöd och vägledning jag fått 

under projektets gång. Jag vill även passa på och tacka Thomas Lithén och Thomas Munther för all 

hjälp jag fått med kretskortstillverkning.  

Slutligen vill jag tacka ALMI (1) och Högskolan i Halmstad för bidraget i form av pengar till 

framtagande av prototyp.  
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Abstrakt 

Inom airsoftcommunityn söker man ständigt efter realism och/eller optimal prestanda. När prestandan 

eller realismen i ditt vapen inte känns tillräckligt bra brukar man därför söka efter modifieringar. Att 

tillverka egna modifieringar är inte det lättaste och man brukar därför vända sig till företag som är 

specialiserade på det.  

Målet med detta projekt är att skapa en prototyp av en modifiering som kallas för ”Programmerbar 

MOSFET” och riktar in sig på att optimera de elektroniska komponenterna i vapnet, det vill säga; en 

digitalisering av styrningen i vapnet. Detta medför nya funktioner och mer stabilitet som inte är möjlig 

i den mekaniska föregångaren.  

Det har tillverkats prototypkort där funktioner programmerats in som sedan testats mot ett airsoft-

växellåda med givande resultat. Prototypen ligger som grund till en slutprodukt som det finns 

möjlighet att basera ett företag på.  
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Abstract 

The Airsoft Community always search for realism and optimal performance. 

When the performance and/or the realism in your AEG
1
 aren’t enough you turn to modifications to 

improve the weapon. But to manufacture such modifications isn’t that easy, hence you turn to 

companies that are specialized in creating such devices.  

The goal with this project is to create a prototype of a modification called “Programmable MOSFET” 

and targets optimization of the electrical components within the AEG. This means that you digitalize 

the control of your AEG thus entails new functions and more stability to the system that isn’t possible 

with its mechanical predecessor.  

A prototype has been manufactured and programmed with functions according to requirement-

specifications then it was tested on an airsoft-gearbox with rewarding results. The resulting prototype 

is used as the basis for a final product that it is possible to base a business on.  

  

                                                      
1
 AEG – Automatic Electrical Gun 
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1. Inledning 
Detta projekt går ut på att konstruera ett uppgraderingskit till ett airsoftvapen av elektrisk modell 

en så kallad AEG
2
. En AEG är en replika utav ett riktigt vapen.  Samma storlek, samma material. 

Enda skillnaden är mekaniken inuti vapnet som är anpassad för att skjuta 6mm plastkulor.  

Avfyrningsmekanismen sitter i en växellåda inuti AEGen (se figur 1). I en standard AEG fungerar 

avfyrningsmekanismen enligt: genom att avtryckaren aktiverar en elmotor som drar tillbaka en 

fjäder som i sin tur komprimerar luft i en cylinder som sedan slungar iväg kulan. 

Avfyrningsmekanismen fungerar på två olika sätt beroende på vilket läge vapnet befinner sig i. De 

olika lägena beskrivs närmre i kapitel 3.  

Användaren vill ha nya funktioner och mer tillförlitlighet i sin AEG. Detta klarar inte den 

mekaniska standardvarianten av och man måste därför uppgradera till ett digitalt system i form av 

en modifikation som kallas för ”Programmerbar MOSFET”.   

I standardlösningen är det en TSA (Trigger Switch Assembly) som styr till och frånslag av 

motorn. Denna TSA fungerar som en återfjädrande mekanisk brytare som för samman ett par 

kopparplattor. Detta medför en del nackdelar som tillexempel fenomenet ”elektriskt överslag”
3
, en 

viss resistans som uppstår mellan kontaktytorna vilket medför sämre strömförsörjning till motorn 

än vad som är potentiellt möjligt och ostabilitet i systemet i form av att det inte finns någon 

egentlig kontroll på vad som händer i skjutprocessen.  

Utöver detta vill användaren i många fall ha fler funktioner eller att funktionerna skall fungera på 

ett annorlunda vis. Genom digitalisering får man fullständig kontroll över skjutprocessen och nya 

funktioner kan därför adderas.  

Vad dagens tillverkare inte erbjuder är produkter med Open Source (2), vilket gör det möjligt för 

användaren att konstruera sina egna funktioner och uppdateringar mjukvarumässigt. Dessutom får 

man en översiktig inställningsförmåga då det nya med detta projekt är att kunna koppla in datorn 

till enheten och på så vis göra sina inställningar för sin AEG. I en framtida version finns det även 

möjlighet till att göra enheten trådlös så att användaren kan ställa in sitt vapen ”on the go” via 

mobilen. 

  

                                                      
2
 AEG – Automatic Electrical Gun 

3
 Betyder att det bildas en luftburen elektrisk ström mellan kontaktytorna vilket medför att ytorna sotar igen efter 

hand. 
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1.1 Problemformulering 

# Gearbox Diagram  

A Spring Guide 

B Spring 

C Piston 

D Cylinder 

E Cylinder Head 

F Air Nozzle 

G Tappet Plate 

H Trigger Switch 

I₁ Sector Gear 

I₂ Spur Gear 

I3 Bevel Gear 

J  Non-Return Latch 

 

 

 

För att ta fram en prototyp av denna styrning har följande problem identifierats: 

1. TSA (Trigger Switch Assembly)  

För att styra motorn digitalt måste en ny avkänningssensor byggas (se figur 1 H), detta för att 

känna av en triggning
4
, en cykel

5
, samt lägesavkänning då man tar bort den existerande mekaniska 

lägesgivaren
6
 i samband med att man byter ut det gamla systemet.  

2. Styrenhet 
För att styra motorn måste man ha en enhet som kan tolka signalerna från den nya TSAn. Dessa 

signaler tolkas genom någon form av mikroprocessor och enheten fungerar då ungefär som ett 

relä.  En batterivakt är också av värde då man oftast använder LiPo-batterier vilka tar skada om de 

går under en viss spänningsnivå.  

3. Kronograf 
Med ett nytt system får man inte påverka prestandan på AEGen på något negativt vis. För att 

bevisa detta måste ett test verifiera det. Med hjälp av en kronograf kan ett sådant test utföras. En 

kronograf mäter utgångshastighet och eldhastighet vilket är de två viktigaste faktorerna man 

behöver ta hänsyn till, genom att sedan jämföra originalsystemet med det nya systemet får man 

reda på om man lyckats eller inte.  

  

                                                      
4
 Avtryck på avtryckaren. 

5
 Hela skjutprocessen, från det att du trycker på avtryckaren till det att kulan lämnat vapnet. 

6
 Givare som bestämmer vilket läge vapnet ligger i. (Semi/Full-Auto/Säkrad) 

 

Figur 1 Växellådsdiagram av modell V2 Växellåda 
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1.2 Syfte och mål 

Syftet med det här projektet är att utveckla och tillverka ett kit som uppdaterar styrningen av 

motorn i en AEG från analogt till digitalt. Uppgraderingskittet ska vara utvecklat så att man inte 

behöver göra några större ingrepp på sin växellåda mer än att byta ut den befintliga TSAn mot en 

ny med ett par skruvar.  

En digital styrning förbättrar generellt hela upplevelsen av en AEG, allt från känsla till prestanda 

och mekanisk stabilitet.  

Det finns även möjlighet på att titta på hur pass bra uppgraderingskittet (DAC Mk.I Shifter) 

fungerar med andra AEG modifieringar. Exempelvis starkare fjäder, starkare elmotor, 

uppgraderade kugghjul för bättre hållfasthet, ny cylinder, starkare batteri, med mera.  

1.3 Avgränsningar 
Då projektet leds av endast en person kan det inte bli allt för stort och därför måste några 

avgränsningar ske för att allt skall hinnas med. Kontrollenheten måste därför uppfylla några 

utvalda funktioner. De mest eftersökta funktionerna är: Precocking
7
, RoF-Kontroll

8
, 

Cykelslutförande
9
 samt en elektronisk spärr som skyddar batteriet från att ladda ur. Därför är 

tanken att dessa funktioner ger projektet godkänt och resterande funktioner kan ses som en bonus.  

Då programmering inte är lika väsentligt som mekanik och elektronik i utbildningen kommer valet 

av mikroprocessor bli av typ Arduino för att underlätta programmeringen. 

1.4 Budget 
Idag finns ingen fastslagen ekonomisk budget som projektet har. Alla inköp eller verksamhet som 

kan komma att kosta något betalas av studerande.  

Studerande tog kontakt med ALMI och blev beviljad 10.000 kr till prototypbygge, skolan bidrog 

med ytterligare 2000 kr i form av ett stipendie. Skulle mer pengar krävas står studerande för det 

själv. 

  

                                                      
7
 Precocking innebär att motorn drar tillbaka fjädern till ett läge precis innan AEGen avfyrar. Det gör att man får 

en omedelbar avfyrning så fort man triggar. På standard-AEGen får man en fördröjning i och med att vapnet 

måste utföra en hel cykel från utgångsläget.  Detta medför stress på fjädern, därmed måste det läggas in någon 

form av återställningsfunktion så att fjädern inte ligger i spänt läge när AEGen inte används. 
8
 RoF eller eldhastighet: Menar antalet avfyrade skott per tidsenhet. I detta fall avses det vara inställningsbart. 

9
 Cykelslutförande: En cykel i vapnet är hela skjutprocessen. Ett cykelslutförande innebär då att växellådan ska 

slutföra skjutprocessen oavsett hur snabbt man trycker på avfyrningsknappen. 
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1.5 Kravspecifikation 

Den slutgiltiga produkten (ses som ett kit, TSA & Styrenhet) skall uppfylla nedanstående krav 

även om detta projekt inte innehåller alla delar kommer hänsyn för funktioner tas mot den 

plattform som skall utvecklas så att det finns rum för utveckling av funktionerna i framtiden.  

Prioritetsfördelning mellan tid, resurser och kvalité: 

Tid: 50 % 

Resurser: 15 % 

Kvalité: 35 % 

Tid är den faktor som är högst prioriterad i detta projekt eftersom det är ett examensarbete. 

Utvecklaren själv har valt att prioritera kvalité högre än resurser. 

1.5.1 Funktionalitet 

 Styrenheten skall klara av de grundfunktioner som konkurrenternas produkter klarar 

av:  

o Semi-Automat 

o Full-Automat  

o precocking,  

o RoF-kontroll  

o Cykelslutförande  

o Batterivakt 

 Utbyggnadsmöjligheter för styrenheten för framtida funktioner skall finnas 

exempelvis bluetooth. 

 Produkten skall vara Open Source. 

1.5.2 Utförande 

 Ett funktionsdugligt kit skall tas fram. 

 Det slutgiltiga kittet skall få plats i vapnet (kompakt produkt). 

o TSA skall få plats i en AEG V2 växellåda. 

o Styrenhet skall få plats i kolven på vapnet (LMT Defender 2000 (3)). 

 Produkten skall vara ett modulbaserat bygge och bestå av utbytbara moduler.  

 Produkten skall drivas av samma batteri som motorn, drifttid är inte specificerat. 
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2. Bakgrund 

2.1 Mekaniskt system 
Den viktigaste delen är hur motorn styrs, vilket den gör via en del som kallas för TSA (Trigger 

Switch Assembly) (se figur 1H). 

Ett standard AEG-system (se figur 2) fungerar enligt: En direktkoppling mellan batteriet och 

motor. Mellan batteri och motor sitter TSAn som reglerar på och avslag.  

 

 

 

 

 

 

2.1.1 Standard TSA 

TSAn är den del i AEGen som styr strömmen till motorn. I standard utförande (se figur 3) styr den 

det genom på och avslagning som fungerar mekaniskt. Den har tre olika lägen: Semi-Automat
10

, 

Full-Automat
11

 och Säkrad. 

 

 

 

Figur 3 Standard TSA där man kan se kopparplattorna. 

 

 

 

 

                                                      
10

 Ett läge där vapnet avfyrar ett skott per triggning oavsett om du håller inne avtryckaren eller trycker snabbt.   
11

 Vapnet avfyrar så länge som avtryckaren är intryckt. 

Motor 

TSA 

Batteri 

 

Figur 2 Blockschema över ett mekaniskt standard AEG styrsystem 
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En cykel i Semi-Automat: 

1. Avtryckare aktiveras. 

2. Kontaktdonet strömsätter motorn och en cykel börjar. 

3. Vid fullgjord cykel avaktiveras kontaktdonen mekaniskt via en avbrytare
12

 som sitter kopplad 

mot sektionsväxeln (se fotnot 12 och figur 1 I-1). Denna avbrytare drar isär kontaktdonen och 

avaktiverar motorn.  

En cykel i Full-Automat: 

1. Avtryckare aktiveras.  

2. Kontaktdon strömsätter motorn och en cykel börjar.  

3. Cykeln fortsätter likt punk 3 i semi-automat, vid fullbordad cykel återaktiveras kontaktdonen 

via en fjäder (monterad mellan lägesplatta (se figur 4) och avbrytare) och det påbörjas en ny 

cykel.  

I säkrat läge fälls en liten plastspak ner som kilar fast avtryckaren vilket förhindrar användaren 

från att skjuta.  

De olika lägena styrs mekaniskt genom en lägesplatta (selectorplate) (se figur 4) som sitter på 

utsidan av växellådan, denna är i sin tur kopplad till eldlägesgivaren som sitter på utsidan av 

vapnet via punkt III i figur 4.  

Mellan lägesplatta och avbrytare (se figur 4 punkt II) sitter den fjäder som beskrivs i Full-Automat 

punkt 3.  

Vid semi-automat är fjädern mellan lägesplattan och avbrytare inte spänd. 

Vid full-automat är denna fjäder spänd och det är det som gör att avbrytaren återaktiveras igen 

efter varje cykel, det ger även ett kort avbrott mellan varje cykel vilket sänker den potentiella 

eldhastigheten. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 Lägesplatta (I) monterad på växellåda.  

                                                      
12 Sektionsväxel (sectorgear) till vänster: vingen (teardrop) sitter på undersidan av sektionsväxeln.  

Avbrytare (cutoff lever) till höger: Den vänstra delen på avbrytaren släpar längs med vingen på 
sektionsväxeln och den högra delen avbrytaren är kopplad till kontaktdonen som den drar isär.  
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2.2  Digitalt system 

När man sätter i en digital modifiering-”Programmerbar MOSFET” (se figur 5) i sin AEG 

fungerar systemet på ett annat vis. Batteriet kopplas nu in mot en kontrollenhet. Kontrollenhetens 

uppgift blir att tolka de signaler som TSAn sänder och sedan översätta dessa till styrsignaler som 

skickas till en transistor som i sin tur sköter strömöverföringen till motorn. TSAn fungerar nu inte 

längre som en strömknapp utan som en signalgivare som kopplas in och tolkas i kontrollenheten 

av en mikroprocessor.  

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1 Befintliga modifieringskit 

 

Figur 6 Black Talon Concepts Spectre "Programmerbar MOSFET" i väldigt kompakt format för V2 växellåda. 

I figur 6 kan man se en komplett lösning tillverkad av Black Talon Concepts(4) med både TSA 

och styrenhet. I denna lösning sitter hela styrkretsen inuti växellådan. Fördelen är att den är väldigt 

kompakt och inte tar någon plats i kolven på vapnet. Emellertid kan då inte kortet användas till 

mer än ett vapen då det är mycket omständigt att skruva isär en växellåda och detta är inte något 

du gör när du väl använder din AEG i fält. En annan negativ sak är att ett sådant kort enbart kan 

användas till den växellåda den är utvecklad för. Det betyder att just detta kort inte passar i andra 

växellådor än just V2.  

Black Talon Concepts har utvecklat en kontrollenhet (se figur 7) som kan placeras tillsammans 

med batteriet på en mer lättillgänglig plats.  

 

Motor 

TSA V2 

Batteri 

 

Styrenhet 

“Programmerbar 

MOSFET” 

Figur 5 Digitalt system, en så kallad "Programmerbar MOSFET" 
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Figur 7 Black Talon Concepts Chimera Mk.II "Programmerbar MOSFET" i ett större, men mer allsidigt 

format. 

Enheten (se figur 7) kopplas sedan samman med en digital TSA för ett fulländat system. Inte nog 

med att detta är en smidigare lösning. Den medför att man skulle kunna använda den till andra 

växellådor med. Det enda man behöver göra är att byta TSAn till en som passar till den växellåda 

som din AEG har. Alla inställningar på chimeran sker via olika avtryck på avtryckaren (5), detta 

kan ses som ett ganska omständigt.   

2.2.2 Digital TSA 

För att ge korrekta signaler till styrenheterna från 2.2.1 måste TSAn digitaliseras. Detta kan ske 

genom att byta ut hela den befintliga TSAn mot en ny digital enhet, eller att konvertera den gamla 

TSAn genom spänningsdelning för att få ner spänningen till digital nivå.  

För bästa prestanda är det bästa att byta ut hela systemet med nya givare eftersom kontrollenheten 

fortfarande inte vet vad som händer under skjutprocessen om du behåller men modifierar den 

gamla TSAn.  

I en ny TSA, kan man istället placera ut mikrobrytare som ersätter avbrytaren (cutoff lever), 

avtryckare samt lägesgivare. Genom att göra detta kan man räkna ut cykelslutförandet på AEGen 

vilket öppnar upp många möjligheter för nya funktioner och kontroll av skjutprocessen.  

Black Talon Concepts har gjort detta i form av en krets som ersätter den gamla TSAn.  

 

Figur 8 Black Talon Concepts TSA för v2 Växellåda, används tillsammans med styrenheten Chimera Mk.II 

Figur 8 är ett exempel på hur en digital TSA kan se ut. Denna del skall sedan kopplas upp mot en 

mikroprocessor som i sin tur styr en transistor eller H-brygga
13

 som slår på och av strömmen till 

motorn.  

                                                      
13

 H-brygga – en form av motorstyrning. 
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2.2.3 Styrenhet ”Programmerbar MOSFET” 

Styrenheten går under namnet ”Programmerbar MOSFET” inom airsoftcommunityn. Denna del 

kopplas samman med TSAn, batteriet och motorn. På den sitter det en motorstyrning i form av ett 

par transistorer (6): 

 Transistorn är den del som kommer att styra motorn. Den fungerar som en digital 

strömbrytare. Vanligtvis brukar man styra en motor med exempelvis en H-brygga som är en 

slags motorstyrning (7). Men i detta fall är det inte nödvändigt pga. två saker; Det första är att 

motorn bara behöver gå åt ett håll samt broms. Det andra är att man vill ha full kraft när man 

kör motorn. Därmed är en transistor som styrs med logiknivå ideal för detta ändamål. H-

bryggor som har den kraft som krävs är dessutom väldigt dyra så att hålla sig till 2 stycken N-

channel transistorer är önskvärt.  

För att styra motorstyrningen efter funktioner behövs en mikroprocessor, denna i sin tur får 

signaler från TSAn och dessa måste behandlas: 

 I och med att mikrobrytare kommer att användas kan det uppstå problem. Problemet är 

mekaniska studsar inuti brytaren. Detta kan ses som ett brus i TSAn (se figur 9) och innebär att 

mikroprocessorn uppfattar det som att knappen tryckts ner flera gånger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9 Mekaniska studsar sett i ett oscilloskop. 

Detta måste därmed behandlas vilket man kan göra i mjukvaran genom att lägga en liten paus 

från det att man tryckt på brytaren tills det att signalen har stabiliserat sig, vilket handlar om 

några millisekunder.  
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3. Metod 
Chimera Mk.II tillsammans med en digital TSA (se figur 7 & 8) är den typ av digital styrning som 

detta projekt kommer att rikta in sig på.  

3.1 Kretskort 

Då passformen är väldigt viktig för alla kretskort i detta projekt har först en mall skapats i CAD-

programmet Catia V5 (8). Denna mall har sedan printats ut på papper för att testa passformen i 

exempelvis växellådan. Därefter har CAD-ritningen omformats efter behov och designval. Eftersom 

utvecklaren inte har någon kunskap i hur/om det går att använda Catia till att tillverka just kretskort, 

blev det istället så att mallen sparades som en DXF-fil. DXF-filen importeras sedan in i ett annat 

CAD-program som heter Designspark (9).  Anledningen till att utvecklaren använt dessa två program 

är p.g.a. bra erfarenhet utav båda. Catia är inte gratis, men finns som tillgänglig på skolan. 

Designspark är gratis och relativt lättarbetat. Kombinationen av de båda är väldigt kraftfull då man kan 

rita upp en ungefärlig modell av det man skall tillverka och sedan få till en riktigt bra passform innan 

man konstruerar modellen. På så sätt slipper man onödigt slöseri av material och slitage på verktyg.  

I Designspark lägger man på de elektroniska komponenter som skall sitta på kortet. Därefter dras 

banor och kretskortet kan sedan tillverkas.  

3.2 TSA 
Passformen var extra viktig på just denna del av systemet. Nästan alla V2 växellådor är identiska och 

det var därför extra viktigt att den passar utan att slutanvändaren ska behöva göra några 

modifikationer. Utvecklaren hade tillgång till två olika modeller av V2 växellådan och har därför 

konstruerat TSAn efter dessa.  

Genom att mäta upp och därefter rita upp växellådan i Catia kan man enkelt se om delarna skulle passa 

i verkligheten. Sedan printar man ut pappersmallar i 100 % -format och via detta kan man göra en 

verifiering på att det passar genom att klippa ut mallarna och kolla passform där den riktiga 

komponenten skall sitta.  

Eftersom det varit viktigt att hålla nere storleken på TSAn har komponenternas storlek varit väldigt 

kritisk. Det beslöts därför att beställa hem lite olika storlekar på de olika komponenterna, när man 

upptäckt ungefärliga passformer kontakades ett företag som säljer elektronik, varpå man resonerade 

med varandra tills man fick fram lämpliga komponenter som passar bra i X, Y och Z riktning. Detta 

för att hålla ner storleken så mycket som möjligt. 

Först och främst måste man få signaler från triggning och avslutad cykel. Genom att placera en 

mikrobrytare mot avtryckaren och en mikrobrytare mot sektionsväxeln (cykelbrytare) får vi ut dessa 

signaler vi behöver. Man skulle kunna placera mikrobrytaren så att avbrytaren (Cutoff Levern) utlöser 

den, det medför dock att växellådan innehåller fler delar och att TSAn, blir ännu mindre eftersom man 

låter befintliga mekaniska delar sitta kvar. Man brukar säga att mindre delar är bättre, dessutom 

medför det att det blir mindre friktion mot sektionsväxeln eftersom en mikrobrytare har mindre styrka 

på sin återfjädring än kopplingen mellan selektionsplattan och avbrytaren har.  

Då den mekaniska lägesangivningen demonteras bort måste en ny tillverkas. Genom att återanvända 

sig av selektionsplatta behöver man inte tillverka ett helt nytt sätt att bestämma lägen på AEGen. Detta 

system fungerar enligt: att man placerar två elektroniska knappar där selektionsplattan rör sig. 

Beroende på läge trycks då antingen en eller två knappar ner som talar om för styrenheten vilket läge 
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AEGen befinner sig i (semi/full-automat). I säkrat läge fälls en plastspak ner som kilar fast 

avtryckaren.  

3.3 Styrenhet 
Då plats är en viktig faktor i detta projekt måste allting minimeras, det gäller även själva styrenheten. 

Istället för att göra ett kretskort som är långt i X och Y-led kan man även bygga i Z-led. Detta gör man 

genom att stacka kretskort ovanpå varandra. Denna metod kallas för Piggyback (10) board och är bra 

när man har ont om plats i X- och Y-led.   

Eftersom Teensyn
14

 kommer som ett redan färdigt kretskort måste den stackas ovanpå ett annat kort, 

tanken är att göra ytterligare ett kort till så att man har sammanlagt 3 kretskort sammanstackade med 

varandra. Detta ger oss möjlighet att bygga moduler till styrenheten som kan bytas ut efter hand, om 

de exempelvis skulle gå sönder eller om man vill ha en uppgradering med bättre komponenter.  

Vi får alltså 3 kort:  

 Moderkortet som innehåller all kraftelektronik och fungerar som det bas-kretskort som de 

andra expansionskorten (piggyback) sitter monterade i.  

 Teensy 3.1, den del som tolkar och skickar styrsignaler (mikroprocessorn). 

 Powerboard, där tanken är att strömförsörjning till teensyn och indikationsdioder skall sitta. 

Detta kort fungerar dessutom som ett skyddande ”skal” åt moderkortet.  

3.3.1 Mikroprocessor & Strömindikation 

Mikroprocessorn kommer att tolka alla signaler från TSAn och därefter exekvera styrning av 

transistorerna efter önskad funktion. Utöver detta kommer processorn konstant mäta batteriets 

kapacitet och frysa alla funktioner om det går under en bestämd nivå. Batterimätningen kommer att 

ske genom att mäta en cell på batteriet därefter matas en referensspänning in som det uppmätta värdet 

inte får understiga. Genom att sätta ett lämpligt intervall i valet av resistorer för spänningsdelningen 

som krävs för att få ner spänningen till tolererad nivå för mikroprocessorn. Då alla celler levererar 

samma spänning oavsett vilket LiPo batteri som används kommer systemet att fungera till de två 

vanligaste, dvs. 7.4 och 11.1 volt. 

En indikation på att batteriet ligger över den elektroniska spärren kommer att ske genom en grön 

lysdiod, skulle batteriet vara under den kritiska nivån kommer en röd lysdiod att tändas så att 

användaren vet att det är dags att byta batteri.   

  

                                                      
14

 Mikroprocessorn 
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3.3.2 Transistor & Styrning 

Transistorn kommer att behöva vara väldigt kraftfull eftersom de batterier som används kan leverera 

en väldigt hög ström. De 7.4v LiPo batterierna som är tillgängliga i detta projekt ligger på 2600mAh * 

15C = 39 Ampere i kontinuerlig drift. Den transistor som valts för ändamålet klarar av en ström på 

380A. Anledningen till att en så överdimensionerad transistor valts är för att den ska klara av de 

peakar som den kan utsättas för. I slutändan är det lasten som avgör vilken ström som förbrukas. 

Motorerna som används drar väldigt mycket ström och för att vara på den säkra sidan är bättre det att 

ta en överdimensionerad transistor. 

Systemet kommer att använda sig av två transistorer. En för att mata motorn med ström och en för att 

kortsluta den. Kortslutningen är för att kunna bromsa motorn när det behövs. Detta kallas för 

Active/Dynamic Braking (11).  

Kollar man på kriterierna för en AEG-styrning måste den vara väldigt kraftfull och kompakt. N-

Channel MOSFETS ligger i toppklassen av de mest kraftfulla transistorerna som går att få tag i, i detta 

format och lämpar sig därför bäst, men för att tillverka en kortslutande halvbrygga krävs en drivare. 

Denna slutsats drogs genom att jämföra olika sorters mosfets med varandra.   

Drivaren är en XOR grind med tillhörande bootstraputgång. Bootstrap (12) är en känd teknik som 

fungerar på det vis att en kondensator ansluts från en matningsskena (Bootstrap utgång) V+ till 

utspänningen. Vanligvis är källterminalen av N-MOSFETen ansluten till katoden hos en 

återcirkulationsdiod vilken möjliggör en effektiv hantering av lagrad energi som finns i en induktiv 

last (Motor) och i detta fall, för att vara på den säkra sidan, har det placerats två parallellt. På grund av 

laddningskaraktäristiken hos kondensatorn stiger bootstrapspänningen över (V+) som tillhandahåller 

den nödvändiga grinddrivsspänningen.  

En MOSFET är en spänningsstyrd transistor som i teorin inte har någon grindström. Detta gör det 

möjligt att utnyttja laddningen inuti kondensatorn för kontroll. Men så småningom laddas den ur på 

grund av parasit-grindström och icke ideal (dvs. ändlig) inre resistans. Så detta system används bara 

när det finns en stadig puls närvarande vilket låter kondensatorn att ladda ur sig. Därför används 

bootstraptekniken för en högsidig N-MOSFET under en väldigt kort stund så att kondensatorn hinner 

ladda upp sig själv igen. I koden till detta projekt är den inställd på 75ms. 

Har man ingen drivare kopplar man på bootstrapkondensatorn på Gatespänningen istället.  

Som en ”bonus” är ju XOR-grinden dessutom en exklusivt eller-grind vilket innebär att den bara kan 

starta en men inte båda transistorerna åt gången, vilket är perfekt eftersom dem annars skulle tagit 

skada.  

3.3.3 Signalbehandling 

Problemen med det mekaniska signalstudsar i mikrobrytarna löser man med mjukvara. Detta genom 

att ”debounca” signalen med en timer som stänger av avläsningen under ett visst intervall. De 

mikrobrytarna som finns att tillgå hade mekaniska studsar som varade i max 700μs vilket gör att om 

man lägger en timer som stänger av avläsningen under 1ms löser problemet. Den här timern avger 

inga eventuella problem mot tiden för en cykel i vapnet då den är väldigt mycket snabbare än vad en 

cykel är.   
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3.4 Verifiering - Kronograf  

För att verifiera att man inte påverkat prestandan för AEGen på något negativt sätt använder man en 

kronograf (13).  

Detta görs genom exempelvis IR-barriärer, dvs. man avfyrar en kula som sedan passerar via två 

barriärer av IR-ljus. När man bryter denna barriär ger en IR-mottagare utslag och startar en timer. När 

kulan sedan passerat den andra barriären stoppas timern. Hastigheten beräknas sedan som sträckan 

dividerat med tiden. 

 

Figur 10 Teorin bakom en kronograf 

Detta resultat är då utgångshastigheten för vapnet.  

När det kommer till eldhastigheten räcker det med en IR-barriär.  För enkelhetens skull så förklarar 

man det enklast genom att mäta antalet skott (hur många skott som passerat genom IR-barriären) 

under en minut (vilket går att korta ner) och du får således ut din eldhastighet/RPM - Rounds Per 

Minute. 
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4. Resultat 

4.1 TSA 
Första versionerna av kortet konstruerades efter noggranna mätningar med digitalt skjutmått på 

växellådorna. Men efter att man konstaterat att det inte blir 100 % passform när man gör på det viset 

togs beslutet att få tag i en existerande CAD-ritning på internet, tyvärr fanns det inga ritningar att tillgå 

så istället fick växellådan ritas upp.  

 

Figur 11 Komplett TSA monterad i skalet av växellåda V2 uppritat i Catia V5 

Det blev då mycket enklare att konstruera en passform på kretskortet genom att lägga in kretskortet i 

CAD-ritningen eftersom man då kan se att det passar (se figur 11) innan man börjar tillverka något. 

Här är även mikrobrytarna uppritade för att verifiera att allt skulle passa i växellådan då dessa 

komponenter är de största på hela kretskortet. 

 

Figur 12 TSA, bild tagen i designspark. 

I figur 12 ser man TSAn hur den ser ut i programmet designspark. Sammanlagt har den 4 brytare. Två 

på toppenlagret – Avtryckare och cykelbrytare och två knappsatsbrytare på det undre lagret. Kortet har 

fått sin utformning från insidan av en V2 växellåda. Det finns inte så mycket fler designval man kan 

göra mer än att öka eller minska en aning på måtten, eller gå efter principen med att låta cykelbrytaren 

triggas mot avbrytaren (cutoff lever), men det valdes att gå efter den här principen (se figur 12) 

eftersom det innebär mindre saker som kan gå fel.  

Röd färg symboliserar toplagret på kretskortet och den turkosa färgen är bottenlaget. Kontaktdonen är 

3Pols 2mm PHKs kontakter.  
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En första prototyp tillverkades med skolans kretskortsfräs.  

 

Figur 13 Ovansida av TSA V2 Prototyp 

På ovansidan av TSAn (se figur 13) sitter cykelbrytaren och avtryckaren. Cykelbrytaren har som 

uppgift att känna av en skjutcykel vilket den gör från sektionsväxeln.

 

Figur 14 Undersida av TSA v2 

Lägesswitcharna (se figur 14) bestämmer vilket läge vapnet befinner sig i; Semi-Auto, Full-Auto eller 

säkrad. Denna prototyp fick kablar direkt fastlödda på sig för att verifiera att konstruktionen skulle 

fungera innan den skickades iväg på tillverkning.  Prototypen testades mot Arduino 

Duemilanove/Teensy 3.1 och den fungerade som den skulle. Den gav utslag på både läge, triggning 

och avklarad skjutcykel. 
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Figur 15 TSA Prototyp monterad i v2 växellåda, sedd från båda håll. 

Slutligen verifierades det att kretskortet passade i växellådan (se figur 15) och efter några små 

justeringar i ritningen skickades en beställning till en kretskortstillverkare.  

Detta resulterade i detta kretskort (se figur 16).  

 

Figur 16 Slutversion av TSA. 

Vad som skiljer slutversionen från prototypen är en ny typ av kontakter, PHKs som nämndes tidigare. 

På prototypen sitter det en 1.27mm stiftlist som innehåller alla in och utgående pins. Problemet med 

det systemet var att det inte fanns någon lämplig hylslist att montera fast kabeln med. Därmed delades 

den upp i två PHKs kontakter som är lite större än prototypens stiftlist och resultatet var bra.  

Slutversionen testades i en V2-växellåda där den gav utslag på sektionskugghjul, triggning och lägen.  
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4.2 Styrenhet 

Styrenheten utgör själva hjärtat i det här projektet.  Även denna är först måttbestämd i Catia och har 

sedan skickats över som DXF-fil till Designspark där den utgör konturerna av kretskoret och pins-

placeringar.   

Hela styrenheten i sig består av tre kort (se figur 17). 

 Moderkort 

 Teensy 3.1  

 Powerboard 

 

Figur 17 Komplett styrenhet, bild tagen i Catia. 

Moderkort och powerboard frästes ut i skolan. Komponenter blev sedan monterade och en komplett 

montering kan ses i figur 18. 

 

Figur 18 Komplett assemblering av styrkortet. 
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4.2.1 Moderkort 

Moderkortet är det kort som länkar samman mikroprocessor och powerboarden. Utöver det sitter alla 

viktiga högströmskomponenter som styr motorn där. Optimalt vore att göra moderkortet till ett 4 eller 

6 lagerskort då det är så ont om utrymme. Dessvärre blir det mycket dyrare ju fler lager och då 

budgeten för projektet redan var tight beslutades det att gå på en lösning med ett 2 lagerskort.    

För att verifiera att styrningen fungerar och för att komma igång med programmeringen tillverkades en 

version av moderkortet på en labbplatta och ett prototypkort (se figur 19). Resultat av Active braking-

funktionen av denna uppkoppling kan ses på ett videoklipp (14)  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 19 Labbkort med labbplatta. 

Figur 20 visar ett schema på den bootstraplösning (se kap 3.3.2) som valts tillsammans med XOR-

grinden.

 

Figur 20 Schema över transistorstyrningen tillsammans med bootstrap och XOR-grind.  

 Den övre transistorn (Q1) är den transistor som kortsluter motorn och därmed bromsar den. Q1 är 

försedd med dubbla transientdioder (spänningsskydd) som ska klara av spikar på sammanlagt 10kW 

vilket kan ske med induktiva laster.  

Den nedre transistorn (Q2) driver motorn framåt. 
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Då det inte gick att tillverka ett 2 lagerskort som är tillräckligt litet för insidan av kolven på AEGEn 

beslutades det att tillverka ett kort som är större MB2 (motherboard 2) (se figur 21). MB2 kan sedan 

gömmas inuti en liten väska man kan hänga på kolven.  

 

Figur 21 2-lagers moderkort MB2. 

Eftersom storleken ökats för denna prototyp medförde det lite andra fördelar tillexempel mer 

indikationsdioder samt plats för kylflänsar för transistorerna.  Grundtanken är dock att hålla sig till den 

kompakta lösningen med 4-6 lager men eftersom det kostar för mycket fick projektet hållas till detta 

större prototypkort istället.  

Moderkortet frästes ut i skolan (se figur 22). 

 

 

 

 

Moderkortet testades sedan och då upptäcktes en bugg i hårdvaran. Det fanns inte tillräckligt med tid 

över för att hitta och åtgärda buggen fram till UTEXPO och detta kort fick därför agera som ett 

montage medan funktionerna visades upp mot prototypkortet och labbplattan från figur 19. 

  

Figur 22 2-lagers moderkort MB2. Assemblerat med Teensy. Sedd ovan och underifrån.  
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4.2.2 Teensy 3.1 & Programmering 

Valet av mikroprocessor föll på en Teensy 3.1 (se figur 23) vilket är den senaste arduino-baserade 

mikroprocessorn från PJRC (15).  Den är överdrivet kraftfull för detta projekt med motivet att ge 

enheten framtida utvecklingsmöjligheter. Samtidigt som den är väldigt kraftfull kommer den i ett 

väldigt kompakt format vilket gjorde den näst intill ideal för detta arbete.  

 

Figur 23 Teensy 3.1 

En lista av funktioner som programmerats in: 

 LiPoChecker( );  

Kanske en av de viktigaste funktionerna. Före varje skott som avfyrats mäter den av 

spänningen på ett av LiPobatteriets celler. Detta sker genom en av Teensyns analoga ingångar. 

Skulle cellen i batteriet ligga under brytspänningen ändrar den en variabel i programmet som 

lägger kontrollenheten i ett fryst läge (case 3). 

Efter en undersökning på ett forum (16) beslutades det att lägga brytspänningen på 3volt. 

Denna funktion används i början av nästan alla funktioner. 

 

 RoFControl( ); 

Med den här funktionen stängs motorn av under en inställbar tid (x) varje gång den passerar 

en skjutcykel för lägena Full-Auto eller Burst. När tiden x passerat startas motorn igen. På 

detta vis kan man kontrollera eldhastigheten av vapnet.  

 

 Switch (State) { }  

Ett väldigt smidigt sätt att kontrollera vilket läge vapnet befinner sig i gör man via att använda 

en sk. Switchfunktion, denna styrs genom lägesbrytarna på TSAn (se kap 3.2)  och sätter 

därefter en variabel till ett case, alla olika cases kan bli identifierade via en gul diod som sitter 

på teensyn. Dessa case består av följande:   

 

o Case Default: / Säkrad 

Denna case stänger av alla funktioner och kollar endast spänningsnivån.  

 

o Case 1: Semi-Automat  

Denna case gör så att motorn körs tills den avslutat en hel cykel av avfyrningsprocessen.  

Håller du fortfarande in avtryckaren stannar motorn ändå och väntar tills du har släppt 

avtryckaren och trycker in den på nytt.  

 

o Case 2: Full-Automat  

Denna case låter motorn köra så länge du håller avtryckaren intryckt. När du släpper 

avtryckaren fortsätter motorn tills den avslutat en hel cykel. Detta för att säkerhetsställa att 

fjädern i AEGen inte ligger spänd efter avslutad skottsalva. D.v.s. utför cykelslutförande. 
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o Case 3: LiPo Barrier 

Denna case stänger av alla vapnets funktioner, tänder en röd diod och väntar tills du bytt 

ut ditt batteri.  

 

o Case 4: Burst 

Då du bara kan ha två inställningar på vapnet åt gången ersätter denna case Full-Automat 

genom en förinställning och ger dig en variabel skottslava vid varje singeltryck, antalet 

ställs in via en variabel i koden. Vad som händer är att den räknar varje avslutad cykel och 

när den nått det eftersökta antalet stänger den av motorn. Räknandet av cykler innebar en 

del problem med det mekaniska pratet i cykelbrytaren. Det löstes genom att använda sig 

av ett debounce-bibliotek som är förklarat i 3.3.3 Fortsätter man att hålla inne avtryckaren 

fungerar casen som fullauto.  

 

o Case 5: Precocking 

Då du bara kan ha två inställningar på vapnet åt gången ersätter denna case Semi-Automat 

genom en förinställning, skillnaden mellan denna funktion och den vanliga semi-

automaten är att denna låter motorn fortsätta ett litet intervall efter det att cykel-brytaren 

gett en signal. Detta innebär att fjädern i växellådan spänns till sin yttersta gräns efter 

varje avslutad cykel och ger på så vis en snabbare respons när du trycker på avtryckaren.  

 

All kod finns att läsa under Apendix A. 

Funktionerna RoFControll( ); och Case 5: Precocking är de enda som inte testats ännu. Resten testades 

genom att koppla upp hela systemet mot en V2-växellåda utan fjäder där sektionskugghjulets beteende 

analyserades och jämfördes mot ett mekaniskt system. Resultatet var bra då systemet var koncist men 

det kommer att krävas en del justeringar i koden för att få systemet perfekt. Funktionen 

LiPoChecker(); testades genom att koppla upp den port på mikroprocessorn som mäter spänningen 

mot en potentiometer och på så vis generera ett spänningsfall. Spänningsmätningen kunde ses genom 

debugmode i visual studio samtidigt som spänningen över porten mättes med en multimeter och på så 

vis kunde mikroprocessorns spänningsmätning bli tillräckligt exakt. 
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4.2.3 Powerboard 

Powerboarden konstruerades efter moderkortet, detta resulterade i två olika powerboards, PB1 

(powerboard 1) och PB2. PB1 var designad efter det kompakta moderkortet på 4-6 lager och PB2 som 

var till det stora 2-lagriga moderkortet. Båda powerboards är 2-lagriga.  

PB1 ungefär lika stor som Teensyn. Den innehåller de komponenter som skall strömförsörja Teensyn 

och fungerar även som en koppling till TSAn. På ovansidan sitter den gröna och den röda 

indikationsdioden som indikerar statusen på batteriet.  

PB2 (se figur 24) är lika stor som moderkortet och innehåller samma komponenter samt ett par extra 

dioder för indikation av vilket läge vapnet befinner sig i.  

 

Figur 24 PB2 i Designspark 

Det valdes att dra ut TX och RX portarna från Teensyn (Transmit & Receive) så att detta kort kan 

kopplas samman med tillexempel en bluetooth-adapter i framtiden. En annan grej med detta kort är att 

det kan bytas ut med nya funktioner efter hand vilket fungerar som lego-principen. Det betyder att du 

kan uppgradera hela ditt system utan att behöva köpa ett helt nytt moderkort.  

Denna prototyp frästes sedan ut och i figur 25 kan man se resultatet.  

  

 

 

 

 

PB2an testades sedan tillsammans med med TSAn inkopplad, mot en Teensy placerad på en 

labbplatta, resultatet var tillfredsställande eftersom den uppfyllde sina funktioner som är:  

 förse Teensyn med ström  

 indikera funktioner och batteri status 

 Agera koppling mellan TSA och moderkort. 

Mer om PB1 kan läsas i kap 6.  

Figur 25 PB2 Ovansida till vänster, undersida till höger. 
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5. Diskussion 

5.1 Etiska frågor 
Ett par frågor som ställdes under presentationen var riktad åt det etiska. Det första man kan fråga sig är 

om detta system går att montera i ett riktigt vapen, svaret är nej. De båda systemen skiljer sig åt så 

mycket att du inte kan använda detta system i ett riktigt vapen. Styrenheten fungerar som en 

motorstyrning, i ett riktigt vapen finns det ingen motor utan allt sker mekaniskt. 

Jag ställer mig inte bakom våld utan anser att detta system är gjort för lek och träning. Man kan anse 

att lättillgängliga vapen som airsofts kanske bidrar till att vissa personer inom samhället blir triggade 

till rån och liknande, men med polisens noll-tolerans mot vapen löper rånaren större risk att bli skadad 

eller dödad än om han/hon skulle använt ett verktyg i sitt dåd. Mitt system är byggt för att förbättra 

upplevelsen för användaren vid airsoftspel men det är inget som skulle bidra till att en AEG skulle se 

ännu mer realistiskt ut. Därmed anser jag att detta system inte skulle bidra till något kriminellt i 

samhället.  

5.2 Miljö & Ekonomi 

Om airsoft kan användas inom träning för polis och militär är detta väldigt bra ur miljö-aspekt då det 

finns biologiskt nedbrytbara airsoftkulor, vilket är bättre för naturen än skarp ammunition som 

innehåller metaller och kemikalier.  

Rent ekonomiskt tjänar man mycket på att använda airsofts inom träning. En billig patron åt ett 

automatgevär kostar runt 2.5 kr/st (17) medan en airsoft-kula kostar runt 5 öre/st (18). Dessutom måste 

skarp ammunition rensas bort från marken vilket kostar pengar medan airsoft-kulorna bryts ner.  

Mitt system är tänkt att stabilisera skjutprocessen och tillföra nya funktioner, så om man vinner något 

ekonomiskt inom kvantitet av ammunition är helt upp till individen. Vissa personer är mer skjutglada 

än andra. Men detta system ska slita mindre på fjädern, därmed ökar livslängden på vissa komponenter 

i växellådan.   

5.3 Styrenhet 

5.3.1 Moderkort 

Den första versionen av moderkortetkortet MB1 (motherboard 1) (se figur 26) fick sin utformning 

efter kolven på den AEG som projektet har byggts efter (LMT Defender 2000 (3)). 

 

Figur 26 MB1 i Designspark, 4-lagright kort. 
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Tanken var att det var den här designen projektet skulle baseras på och det var denna design som 

projektet började med. Såhär i efterhand skulle jag vilja säga att det var lite överentusiastiskt och lite 

mer forskning bakom kretskortskostnader skulle gjorts innan jag konstruerade den här delen. Hade jag 

satsat på ett 2-lagerskort redan från början hade jag förmodligen haft tid att åtgärda buggen som 

uppstod och faktiskt haft en fungerandes produkt till UTEXPO.  Så slutsatsen vi kan dra om 

moderkortet är att jag skulle satsat på ett 2-lagerskort redan från början och efter detta dimensionerat 

ner kortet efter behov.  

5.3.2 Powerboard 

PB1(se figur 27) designades efter det kompakta moderkortet, detta kort beställdes tillsammans med 

TSAn, men eftersom MB1 aldrig tillverkades har dessa kort inte använts. Jag hade kunnat montera 

PB2 till MB2 (se figur22) men jag ville att Powerboardkorten ska fungera lite som ett skyddande skal 

åt moderkortet och eftersom detta kort bara täcker ¼ av MB2 tog jag beslutet att göra ett större kort 

(PB2).  

 

Figur 27 PB 1, bild tagen i Designspark. 

5.4 Förslag till vidareutveckling 

Det första och kanske viktigaste för vidareutveckling är att ta fram den kompakta versionen av 

styrenheten.  

När en stabil styrenhet är framställd är nästa steg att göra ett smidigt interface för inställningar av 

vapnet. Som det är nu görs inställningarna via grundkoden som sedan laddas upp via USB och 

Arduinos överföringsprogram. Tanken är istället att ha en ruta där du endast kan ändra parametrar som 

inte är skadliga för styrning och motor. 

Steget efter det är att vidareutveckla Powerboarden och integrera en bluetoothmodul. Detta öppnar upp 

möjligheter för funktioner som inte finns på marknaden idag exempelvis göra en mobilapplikation där 

man gör inställningar i sitt vapen. 
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5.5 Avstämning mot kravspecifikation 

5.5.1 Funktionalitet 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.2 Utförande 

Krav Huvudmål/Delmål Status 

Fungerandes produkt Huvudmål  

   TSA Delmål  

   Styrenhet Delmål  

   Kompakt TSA Delmål  

   Kompakt Styrenhet Delmål  

Utbytbara moduler Huvudmål  

Ingen extern spänningskälla Huvudmål  

 

5.6 Slutsats 

För att bara haft 5 månader på mig att utveckla produkten har det gått bra. Projektet uppfyllde 

majoriteten av alla del- och huvudmål som var i kravspecifikationen. Plattformen har potential att bli 

väldigt bra enligt de resultat jag fick fram. Jag anser att projektet ligger som en bra grund till fortsatt 

utveckling och hoppas att den såsmåningom leder till en färdig produkt.  

 

 

  

Krav Huvudmål/Delmål Status 

Alla Grundfunktioner Huvudmål  

   Semi-Automat Delmål  

   Full-Automat Delmål  

   Precocking Delmål  

   RoF-kontroll Delmål  

   Cykelslutförande Delmål  

   Elektronisk batterispärr Delmål  

Utbyggnadsmöjligheter (bluetooth) Huvudmål  

Open Source Huvudmål  
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6.1 Apendix A – Kod 
/* 
Made for Teensy 3.1 
 
Current Build: 
DAC Mark.I Alpha v2.0 
 
+ Fixed a bug in Semi-auto 
+ Fixed a bug in Full-auto 
+ Added Active Braking 
 - A delay between motorStop(); and motorBrake(); will determine the 
placement of where the motor stops.  
+ Added Burst 
 - Works such as if trigger held in it switches to full-auto. Semi-shots 
for burst.  
 
DAC Mark.I Alpha v1.0 
 
+ Nicer Code 
+ Full Alpha release 
+ Now Edited in Visual Studio instead of Arduino 1.0.5 
 
DAC Mark.I Pre-Alpha v2.0 
 
+ Added LiPoChecker 
+ Added LiPoBarrier 
 
 
created by FrequencyShiftStudios 2014 
Written by Petter Bengtsson 
*/ 
 
#include <Bounce.h> 
 
//Teensy ports 
const int Trigger = 15;  
const int Sector = 17;  
const int ModeOne = 16;  
const int ModeTwo = 14;  
const int ledPin = 13; // Case-indicator 
const int Motor = 10; // Motor Pin, LIN 
const int Brake = 9; // Brake Pin, HIN 
const int voltageInput = A5; 
const int Green = 3; 
const int Red = 4; 
 
//ButtonStates 
int TriggerState = 0; // variable for reading the pushbutton status 
int SectorState = 0; // SectorGear State  
int ModeOneState = 0; // Selector Plate Semi-Auto 
int ModeTwoState = 0; // Selector Plate Full-Auto 
int Reset = 0; 
int State = 0; 
Bounce SectorButton = Bounce(Sector, 15);  // 15 ms debounce 
 
//Indication Counter 
int semiSet = 0;   
int autoSet = 0; 
int burstSet = 0; 
 
//Helpvariables 
int EW = 0; 
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int LiPoLow = 3; 
int triggerCounter = 0;  
int numberOfBursts = 3; 
 
//Timers  
int engineTimer = 50; 
int brakePulse = 75; //Brakes for 75mS 
int brakeDelay = 5; 
 
//For Debounce 
unsigned int count = 0;            // how many times has it changed to low 
 
void setup() { 
 //Various Outputs 
 pinMode(ledPin, OUTPUT); 
 pinMode(Motor, OUTPUT); 
 pinMode(Brake, OUTPUT); 
 pinMode(Green, OUTPUT); 
 pinMode(Red, OUTPUT); 
 
 //Various Inputs 
 pinMode(voltageInput, INPUT); 
 
 //Buttons 
 pinMode(Trigger, INPUT); 
 pinMode(Sector, INPUT); 
 pinMode(ModeOne, INPUT); 
 pinMode(ModeTwo, INPUT); 
 
 Serial.begin(9600); 
 Serial.println("Sector Bounce library test:"); 
  
} 
 
/************************************* 
Functions 
 
motorStart - Starts the motor pretty much 
motorStop - Well, I think you can figure this one out by yourself. 
 
**************************************/ 
 
/**** Motor Controling ****/ 
void motorStart(){ 
 digitalWrite(Motor, HIGH); 
 digitalWrite(ledPin, HIGH); 
} 
void motorStop(){ 
 digitalWrite(Motor, LOW); 
 digitalWrite(ledPin, LOW); 
} 
void motorBrake(){ 
 digitalWrite(Brake, HIGH); 
 digitalWrite(ledPin, HIGH); 
 delay(brakePulse); 
 digitalWrite(Brake, LOW); 
 digitalWrite(ledPin, LOW); 
} 
void activeBrake(){ 
 motorStop(); 
 delay(brakeDelay); 
 motorBrake(); 
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} 
/**** LiPo Indicators ****/ 
void LiPoTrue(){ 
 digitalWrite(Green, HIGH); 
 digitalWrite(Red, LOW); 
} 
void LiPoFalse(){ 
 digitalWrite(Green, LOW); 
 digitalWrite(Red, HIGH); 
} 
boolean LiPoChecker(float x){ 
 if (x>3){ 
  return true; 
 } 
 else{ 
  return false; 
 } 
} 
/**** Aditional functions ****/ 
 
 
void loop(){ 
 // read the state of the microswitch values: 
 ModeOneState = digitalRead(ModeOne); 
 ModeTwoState = digitalRead(ModeTwo); 
 TriggerState = digitalRead(Trigger); 
 SectorState = digitalRead(Sector); 
 
 //read the state of the LiPo Cells 
 int voltageSensor = analogRead(voltageInput); 
 float voltage = voltageSensor * (3.235 / 1023.0); 
 boolean LiPoCheck = LiPoChecker(voltage); 
 
 
 if (ModeOneState == LOW && ModeTwoState == HIGH) { 
  State = LiPoCheck ? 1 : LiPoLow; 
 } 
 
 if (ModeOneState == HIGH && ModeTwoState == HIGH){  
  State = LiPoCheck ? 2 : LiPoLow; 
 } 
 
 if (ModeOneState == HIGH && ModeTwoState == LOW){ //Just a precation 
  State = LiPoCheck ? 2 : LiPoLow; 
 } 
 
 else if (ModeOneState == LOW && ModeTwoState == LOW){ 
  State = LiPoCheck ? Reset : LiPoLow; 
 } 
 
 switch (State){ 
 
  /**** Safe is on ****/ 
 default:  
  if (LiPoCheck == true){ 
   State = LiPoLow; 
  } 
  digitalWrite(ledPin, LOW); 
  semiSet = Reset; 
  autoSet = Reset; 
  burstSet = Reset;  
  LiPoTrue(); 
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  break; 
 
  /**** Semi-Auto ****/ 
 case 1:        
  if (LiPoCheck == true){ 
   State = LiPoLow; 
  } 
  while (semiSet != 2){ 
   digitalWrite(ledPin, HIGH); 
   delay(50); 
   digitalWrite(ledPin, LOW); 
   delay(50); 
   semiSet++; 
  } 
  if (TriggerState == LOW && triggerCounter == 0){  
   motorStart(); 
   triggerCounter++; 
  } 
  else if (triggerCounter == 1 && SectorState == LOW){ 
   motorStop(); 
   delay(brakeDelay); 
   motorBrake(); 
  } 
  else if (TriggerState == HIGH && SectorState == LOW){ 
   motorStop(); 
   delay(brakeDelay); 
   motorBrake(); 
  } 
  if (TriggerState == HIGH){ 
   triggerCounter = Reset; 
  } 
 
  autoSet = Reset; 
  LiPoTrue(); 
  break; 
 
  /**** Full-Auto ****/ 
 case 4:  
  if (LiPoCheck == true){ 
   State = LiPoLow; 
  } 
  while (autoSet != 1){ 
   digitalWrite(ledPin, HIGH); 
   delay(500); 
   digitalWrite(ledPin, LOW); 
   delay(500); 
   autoSet++; 
  } 
  if (TriggerState == LOW){ 
   motorStart(); 
  } 
  else if(TriggerState == HIGH && SectorState == LOW){ 
   motorStop(); 
   delay(brakeDelay); 
   motorBrake(); 
  } 
  semiSet = Reset; 
  LiPoTrue(); 
  break; 
 
  /**** LiPoBarrier ****/ 
 case 3:  
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  LiPoFalse(); 
  break; 
   
  /**** Burst ****/ 
 case 2:   
  if (LiPoCheck == true){ 
   State = LiPoLow; 
  } 
  while (burstSet != 3){ 
   digitalWrite(ledPin, HIGH); 
   delay(50); 
   digitalWrite(ledPin, LOW); 
   delay(50); 
   burstSet++; 
  } 
 
  if (TriggerState == LOW && triggerCounter == 0){ 
 
   while (count != numberOfBursts){ 
    motorStart(); 
    //Counting Shots Fired 
    if (SectorButton.update()) { 
     if 
(SectorButton.fallingEdge()) { 
      count = 
count + 1; 
     } 
    } 
    //Stahp!1 
   } 
  } 
  else if(count==numberOfBursts){ 
   activeBrake(); 
   count = Reset; 
  } 
  /* 
  else if (triggerCounter == 1 && count == numberOfBursts){ 
   activeBrake(); 
  } 
  */ 
  if (TriggerState == HIGH){ 
   triggerCounter = Reset; 
  } 
 
  autoSet = Reset; 
  LiPoTrue(); 
  break; 
 } 
 delay(1); 
} 
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6.2 Apendix B – Ritningar 

6.2.1 Moderkort 

 

6.2.2 Powerboard 

 

  



39 

 

6.2.3 Teensy 3.1 Pins-out Front 
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6.3 Apendix C – komponentlista 

 

 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Petter Bengtsson


