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Sammanfattning 
Projektet är utfört i samarbete med ett företag som tillverkar konferensenheter. 

Konferensenheter består oftast av ett användargränssnitt riktat mot den person som sätter 

upp mötet, vilket begränsar de övriga deltagarnas möjlighet till interaktion med enheten. 

Syftet med projektet är att underlätta för övriga deltagare att interagera med 

konferensenhet, vilket kan göras med hjälp av gester. Målet med projektet är att ta fram 

en produkt för utvärdering och test. Produkten ska kunna omvandla detekterade gester till 

kommandon för att kunna kontrollera högtalarvolym och aktivering av mikrofon. Efter 

en jämförelse mellan olika metoder och tekniker valdes en fas-baserad gestdetektering 

med en infraröd närhetssensor. Två mönsterkort tillverkades, ett bestående av en 

mikrokontroller och ett bestående av en närhetssensor med tre infraröda lysdioder. En 

mjukvara togs fram för gestdetektering. Test gjordes med handrörelser till höger, vänster, 

upp och ned med ett avstånd på ca. 30 cm mellan hand och sensor. Resultatet visar en 

gestdetektering av fyra olika gester. Dessa kan i framtida utveckling omvandlas till 

kommandon som kan styra högtalarvolym samt mikrofon på konferensenhet. 
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Abstract 
The project is conducted in cooperation with a company that manufactures conference 

units. Conference units usually consist of a user interface aimed at the person who sets 

up the meeting, limiting the other participants' ability to interact with the device. The 

purpose of the project is to facilitate other participants to interact with conference units, 

which can be done by means of gestures. The aim of the project is to produce a product 

for evaluation and testing. The product should be able to convert detected gestures to 

commands to control speaker volume and microphone. After a comparison of different 

methods and techniques, a phase-based gesture detection was selected with an infrared 

proximity sensor. Two PCBs were made, one consisting of a microcontroller and one 

consisting of a proximity sensor with three infrared LEDs. A software was developed for 

gesture detection. Test was done with hand movements to the right, left, up and down 

with a distance of approx. 30 cm between hand and sensor. The result shows a gesture 

detection of four different gestures. In future developments, these can be converted into 

commands that can control speaker volume as well as microphone on conference device.  
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1. Inledning 

Rapporten beskriver ett examensarbete utfört av Hans Thelander Lööf i samarbete med 

Konftel AB och Umeå Universitet. 

 

1.1 Bakgrund 

Konferensenheter har ofta ett användargränssnitt som är riktat mot den person som sätter 

upp mötet, typiskt en display och en knappsats med vilken man kan hantera samtalet. Det 

begränsar de övriga deltagarnas interaktion med konferensenheten för att t.ex. kunna 

justera högtalarvolym upp och ned samt möjlighet att tysta mikrofonen för att prata privat. 

 

De senaste decennierna har sättet vi interagerar med datorer ”Human-Computer 

Interaction” (HCI) ändrats från att användaren fysiskt måste interagera med enheten med 

t.ex. en skärm och/eller knappar, till att enheten istället läser av användarens 

kroppsrörelser. Från att skriva in textkommandon i ett ”Command Line Interface” (CLI) 

till att senare gå över mer till ett grafiskt användargränssnitt ”Graphical User Interface” 

(GUI). Den senaste metoden inom HCI kallas ”Natural User Interface” (NUI) och 

möjliggör ett mer naturligt sätt att kommunicera med enheten med t.ex. gester [1]. 

 

Gester är ett naturligt sätt för människan att kommunicera och har använts av människor 

i århundraden för att förmedla information. Det är ett effektivt sätt att interagera med 

datorer eftersom användaren inte behöver fokusera på att skriva in text, läsa av en skärm 

eller trycka på olika knappar [2]. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med projektet är att underlätta för övriga konferensdeltagare att interagera med 

konferensenheten. Eftersom det oftast är en person som sätter upp mötet på 

konferensenheten, är det oftast denna person som styr funktioner som t.ex. ljudvolym och 

tysta mikrofon. För att underlätta för övriga deltagare att interagera med enheten kan en 

lösning vara att kunna styra enheten med gester. Deltagarna behöver då inte förflytta sig, 

eller be personen som satte upp mötet, att göra ändringar på enheten, utan kan göra detta 

själva vid behov. 

 

1.3 Mål 

Målet är att ta fram en prototyp för utvärdering och test för hur kommunikation med 

konferensenhet kan ske utan fysisk kontakt. Produkten ska detektera användarens rörelser 

från avstånd. Dessa kan i framtida utveckling omvandlas till kommandon för att justera 

volym upp och ned samt kunna tysta mikrofon. 

 

1.4 Frågeställningar 

Den övergripande frågeställningen är om det går att styra en konferensenhet med hjälp 

av gester. För att besvara frågeställningen delades den upp på fler frågeställningar: 

 

• Vilka metoder och tekniker finns för att lösa problemet? 

• Finns det flera metoder och tekniker som kan lösa problemet, vilken passar bäst? 

• Kan en lösning på problemet även ge fler funktioner till befintlig produkt? 

• Går problemet att lösa utan att störa befintlig produkt? 
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1.5 Avgränsning 

Produkt ska endast ses som en prototyp för test och utvärdering av vald metod. Endast en 

riktning från konferensenhet behöver detekteras. Det finns inga krav på att produkten ska 

vara strömsnål. Tillgängliga spänningsnivåer på konferensenhet är 1.1V, 1.8V, 3.3V, 5V 

och 12V. Ingen budget sattes för arbetet men eventuella utgifter skulle godkännas av 

Konftel AB. 

 

1.6 Termer och förkortningar 

I2C – Inter Integrated Circuit 

IR – Infraröd 

MCU – Micro Controller Unit 

PCB – Printed Circuit Board 

UART – Universal Asynchronous Receiver Transmitter 

UV – Ultraviolett 
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2. Teori 

Några metoder som används för gestigenkänning är optisk, mekanisk och akustisk [3]. 

Detta avsnitt behandlar tekniken för dessa metoder och eventuella för- och nackdelar med 

dessa för att komma fram till en metod som skulle kunna vara en lösning för detta arbete. 

 

2.1 Optisk detektering 

Våglängder mellan 380nm till 780nm är synligt ljus. Våglängder under 380nm är osynligt 

för det mänskliga ögat och klassas som UV-ljus. Våglängder över 780nm klassas som IR-

ljus och är också osynligt för det mänskliga ögat [4]. 

 

Med hjälp av t.ex. en närhetssensor kan objekt detekteras. IR-ljus skickas från en sändare 

som reflekteras mot mätobjektet tillbaka till en mottagare. Mottagaren (närhetssensor) 

läser av intensiteten av det reflekterade ljuset och värdet mäts i antal ”Counts” där högre 

ljusintensitet ger högre antal ”Counts” (figur 1) [5]. 

 

 
Figur 1. Exempel på utsignal från närhetssenor om en hand passerar över [6]. 

 

2.1.1 Gestdetektering 

Vid användning av en IR-sändare och en IR-mottagare kan närhetsdetektering och 

enklare gester i djupled detekteras. Vid användning av flera sändare till en mottagare kan 

mer avancerade gester i fler led detekteras. Två olika metoder kan användas, position 

eller fas [5]. 

 

Position-baserad detektering (figur 2) är en mer avancerad metod som ger en avläsning 

av mätobjektets position och kan med timing avgöra om en gest utförts. Mätvärden från 

de olika sändarna hämtas från mottagaren och behandlas för att få ut avstånd till 

mätobjektet. Nästa steg är positionering av mätobjekt som kan räknas ut enligt formel. 
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Figur 2. Mötespunkt för R1 och R2 där värdet av a är positionen av objektet mellan P1 

och P2 [5]. 

 

𝑑 = 𝑎 + 𝑏 

𝑎 = (𝑅12 −  𝑅22 +  𝑑2)/(2 ∙ 𝑑) 

 

 

Användning av timing för positions-data används sedan för att kontrollera om en gest 

detekterats, och vilken typ av gest [5]. 

 

Fas-baserad detektering (figur 3) tar mätvärdet från de olika sändarna och kontrollerar 

förändringar i mätvärde mellan sändarna och därmed kunna avläsa vilken gest som 

detekterats. Högst värde fås från den sändare som är närmast mätobjektet. Om två sändare 

används och sändare nummer ett först når upp till ett satt gränsvärde, sedan sändare 

nummer två, kan det därmed antas att en gest, t.ex. en handrörelse, från första sändaren 

till den andra har utförts. För extra noggrannhet kan även kontroll av när mätvärde från 

sändare går ner till gränsvärdet efter att först ha gått över det. Om sändare nummer ett är 

först upp till gränsvärde, bör den också vara först att gå ner till gränsvärde igen (figur 5-

8) [5]. 

 

 
Figur 3. Två sändare och en mottagare ger möjligheten att detektera djupgående och 

horisontella gester, Z- och X-axel [5]. 
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Vid användning av tre sändare (figur 4) kan ytterligare gester detekteras. Om de två första 

sändarna användes för att detektera rörelse i sidled (X-axel) och djupled (Z-axel), används 

den tredje för att även kunna detektera höjdled (Y-axel) [5]. 

 

 
Figur 4. Användning av tre sändare och en mottagare för att även kunna detektera 

vertikala gester [5]. 

 

För en hand som rör sig över sensorn nedifrån och upp, bör antal ”Counts” för den vänstra 

och högra sändaren att stiga först, ungefär samtidigt, och sedan den övre sändaren. När 

handen sedan lämnar sensorn bör antalet ”Counts” för den vänstra och högra sändaren att 

sjunka först, sedan den övre sändaren (figur 5) [5]. 

 

 
Figur 5. Handrörelse från ner till upp [5]. 

 

 
Figur 6. För en handrörelse från upp till ner, bör det bli tvärtemot det som sker i figur 5 

[5]. 
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Figur 7. Samma princip gäller för handrörelse från sidorna. Om vänstra sändaren ökar 

och sjunker i värde, sedan övre och höger, bör det vara en rörelse från vänster till 

höger [5]. 

 

 
Figur 8. För handrörelse från höger till vänster bör då gälla att höger sändare ökar 

och sjunker i värde först, sedan övre och vänster [5]. 

 

2.2 Mekanisk detektering 

En accelerometer kan mäta förändringar i rörelse i tre olika led, X, Y och Z, en så kallad 

3-axis accelerometer. Dessa används ofta i smarta enheter som t.ex. mobiltelefoner för att 

bland annat fungera som stegräknare. En accelerometer kan vara tillräckligt känslig för 

att detektera mindre vibrationer vilket skulle kunna utnyttjas till en typ av gestdetektering 

[3]. 

 

2.2.1 Gestdetektering 

Som exempel skulle vibrationer kunna skapas av knackningar i bordet där 

konferensenheten står. Accelerometern registrerar vibrationerna och data analyseras för 

att urskilja olika sekvenser av knackningar som omvandlas till kommandon som styr 

konferensenheten [3]. 
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2.3 Akustisk detektering 

Ljudvågor över 20 kHz brukar kallas ultraljud och räknas inte som hörbart ljud. Eftersom 

det är ljudvågor som skickas så påverkas inte signalen av t.ex. ljuset i miljön där 

mätningen ska göras. Oftast har en sensor med ultraljud en inbyggd sändare och 

mottagare. Sändaren skickar ut en ultraljudsignal som reflekteras mot mätobjektet, ett 

eko, och plockas upp av mottagaren (figur 9) [7]. 

 

 
Figur 9. Översikt för objektdetektering med ultraljud [7]. 

 

Avståndet kan mätas genom att mäta tiden det efter att signalen har skickats till att ekot 

tas emot, detta kallas Time-of-Flight (ToF) [8]. 

 

2.3.1 Gestdetektering 

Gestdetektering med ultraljud kan göras genom att använda sig av Doppler-effekten. Om 

en handrörelse sker i närheten av sensorn, kommer det ske en förändring i frekvens på 

den utskickade ljudvågen. Ljudvågen plockas upp av mottagaren och analyseras för att 

bestämma vilken typ av rörelse som utförts (figur 10) [9]. 

 

 

 
Figur 10. En ljudkälla i rörelse skapar en förändring i frekvens, doppler-effekt [10]. 

 

2.4 Metodjämförelse 

De tre metoderna har olika för och nackdelar men de skulle alla kunna användas för 

gestigenkänning. Här ställs metoderna mot varandra för att se vilken/vilka som passar 

bäst för det här arbetet. 
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2.4.1 Användarvänlighet 

Om fokus ligger på användarvänlighet med gester så är optisk och akustisk detektering 

mest intressant då man inte är beroende av någon typ av fysisk beröring som i en 

mekanisk lösning med accelerometer. En eventuell lösning med accelerometer är också 

beroende av att konferensenheten måste stå på samma yta som knackningen sker. Detta 

kan vara ett problem i ett konferensrum där konferensbordet består av flera 

sammanställda bord. 

 

2.4.2 Störningar 

Konferensenheten använder en brusreducerings-teknik som kan störas av ljudsignaler om 

dessa inte filtreras bort. Knackningar i bordet genererar akustiskt ljud som kan störa 

ljudupptagningen på konferensenheten. Ultraljud använder en ljudsignal som också 

skulle kunna störa ljudupptagningen. En optisk lösning bör inte kunna störa enheten. 

 

2.4.3 Val av metod 

En optisk lösning verkar vara mest intressant eftersom den är användarvänlig då gester 

kan detekteras utan att vara beroende av fysisk kontakt. Den bör inte heller påverka 

konferensenheten med störningar. Prestandan bör också vara tillräckligt god då ljus färdas 

snabbt och eventuella störningar från annat ljus bör kunna filtreras bort då endast en 

specifik våglängd är intressant. Fas-baserad detektering anses vara tillräckligt precis för 

detta arbete och väljs därför.  

 

2.5 Systemöversikt 

Systemet består av en MCU, närhetssensor och tre IR-sändare (figur 11). En MCU behövs 

för att göra beräkningar och hantera in- och utsignaler. Fokus ligger inte på val av MCU 

i detta arbete, därför valdes en för tillfället billigare ATmega48PA från Microchip då 

dessa har använts i tidigare arbeten. MCU måste dock ha stöd för I2C och seriell 

kommunikation via UART, annars fanns inga specifika krav. Närhetssensorn 

VCNL4035X01 från Vishay valdes utifrån dess inbyggda intelligens för t.ex. gestläge 

samt en inbyggd LED-driver och en bra dokumentation. Sensorn består endast av en 

mottagare, ingen sändare, därför används tre stycken externa IR-LED, VSMY2850G från 

Vishay, som sändare. Tre stycken sändare valdes för att dels kunna detektera fler gester 

än med en eller två sändare, samt att sensorn har inbyggd intelligens för ett ”gestläge” där 

tre stycken sändare används. Sensorn och IR-LED har matchande våglängd för bäst 

effektivitet. 

 

 
Figur 11. Sensor med tre externa sändare kopplad till MCU. 
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3. Metod 

Hårdvaran i arbetet består av en PCB med MCU och en PCB med närhetssensor och tre 

IR-LED. Altium Designer 17 användes för att skapa schemaritning och design av PCB. 

Umeå Universitet tillhandahöll verktyg för framtagning av PCB. Där användes UV-

belysning för belysning av mönster på kort, framkallningsvätska för framkallning, 

etsvätska för etsning av mönster. Ytmonterade komponenter löddes på med lödpasta och 

löd-ugn. Kontroll av oönskade överlödningar, avbrott och kortslutningar gjordes med 

hjälp av digital multimeter. Kodning och programmering av MCU gjordes i Atmel Studio 

7 med Pololu USB AVR programmer v2 som programmerare [11]. Programmeraren 

kunde även användas för seriell kommunikation via USART mot en PC. Datablad för 

komponenterna har använts som underlag för design och mjukvaruutveckling [12] [13] 

[14]. 

 

3.1 ATmega48PA hårdvara 

Ett kopplingsschema för MCU ritades upp (figur 12). Spänningsnivån för MCU sattes till 

+3.3V. Avkopplingskondensatorer på 100nF valdes mellan VCC och GND. En resistor 

med lågt motstånd sattes mellan VCC och AVCC, tillsammans med 

avkopplingskondensator skapas ett lågpass-filter som filtrerar bort högfrekvensstörning 

från klockan på MCU. En pull-up resistor på 4.7kOhm används för reset. En 3x2-pin 

header används för att kunna strömförsörja och programmera MCU. SCA och SCL 

rekommenderas ska ha pull-up resistorer på ca 4.7kOhm, dessa kopplades externt på 

kopplingsbräda till SCL och SDA på sensor. RX användes inte och kopplades därför inte. 

TX kopplas till RX på programmeraren. 

 

 
Figur 12. Schemaritning för ATmega48PA. 
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3.2 VCNL4035X01 hårdvara 

Ett kopplingsschema för närhetssensor ritades upp (figur 13). Spänningsnivå för sensor 

sattes till +3.3V. Avkopplingskondensator på 100nF valdes mellan VDD och GND som 

filtrerar bort störningar från strömförsörjningen. En kondensator på 10uF mellan IRVDD 

och GND samt mellan VDD och GND förhindrar spänningsfall vid hög belastning på IR-

LED. Tre externa IR-LED, VSMY2850G, används för gestdetektering och kopplas till en 

interna LED-driver. En 6-pin header används för I2C, interrupt samt strömförsörjning av 

sensor och IR-LED. 

 

 
Figur 13. Schemaritning för VCNL4035X01. 

 

3.3 ATmega48PA mjukvara 

Klockan på MCU är satt till 1MHz som standard. Med en spänningsnivå på +3.3V kan 

en maximal klockhastighet sättas till 10MHz. I det här fallet valdes en klockhastighet på 

4MHz. Genom att slå av en säkring som kallas ”CKDIV8” sätts klockan till 8MHz. 

Aktivering av clock-prescaler görs när bit CLKPCE är satt i CLKPR registret. Därefter 

kan clock-prescaler användas för att justera klockhastigheten, i detta fall sattes den till 2, 

CLKPS0 satt till 1 i CLKPR, vilket ger en klockhastighet på 4MHz. 

 
CLKPR = (1<<CLKPCE); 
CLKPR = (1<<CLKPS0); 

 

För att kunna felsöka mjukvaran användes seriell kommunikation via UART. Initiering 

görs genom att sätta baud rate, aktivera transmit, sätta frame format. Med en 

klockhastighet på 4MHz valdes en baud rate på 250000 då denna har 0% felmarginal. 

Register UBRRH och UBRRL ska sättas till 0 för att få 250000 baud rate. 

 
ubrr = 0; 
UBRR0H = (unsigned char)(ubrr>>8); 
UBRR0L = (unsigned char)ubrr; 

 

Transmit aktiverades genom att sätta TXEN i UCSR0B registret.  

 
UCSR0B |= (1<<TXEN0); 
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Frame format sattes till 1 start-bit, 8 data-bit, 2 stop-bit, ingen paritet  

 
UCSR0C = (1<<USBS0)|(3<<UCSZ00); 

 

Innan data kan skickas, kollas eventuell pågående överföring genom att läsa av UDRE0 

i UCSR0A registret. Om överföring sker, måste denna bli klar innan ny data kan skickas. 

Data skickas genom att ladda databuffer till register UDR0. 

 
while(!(UCSR0A & (1<<UDRE0))); 
UDR0 = data; 

 

Istället för att skriva egen kod för I2C användes ett färdigt bibliotek, i2cmaster av Peter 

Fleury [15]. Fördefinierad klockhastighet är satt till 4MHz och en I2C 

överföringshastighet på 100kHz. Initiering sker genom att kalla på funktionen i2c_init 

 
i2c_init(); 

 

3.4 VCNL4035X01 mjukvara 

Sensorn är förprogrammerad med standardvärden på alla register och redo att ta emot 

kommandon via I2C efter start. Kommunikation sker enligt protokoll från datablad (figur 

14-16) [13]. 

 

 
Figur 14. Protokoll för att skicka kommando till sensor. Siffrorna anger antal byte. 

Gråa fält anger svar från sensor [13]. 

 

 
Figur 15. Protokoll för att läsa data från sensor [13]. 

 

3.4.1 Initiering 

Sensorn initierades för gestigenkänning genom att ändra i fyra register PS_CONF1 

(0x03L), PS_CONF2 (0x03H), PS_CONF3 (0x04L) och PS_MS (0x04H). För manuell 

start av mätning ska Active Force Mode aktiveras. Detta gjordes genom att sätta biten 

Active Force Mode i register PS_CONF3 till 1. Genom att ändra strömstyrkan till IR-

LED kan objekt längre ifrån sensorn detekteras. De tre bitarna för LED_I i registret 

PS_MS sattes alla till 1 för att få ut 200mA. 

 
i2c_start_wait(VCNL4035 + I2C_WRITE); 
i2c_write(0x04); 
i2c_write(0x08); 
i2c_write(0x07); 
i2c_stop(); 

 

1 7 1 1 8 1 8 1 8 1 1

Start Slave Address Write Ack Command Code Ack Data Byte Low Ack Data Byte High Ack Stop

1 7 1 1 8 1 1 7 1 1 8 1 8 1 1

Start Slave address Write Ack Command Code Ack Start Slave Address Read Ack Data Byte Low Ack Data Byte High NAck Stop
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Sändningsperiod ändrades från 1T till 8T genom att sätta alla de tre bitarna för PS_IT i 

register PS_CONF1 till 1. Detta för att tydligare detektera objekt längre ifrån sensorn. Bit 

GESTURE_INT_EN och GESTURE_MODE i register PS_CONF2 sattes till 1 för att 

aktivera gestigenkänning och ett interrupt. GESTURE_INT_EN användes inte i arbetet 

men aktiverades för framtida arbete. GESTURE_MODE innebär att sensorn gör en 

mätning för alla tre sändare efter varandra och lagrar data i tre register som kan avläsas i 

ett block, vilket är snabbare än att manuellt mäta och läsa av varje sändare. Som standard 

används ett 12-bit värde för Counts. Genom att ändra biten PS_HD i PS_CONF2 från 0 

till 1 ändras värdet från 12-bit till 16-bit. 

 
i2c_start_wait(VCNL4035 + I2C_WRITE); 
i2c_write(0x03);  
i2c_write(0x0E); 
i2c_write(0xC8); 
i2c_stop(); 

 

3.4.2 Starta mätning 

Då Active Force Mode har aktiverats måste biten PS_TRIG i PS_CONF3 sättas hög för 

att starta en mätning. En mätning i gestläge med en sändningsperiod på 8T tar ca. 2400us. 

PS_TRIG går automatiskt låg igen. 

  
i2c_start_wait(VCNL4035 + I2C_WRITE); 
i2c_write(0x04); 
i2c_write(0x0C); 
i2c_write(0x07); 
i2c_stop(); 

 

3.4.3 Läsa data 

Efter en mätning med sensor initierad i gestigenkänning kan mätdata för alla sändare läsas 

av i ett block (figur 16). Mätdata från sändarna lagras i tre 16-bit register 0x08, 0x09 och 

0x0A med totalt sex byte, data1 till data6. Vid avläsning av data kommer först låg byte 

för sändare 1, data1, sedan hög byte för sändare 1, data2. Samma ordning gäller för övriga 

sändare. 

 

 
Figur 16. Blockavläsning från sensor i gestigenkänningsläge [13]. 

 
i2c_start(VCNL4035 + I2C_READ); 
data1 = i2c_readAck(); 
data2 = i2c_readAck(); 
data3 = i2c_readAck(); 
data4 = i2c_readAck(); 
data5 = i2c_readAck(); 
data6 = i2c_readNak(); 
i2c_stop(); 

 

1 7 1 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 1

Start Slave Address Read Ack Data1 Ack Data2 Ack Data3 Ack Data4 Ack Data5 Ack Data6 NAck Stop
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3.4.4 Konvertera data 

Mätdata för sändarna sparas undan som två stycken 8-bit värden för varje sändare. Dessa 

konverteras till ett 16-bit värde för varje sändare och tilldelas till en ny variabel, 

top_sens_val, right_sens_val och left_sens_val. Konvertering görs genom att först skifta 

in den höga byten till vänster åtta gånger och sedan tilldela den lägre byten med en OR-

operator. 

 
top_sens_val = (data2 << 8) | data1; 
right_sens_val = (data4 << 8) | data3; 
left_sens_val = (data6 << 8) | data5; 

 

3.4.5 Kontrollera offset 

Sensorn detekterar en del ”strö-ljus” som ett visst antal Counts, detta kallas för offset och 

är det värde som ges om inget mätobjekt detekteras. Sändarna kan få olika värden för 

denna offset och behöver justeras för att senare kunna användas för att detektera ett satt 

gränsvärde för objektdetektering. Funktionen get_offset_val skapades (figur 17). Först 

körs ett antal mätningar för att stabilisera mät-signalen. Ytterligare en mätning körs och 

kontrollerar om uppmätt värde är lägre än kalibreringsvärdet som är initierat till 

maxvärdet för en 16-bit variabel (65535). Om värdet är lägre, sätts kalibreringsvärdet till 

det uppmätta värdet. Annars görs en ny mätning. Om kontroll har utförts ett satt antal 

gånger, avslutas funktionen. Annars görs en ny mätning. 

 

 
Figur 17. Flödesschema för att kontrollera offset-nivå. 

 

3.4.6 Kalibrera mätvärde 

Funktionen calibrate_offset skapades (figur 18) där en mätning görs och kalibrerar det 

uppmätta värdet mot det tidigare uppmätta kalibreringsvärdet. Om det uppmätta värdet är 

lägre än kalibreringsvärde sätts det uppmätta värdet till noll. Annars subtraheras 

kalibreringsvärdet från det uppmätta värdet vilket bör hamna runt noll. Detta för att 

kalibrera bort oönskad offset från mätvärdet, vilket innebär att alla sändarna borde få ett 

nytt mätvärde runt noll om inget mätvärde detekteras.  
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Figur 18. Flödesschema för kalibrering av mätvärde. 

 

3.4.7 Buffert 

Mätvärden läses först in i en buffert för att senare kunna filtreras. En enkel for-loop 

skapades där mätvärden lagras i ett fält med fyra element, ett fält för varje sändare. 

Tidigare värden i fältet skiftas vidare till nästa element, det senast uppmätta värdet 

tilldelas till första elementet enligt följande: 

 

𝑥[3] = 𝑥[2] 
𝑥[2] = 𝑥[1] 
𝑥[1] = 𝑥[0] 
𝑥[0] = uppmätt värde 

 

3.4.8 Filtrera mätvärde 

Ett digitalt “moving average filter” implementerades som reducerar brus för mät-signal 

enligt [16]: 

 

𝑦 =  
𝑥[0] + 𝑥[1] + 𝑥[2] + 𝑥[4]

4
 

 

Där y är utsignalen och x[] är insignalen med fyra element hämtade från buffert. 

 

3.5 Gestdetektering 

När sensor har initierats kan mätningar göras för att detektera eventuella gester. 

Gestdetekteringen (figur 19) startar med en mätning där mätvärden hämtas från de tre 

olika sändarna. Om det satta gränsvärdet har uppnåtts av någon av sändarna, registreras 

sändaren som den sändare som först uppnått gränsvärde. Annars startar en ny mätning. 

Samma procedur gäller för kontroll av en andra och tredje sändare som nått upp till 

gränsvärde. För detektering av en gest måste alla tre sändarna ha nått upp till ett 

gränsvärde i tur och ordning. Genom att kontrollera i vilken ordning sändarna har gått 

upp till gränsvärdet kan en gest detekteras (bilaga 1). Efter en gestdetektering har utförts, 

nollställs de registrerade sändarna för att kunna påbörja en ny detektering. 
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Figur 19. Flödesschema för gestdetektering. 

 

En funktion, ”detect_first_entry” (figur 20), skapades och detekterar när första sändare 

når upp till gränsvärde. Om en av sändarna går upp till gränsvärde, och de andra ligger 

under, ska den sändare som gått över registreras som första sändare som detekterats. En 

kontroll görs även om två stycken sändare har nått upp till gränsvärdet under samma 

mätning. Om den ena av sändarna har högre värde än den andra, registreras den sändare 

med högst värde som först detekterats. Annars om inget av ovanstående inträffar, har 

ingen sändare detekterats och en ny mätning behöver göras. 

 

 
Figur 20. Flödesschema för funktionen ”detect_first_entry”. Sändarna är namngivna 

Top, Right och Left. Gränsvärdet är namngivet som TH. Sändare som uppnått 

gränsvärde registreras i ”first_entry”. 
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Funktionen ”detect_second_entry” (figur 21) skapades för att detektera när gränsvärde 

uppnåtts för andra gången. Först kontrolleras vilken sändare som detekterats i 

”detect_second_entry”. Därefter kontrolleras om den första sändaren som registrerats 

fortfarande uppnått gränsvärdet och om någon av de andra också uppnått gränsvärdet, om 

så är fallet registreras sändaren som den andra sändaren som uppnått gränsvärdet. Om 

alla sändare uppnått gränsvärdet, kontrolleras vilken av de två sändare, som tidigare inte 

detekterats, som är större och registreras som den andra sändaren över gränsvärdet. 

Annars om inget av ovanstående inträffas, har ingen ny sändare detekterats och en ny 

mätning behövs. 

 

 
Figur 21. Flödesschema för funktionen ”detect_second_entry”. 

 

Funktionen ”detect_third_entry” (figur 22) skapades och detekterar den tredje sändaren 

som uppnår gränsvärdet. Först kontrolleras vilka två sändare som detekterats tidigare. 

Därefter kontrolleras om alla sändarna har uppnått gränsvärdet och registrerar då den 

tidigare ej detekterade sändaren som den tredje sändaren som detekterats. Annars om 

inget av ovanstående inträffar har ingen ny sändare detekterats och en ny mätning behövs. 

 

 
Figur 22. Flödesschema för funktionen ”detect_third_entry”. 
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Funktionen ”detect_gesture_entry” (figur 23) skapades och detekterar vilken gest som 

utförts genom att kontrollera i vilken ordning sensorn har detekterat mätobjekt för 

sändarna. Om ingen av de sökta kombinationerna detekterats, har ingen känd gest utförts. 

Efter gestdetekteringen utförs fyra mätningar för att fylla buffert med nya värden för att 

inte gamla mätningar ska tas med i beräkning för en ny detektering. En nollställning sker 

också av variablerna First_entry, Second_entry och Third_entry inför ny gestdetektering. 

 

 
Figur 23. Flödesschema för funktionen ”detect_gesture_entry”. 

 

3.6 Test 

Test bestod av handrörelser till höger, vänster, upp och ned med ett avstånd på ca 30 cm 

över sensorn. Avläsning av mätvärden och utskrift av gestdetektering gjordes via 

UART. Diagram skapades utifrån mätvärden för att jämföra med diagram från teori om 

fas-baserad gestdetektering.  
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4. Resultat 

Resultat för hårdvara består av tillverkade PCB för MCU och närhetssensor som går att 

programmera och använda för gestdetektering. Resultat för mjukvara består av diagram 

för detekterade gester. 

  

4.1 Hårdvara 

PCB med MCU (till vänster på kopplingsplatta i figur 24) på 33x24 mm och PCB med 

närhetssensor (till höger i figur 24) på 34x24 mm tillverkades. MCU kunde programmeras 

med programmerare (ovanför kopplingsplatta i figur 24) och sensor kunde kommunicera 

med MCU via I2C. Mätsystemet består av båda PCB uppkopplade på kopplingsplatta 

med kopplingskabel, externa pull-up resistorer för I2C, kabel mellan TX på MCU till RX 

på programmerare och en kortslutningsskyddande resistor mellan IRED och VDD.  

 

 

 
Figur 24. Mätuppsättning på kopplingsplatta. MCU på PCB till vänster, sensor på PCB 

till höger med IR-sändare på vänster, höger och övre del av PCB. 

 

4.2 Mjukvara 

Mätresultaten fördes in i tabell och diagram skapades för att visa hur objekt detekteras av 

de olika sändarna. Sändarna är namngivna TOP, RIGHT, LEFT enligt deras position på 

PCB. Handrörelser är utförda på cirka 30 cm avstånd från sensor. Gränsvärde för 

detektering av mätobjekt är satt till 200 Counts. Här visas urklipp från tabellerna (tabell 

1-4) där gränsvärden uppnås för alla sändarna samt diagram (figur 25-28) för hela 

mätsekvensen. 
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Sample Top Right Left 

11 84 157 223 

12 109 223 323 

13 138 306 448 

14 180 387 566 

15 256 447 652 

Tabell 1. Handrörelse från ner till upp. Fetmarkerad text visar uppnått gränsvärde. 

 

 
Figur 25. Diagram för handrörelse från ner till upp. 

 
Sample Top Right Left 

18 204 80 110 

19 256 100 134 

20 321 126 167 

21 413 158 211 

22 547 201 271 

Tabell 2. Handrörelse från ner till upp. Fetmarkerad text visar uppnått gränsvärde. 

 

 
Figur 26. Diagram för handrörelse från upp till ner. 
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Sample Top Right Left 

14 138 105 245 

15 177 140 312 

16 224 186 386 

17 280 240 467 

Tabell 3. Handrörelse från vänster till höger. Fetmarkerad text visar uppnått 

gränsvärde. 

 

 
Figur 27. Diagram för handrörelse från vänster till höger. 

 
Sample Top Right Left 

16 120 211 92 

17 143 269 111 

18 172 349 134 

19 213 450 164 

20 272 562 203 

Tabell 4. Handrörelse från höger till vänster. Fetmarkerad text visar uppnått 

gränsvärde. 

 

 
Figur 28. Diagram för handrörelse från höger till vänster. 
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5. Diskussion 

Det finns olika metoder och tekniker för att detektera gester, i det här arbetet har tre olika 

metoder behandlats, optisk, mekanisk och akustisk. 

 

Det går inte med det här arbetet att säga vilken metod och teknik som passar bäst för att 

lösa problemet då man inte testar de olika metoderna. En optisk lösning ansågs dock vara 

mest lämpad för detta arbete med tanke på prestanda, användarvänlighet och störningar. 

 

Användning av endast en sändare skulle kunna räcka för att hantera de funktioner som 

efterfrågas. Användning av flera sändare, som i det här arbetet, leder till att fler gester 

kan detekteras vilket i sin tur leder till att fler funktioner går att styra på konferensenhet. 

Det ger i sin tur en mer användarvänlig upplevelse då det är vanligare att man ”svajpar” 

uppåt för att höja volymen och neråt för att sänka. Jämfört med att endast använda 

djupgående rörelser vid användning av en sändare. 

 

En optisk lösning anses inte kunna störa den befintliga produkten då den inte genererar 

akustiska signaler vilket en mekanisk och akustisk lösning kan göra. Detta är dock inget 

som har testats. 

 

5.1 Hårdvara 

Resultaten visar att det har gått att tillverka PCB med MCU och PCB med sensor med 

tillhörande IR-LED som båda går att kommunicera med. 

 

5.2 Mjukvara 

Diagram med mätvärden från resultat kan jämföras med diagram från teori (figur 5–8). 

Diagram för handrörelse upp (figur 25), ner (figur 26), höger (figur 27) och vänster (figur 

28) visar att det är möjligt att detektera gester från ett avstånd på ca. 30 cm. 

Gestdetekteringen kan användas för att skicka kommandon till konferensenhet för att 

justera ljudvolym upp och ner samt tysta mikrofon. Det är dock inget som testats. Som 

exempel skulle en handrörelse upp kunna höja volym, ner för att sänka, vänster för att 

tysta mikrofon och höger för att aktivera mikrofon. 

 

5.3 Problem 

5.3.1 Hårdvara 

För PCB med MCU upptäcktes överlödningar mellan några av pinnarna med 

multimetern. Med hjälp av flusspenna och löd-station med varmluft kunde detta åtgärdas. 

Även för PCB med närhetssensor upptäcktes överlödningar. Samma procedur användes 

för att korrigera problemet. Detta är ett problem som är svårt att komma ifrån med de små 

komponenter som valts och med den utrustning som finns tillgänglig på Umeå 

Universitet. 
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5.3.2 Mjukvara 

Vid första uppkoppling med närhetssensor till MCU gick det inte att få kontakt med 

sensorn. Först kollades att det inte var någon kortslutning eller annan dålig anslutning. 

Inget fel hittades. Ett oscilloskop kopplades då mot I2C SDA och SCL för felsökning av 

datasignaler. MCU skickade rätt signaler till sensor men sensor gav inte tillbaka någon 

bekräftelse. Enligt databladet för närhetssensorn skulle adressen till sensorn vara 0x60, 

vilket var det som testades. Då inget annat fel kunde hittas, skapades ett program (bilaga 

1) för att hitta adressen till sensorn. Vid exekvering av program visade det sig att sensorn 

hade adressen 0xC0, alltså 8-bit värdet för den angivna adressen i databladet. I 

programmet hade 7-bit adressen använts som ett 8-bit värde. Korrigering av detta löste 

problemet. 

 

En del småfel upptäcktes i koden där bland annat tecken blandats ihop vid jämförelse av 

mätvärden och liknande vilket innebar att gestdetekteringen inte fungerade som den 

skulle. Efter en noggrann okulär genomgång av koden kunde fel hittas och åtgärdas. 

 

5.3.3 Övrigt 

Övriga problem för projektet bestod mest av tidsförlust i form av leveranstid av 

komponenter och sjukdomar. På grund av tidsförlusten lades mer tid och fokus på det 

praktiska arbetet med produkten och mindre tid på den löpande dokumentationen. 

 

5.4 Framtida arbete 

5.4.1 Hårdvara 

Tanken fanns att även prova en annan typ av optisk sensor. Två separata PCB för MCU 

och närhetssensor valdes att tillverkas för att det skulle vara enkelt att ta fram nya PCB 

för andra sensorer. Det leder till en mer hållbar utveckling då det går att bygga på det 

befintliga istället för att skapa nya PCB för nya komponenter. I det här arbetet har endast 

en MCU och en sensor använts, därför skulle dessa kunnat monteras på samma PCB för 

att slippa externa kopplingar på kopplingsbräda och därmed få ett smidigare mätsystem 

och eventuellt mindre störningar på mätsignal. 

 

Olika typer av IR-LED var beställda för att testa vilka avstånd som kunde detekteras. På 

grund av tidsbrist testades inte detta. Större hålmonterade IR-LED skulle teoretiskt kunna 

ge längre avstånd för detektering då dessa har högre effekt, men de är också betydligt 

större i fysisk storlek. Användning av dessa beror då på om det finns utrymme för dessa 

och om ett längre avstånd för detektering behövs. 

 

Ett längre avstånd mellan sändarna skulle kunna ge en tydligare detektering av gester då 

det blir större differens på mätvärden mellan sändarna när objekt detekteras. Om sändarna 

sitter nära varandra blir skillnaden på mätvärden mindre vid objektdetektering, och 

tvärtom för sändare som sitter längre ifrån varandra. 

 

En detektering av när sändarna går ner till gränsvärde efter att först ha gått över kan 

eventuellt hjälpa till att bekräfta att rätt typ av gest utförts. 

 



 

28 

 

5.4.2 Mjukvara 

Om fler tillstånd skulle kontrolleras skulle fler gester kunna detekteras. T.ex. om alla 

sändarna samtidigt har ett mätvärde över en viss gräns, kan detta aktivera en funktion, 

och om mätvärdet går under gränsen så avaktiveras funktionen. 

 

Tester har gjorts med ett satt gränsvärde på 200 Counts, ett lägre gränsvärde skulle kunna 

innebära gestdetektering på ett längre avstånd. 

 

5.4.3 Övrigt 

Det hade varit intressant att testa gestdetektering med sensor VL53L0X som använder en 

Time-of-Flight teknik som inte påverkas av ljussättningen som VCNL4035X01 gör. Den 

ska dessutom ha en teoretisk avståndsdetektering på upp till 2 m, jämfört med 50 cm på 

VCNL4035X01.  
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Bilaga 1 – Tabell för gestdetektering 

First entry Second entry Third entry First exit Second exit Third exit Gesture 

Top Right Left - - - Down 

Top Left Right - - - Down 

Right Left Top - - - Up 

Left Right Top - - - Up 

Right Top Left - - - Left 

Left Top Right - - - Right 

Top Right Left Top Right Left Down 

Top Right Left Top Left Right Down 

Top Right Left Right Top Left Left 

Top Right Left Right Left Top Left 

Top Right Left Left Top Right Unknown 

Top Right Left Left Right Top Unknown 

Top Left Right Top Right Left Down 

Top Left Right Top Left Right Down 

Top Left Right Right Top Left Unknown 

Top Left Right Right Left Top Unknown 

Top Left Right Left Top Right Right 

Top Left Right Left Right Top Right 

Right Left Top Top Right Left Left 

Right Left Top Top Left Right Unknown 

Right Left Top Right Top Left Left 

Right Left Top Right Left Top Up 

Right Left Top Left Top Right Unknown 

Right Left Top Left Right Top Up 

Left Right Top Top Right Left Unknown 

Left Right Top Top Left Right Right 

Left Right Top Right Top Left Unknown 

Left Right Top Right Left Top Up 

Left Right Top Left Top Right Right 

Left Right Top Left Right Top Up 

Left Top Right Top Right Left Unknown 

Left Top Right Top Left Right Right 

Left Top Right Right Top Left Unknown 

Left Top Right Right Left Top Unknown 

Left Top Right Left Top Right Right 

Left Top Right Left Right Top Right 

Right Top Left Top Right Left Left 

Right Top Left Top Left Right Unknown 

Right Top Left Right Top Left Left 

Right Top Left Right Left Top Left 

Right Top Left Left Top Right Unknown 

Right Top Left Left Right Top Unknown 
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Bilaga 2 – I2C adress 

I2C adress 
 
uint8_t addr = -1; 
uint8_t i = -1; 
uint8_t ret = -1; 
 
for(i=2;i<240;i=i+2) 
{ 
    ret = i2c_start(i); 
    if(ret == 0) 
    { 

addr = i; 
    } 
} 
 
USART_Transmit(addr); 

 

 


