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Sammanfattning 

 

Detta examensarbete gick ut på att konstruera ett system för trådlös styrning av 

hydrauldrivna maskiner där den trådlösa kommunikationen sker över Bluetooth.  

Sändaren i systemet skulle vara en kontroller med ett antal komponenter för styrning och 

indikering. Mottagaren tar emot information från kontrollern och skall utifrån denna kunna 

ställa ett antal utgångar på olika sätt. 

Resultatet blev en prototyp där utgångarna på en ”CAN to 9 Output Valve Controller” trådlös 

eller med kabel kan ställas genom att manövrera joystickar och andra komponenter på 

kontrollern. 
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Abstract 

 

The aim for this thesis was to construct a system for wireless control of hydraulic machines 

where the wireless communication takes place over Bluetooth. The transmitter in the 

system is a controller with a number of components for control and indication, the receiver 

sets the value of a number of outputs based on the information it receives from the 

transmitter. 

The project resulted in a prototype in which the value of the outputs on a “CAN to 9 Output 

Valve Controller” can be changed either wirelessly or via cable by moving the joysticks and 

other components on the transmitter.  
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1. Inledning 

 

1.1 Syfte 

Arbetet är beställt av Conspiro AB som är ett företag beläget i Göteborg vars affärsidé är att 

jobba med innovation inom teknikintensiva system.   

Syftet med arbetet är att enligt beställarens krav utveckla en prototyp av ett system med 

sändare och mottagare för trådlös styrning av hydrauliska maskiner.  

1.2 Mål 

Arbetet skall resultera i en prototyp för en sändarenhet och en mottagarenhet. För den 

trådlösa kommunikationen mellan enheterna används en av beställaren bestämd Bluetooth-

brygga och i mottagaren styrs en CANvalve modul.   

Sändarenheten skall vara en kontroller med ett par joysticks samt några switchar och 

lysdioder, dessa komponenter skall läsas av och styras utifrån en logikdel som behandlar den 

inlästa informationen och utefter denna skapar meddelanden som skickas ut på CAN-bussen. 

De komponenter som hör till användargränssnittet i kontrollern skall vara IP-klassade för att 

klara att bli utsatta av fukt och damm som kan förekomma. 

I mottagarenheten tas informationen emot på CAN-bussen där en CANvalve modul är 

påkopplad, utifrån den mottagna informationen ställs modulens utgångar som antingen är 

proportionella(varierbar spänning) eller av digital av/på typ. 

Både sändare och mottagare har en CAN Bluetooth modul för kommunikationen mellan 

dem. Enheterna skall även kunna kopplas ihop med kabel, när kabel används så skall all 

Bluetooth kommunikation stängas ned men skall också kunna startas upp igen när kabeln 

dras ut igen.  

  



Trådlös styrning för hydrauldrivna maskiner  Michael Rask 
Examensarbete VT-11  mira0009@student.umu.se 

7 
 

1.3 Krav 

Generella krav för systemet. 

 Den trådlösa kommunikationen sker över en RM CANlink Bluetooth länk. 

 På mottagaren styrs en CANOpen kontroll modul. 

 Möjlighet att stänga ned Bluetooth länken och endast kommunicera över kabel. 

 Mottagaren konstrueras för att matas med 24 Volt. 

 Sändaren konstrueras för att drivas av batteri på 14,8 Volt. 

 Mottagarens utgångar styrs av komponenterna i sändarens användargränssnitt. 
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2. Teori 

 

2.1 CAN-bussen 

Kommunikationen i systemet sker över CAN(Controller Area Network)-bussen[1] som är en 

nätverksstandard utvecklad för fordonsindustrin som normalt använder sig utav balanserad 

tvåtrådskommunikation där data kan skickas i hastigheter upp till 1Mbit/s. Ett CAN paket 

består primärt utav ett id som representerar prioriteten för meddelandet och upp till 8 byte 

data. Det finns två olika varianter på CAN meddelandens format, CAN 2.0A(base) och CAN 

2.0B(extended), där den enda skillnaden är att A har 11 bitars id och B 29 bitar.  

En enhet(nod) kan sända 4 olika typer av datapaket(frames): 

 Data frame 

Innehåller data som skall tas emot av andra noder. 

 Remote frame 

Sänds för att begära data från annan nod. 

 Error frame 

Sänds av nod som upptäckt fel på bussen. 

 Overload frame 

Används för att lägga in delay mellan data/remote paket. 

2.2 CANopen 

CANopen[2] är ett kommunikations protokoll för CAN där olika kommandon och funktioner 

finns specificerade. För att ett CANopen nät skall fungera måste alla enheter i nätet ha 

samma baudrate och olika node-ID.  För att säkerställa detta används 

LSS(LayerSettingServices) protokollet för att ställa in dessa på enheter där inte 

switchar/knappar för inställningar finns.  

2.3 Bluetooth 

För den trådlösa överföringen används Bluetooth som är en licensfri standard för trådlös 

kommunikation i det globalt licensfria 2,4 GHz frekvensbandet. Den teoretiska räckvidden är 

ca 5-100 meter beroende på vilken effektklass enheten har.  Fördelar med Bluetooth är att 

tekniken är relativt billig och har låg strömförbrukning. [3] 
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2.4 Verktyg 

2.4.1 Hårdvara 

Utrustning som används för att utföra projektet. 

CAN-USB modul Koppling mellan dator och CAN-buss. 

  Används för tester av CAN kommunikation. 

STK500  Utvecklingskort för Atmel AVR mikrokontroller 

Programmering av mikrokontrollen samt länk för seriell 

kommunikation mellan datorn och logikkortet. 

RS232-USB  Kabel som konverterar mellan RS232 och USB signaler. 

 

2.4.2 Mjukvara 

Mjukvara som använts för projektet. 

Altium  Verktyg för att skapa kopplingsscheman och PCB-layout. 

  Rita kopplingsschema och PCB-layout 

AVRstudio  Utvecklings miljö för AVR processorer 

Skriva, kompilera och simulera kod samt överföra koden till 

mikrokontrollerns flashminne. 

RM CAN-device monitor PRO  

CAN-gränssnitt för dator. Sänder och skickar data till/från CAN-

bussen genom vald USB-port, finns möjlighet att ställa in 

simuleringar för till exempel potentiometrar och knappar. 

Användes även för konfigurera CANvalve modulen. 

RM CANlink Bluetooth Configurator 

  Användes för att ställa in Bluetooth modulerna. 

Orcad  Verktyg för att rita och simulera kopplingsschema. 

  Simulera kopplingar före eventuella praktiska tester. 
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Terminal  Visar data som kommer in på datorns serieport. 

Används för att visa test och felsöknings meddelanden från 

kontrollens USART utskrifter. 

 

2.5 Definitioner 

Definitioner utav begrepp som förekommer i rapporten. 

ADC  Analog Digital Converter. 

  Omvandlar analoga signaler till ett digital värde. 

Ampere timmar(Ah) Måttenhet för elektrisk laddning som ofta används för att 

beskriva laddningsbara batteriers kapacitet. Anger hur många 

timmar ett batteri (teoretiskt) kan leverera en ampere(ström). 

Skrivs ofta som mAh(tusendels Ah). 

Baudrate Enhet för överföring av information, står för symboler/sekund. 

CiA CAN in Automation[10] 

Internationell organisation som utvecklar standarder för CAN-

baserade protokoll.   

EMC  Elektromagnetisk kompatibilitet. 

Utrustnings förmåga att i sin elektromagnetiska omgivning 

fungera utan att störa eller bli störd av annan utrustning. 

Etsning  Kemisk metod för att framställa mönsterkort. 

Footprint  Mönster för komponenter på mönsterkort. 

Hydraulsystem Ett system där rörliga delar styrs med hjälp av trycksatt vätska.   

IP klassning  InternationalProtection. 

Kapslingklassning som beskriver hur bra skyddad mot damm, 

inträngande objekt, beröring och vatten en komponent är. 
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Joystick  Styrspak som beroende på modell kan påverkas i ett antal olika  

  riktningar, kan även inkludera knappar av olika slag. 

LED  Light Emitting Diode(Lysdiod). 

En slags diod som utsänder ljus i beroende på modell en mängd 

olika färger. 

 

Lithium-ion batteri Litiumjonackumulator. 

Batterier som byggs upp utav celler med en spänning på(oftast) 

3,7V. Används idag i de flesta mobiltelefoner och i många 

portabla system 

Mikrokontroller En slags enkretsdator med arbetsminne, programminne och CPU. 

PCB  Printed Circuit Board(Mönsterkort). 

Kort med elektriskt ledande mönster där komponenter kan 

monteras 

Potentiometer En typ av reglerbart motstånd. 

PWM  PulseWidthModulation(Pulsbreddsmodulering). 

Metod för att variera en spänning genom att låta signal vara 

av/på i olika tider och då få ett medelvärde, används ofta för 

styrning utav elmotorer. 

Relä Krets där en låg styrspänning kan öppna och stänga 

signal(matning) med eventuellt mycket större ström och 

spänning. Kan beskrivas som en elektronik/logik-styrd switch. 

U(S)ART  Universal (Synchronous)-Asynchronous Receiver/Transmitter. 

  Protokoll för seriell överföring av parallell data. 
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3. Genomförande 

 

3.1 Metod 

Undersöker lösningar för att kommunicera över CAN samt kunna kommunicera med 

sändarens komponenter undersöks. En AT90CAN128 mikrokontroller[4] från Atmel väljs för 

att lösa detta då den har en inbyggd CAN kontroller och klarar att utföra det som krävs för 

detta projekt.  

Elektriska lösningar för logikkortet simuleras och testas praktiskt var för sig så långt det går 

och sammanställs till ett komplett kopplingsschema. Utifrån detta schema etsas ett 

prototypkort. Mjukvara för inläsning och styrning av kontrollerns komponenter samt för 

grundläggande kommunikation på CAN-bussen skrivs och testas för logikkortet.  

Information om Bluetooth modulerna[5] samt CANvalve modulens[6][7] funktioner kollas 

upp i dessas datablad. Modulerna testas sedan var för sig med hjälp utav ”RM CAN-device 

monitor PRO” programmet. Utifrån detta sammanställs vilka typer av meddelanden 

logikkortet behöver kunna skicka. Skriver utifrån dessa tester mjukvara för att sända de 

kommandon som behövs på CAN-bussen. 

Kopplar ihop hela systemet och testar kommunikationen mellan sändaren och mottagaren. 

Bygger utifrån alla tester upp ett komplett testprogram för logikkortet. 
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3.2 Översiktligt om systemet 

Systemet består av en kontroller(sändare) och en mottagarenhet som sitter på varsitt CAN 

nätverk, dem kommunicerar över en Bluetooth länk eller eventuellt en kabel. 

 

Bild 1: Principskiss för hela systemet 

 

3.2.1 Kontrollern 

På kontrollern sitter det ett antal knappar/Joystickar/Lysdioder. Vars status läses och ställs 

av logikdelen som utifrån denna information skickar ut data på CAN-bussen. 

 

3.2.2 Mottagaren 

Mottagaren tar emot information på CAN-bussen och utifrån denna information ställs de 

komponenter som styr maskinen. 
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3.3 Systemkomponenter 

3.3.1 Bluetooth-länken 

 

Bild 2: BT modulens interna struktur. 

 

För den trådlösa kommunikationen används en RM CANlink Bluetooth länk som består utav 

två Bluetooth moduler som är konfigurerade som master/slave så att modulerna ansluter till 

varandra och börjar kommunicera då dem startas.  

Detta sker genom att modulen som är konfigurerad som master försöker ansluta till ”slave”-

modulens Bluetooth-adress med en anslutningskod som den har lagrat i sitt minne, modulen 

konfigurerad som slave väntar på inkommande anslutning med rätt anslutningskod. 

Varje modul har en kontakt för CAN kommunikation och matning, en antennkontakt samt en 

RS232 kontakt som används för inställningar av modulen genom programmet ”RM CANlink 

Bluetooth Configurator”. Bluetooth sändaren i modulerna har effektklass 1 vilket innebär att 

den är specificerad klara av att kommunicera på avstånd upp till 100 meter vid fri sikt. 
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Bild 3: Bluetooth modulens kontakt. 

Kontakten för CAN-kommunikation och matning har fem pinnar, vilkas funktioner kan ses i 

skissen ovan.  

Modulen har fyra yttre Lysdioder, CAN, ERROR, ON och Bluetooth, dessas funktioner är: 

 CAN (grön) 

Av: Bluetooth uppkoppling etablerad: ingen CAN data sändning. 

Blinkar: Bluetooth uppkoppling etablerad: CAN data sändning. 

Ingen Bluetooth uppkoppling: ”Preoperational” läge.  

På: Bluetooth uppkoppling etablerad: ”Operational” läge.  

 ERROR (röd) 

Av: Inga fel i CAN data sändningen.  

På: Enheten är i ”CAN Bus-off” läge. 

Blinkar: ”CAN error”-flaggan är satt eller ”CAN buffert overflow” 

 ON (grön) 

Av: Ingen matning påkopplad 

På: Matning ok. 

Blinkar: Bluetooth interfacet är i initierings läge(inga Bluetooth funktioner 

tillgängliga). 

 Bluetooth (blå) 

Av:  Inga data skickas till Bluetooth modulen. 

Blinkar(med långa mellanrum): Sändning till Bluetooth modulen när ingen aktiv 

uppkoppling finns. 

Blinkar(snabbt): Aktiv Bluetooth uppkoppling. 
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3.3.2 Kabelkoppling 

Då systemet kan tänkas användas i miljöer där trådlös överföring inte kan eller får användas 

skall det finnas möjlighet att koppla in en kabel mellan kontrollern och mottagaren och 

stänga ned den trådlösa kommunikationen. Avstängning av Bluetooth länken sker genom att 

ett relä[8] på var sida om kabeln slås på då den kopplas i och då stänger matningen till 

Bluetooth-modulerna(Bild4). 

 

Bild 4: Kabelkopplingens funktion. 

 

3.3.3 Matning 

Kontrollern är byggd för att matas av ett Litium-Ion batteri på 14,8 volt och 4400 mAh som 

enligt formel och tabell nedan minst skall ge ca 12,5 timmars drift utav systemet. 

Komponent Strömförbrukning(max) 

AT90CAN128 29mA 

CAN-Transciever 75mA 

Bluetooth-modul 120mA@12V 

Lysdioder(7st) 18,5*7=129,5mA 

Totalt 353,5mA 

Tabell 1: Strömförbrukning.  

 

   

  
 
    

     
       

Formel 1: Batteritid. 
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För matningen av de delar i systemet som behöver 5 volt används en Tracopower switchad 

regulator som klarar att reglera en inspänning på 6,5 - 36 Volt till en utspänning på 5 Volt 

och kan leverera upp till 1A. Denna regulator valdes för att den är enkel att arbeta med då 

inga övriga komponenter behövs. 

För att hålla koll på batteriets nivå läses oreglerade spänningen in av en utav 

mikrokontrollerns ADC portar genom en spänningsdelare, utifrån det uppmätta värdet sätts 

en trefärgs lysdiod antingen till röd för låg batterinivå, blå för mellan eller grön för fullt. 

 

Bild 5: Spänningsdelning för batterikollen. 

 

    
       
         

 
        

        
      

Formel 2: Beräkning av resistorvärde för spänningsdelningen. 

 

Värdet för resistorerna i spänningsdelningen beräknas enligt Formel 2, där värdet för R1 

sätts till 100000 Ohm.  

Mottagaren drivs med 24 Volt och har en säkring på 7 Ampere till CANvalve modulen. 
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3.3.4 Logikdelen  

Den centrala delen av logiken i systemet är en AT90CAN128 mikrokontroller, som har ett 

antal funktioner som används, bl.a.  

 Inbyggd CAN kontroller 

 53 programerbara in/utgångar 

 8 ADC ingångar 

 Kan programmeras i språken C eller Assembler 

I systemet används 7 analoga(ADC) och 15 digitala ingångar samt 5 digitala utgångar. 6 av de 

analoga ingångarna är kopplade till joystickarna och en till batterikollen, vidare är de digitala 

ingångarna kopplade till diverse switchar och till de två digitala potentiometrarna. De 

digitala utgångarna är alla kopplade till lysdioder. 

Till mikrokontrollern sitter det en extern kristall på 16MHz för att få en stabil klockfrekvens 

för CAN kommunikationen. 

 

Bild 6: AT90CAN128, TQFP kapsel. 

Mellan mikrokontrollens CAN portar och CAN bussen sitter en MCR2551 CAN transciever[9] 

för att konvertera signalerna till rätt spänningsnivåer.  
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3.3.5 Användargränssnitt 

Användargränssnittet för kontrollern består av de komponenter som monteras utanpå 

lådan. Dessa består av ett antal styr och indikator-komponenter vars status läses och ställs 

av logikdelen. Användargränssnittets komponenter är: 

 Joystick 

Systemet har två stycken styrspakar som båda har två axlar(X och y) och en 

vippknapp(z) som är kopplade mot potentiometrar. Dessa ger ut en variabel spänning 

beroende på i vilket läge de hålls. 

 Lägesswitch 

Vridströmställare med tre lägen som bestämmer hur maskinen skall reagera på 

rörelser från joysticken. Lägena är, Transport: flytt av maskinen. Setup: inställningar 

inför arbete till exempel att vrida maskin. Work: styra verktyg och utföra arbete. 

 Switchar 

Lyset på/av, knapp för signal, av/på för kontrollern, start/stopp för motorn och en 

nödstopp. 

 Digitala potentiometrar 

Två stycken rattar för reglering av flödet till hydralsystemet, ger ut binärt(0-15) värde 

på fyra ben beroende på vilket läge dem står i. 

 Lysdioder 

Tre stycken för indikering av valt läge på lägesswitchen, en vardera för lyset, oljetryck 

och för att visa om kontrollern är igång, samt en trefärgsdiod för batteriets status. 

Alla de yttre komponenterna är IP-klassade för att klara damm och fukt. 
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Bild 7: tänkt layout för de yttre komponenterna på kontroller lådan. 

De yttre komponenterna på kontrollern är tänkta att placeras enligt bild 7 där 

komponenterna delas upp i tre huvudgrupper: 

 Start 

Innehåller switcharna för av/på-slagning samt lägesswitchen med tillhörande 

lysdioder. 

 Notifikation 

Nödstoppet och indikeringsdioder. 

 Funktion 

Knappen för tutan, switchen för lyset med tillhörande lysdiod samt de två 

potentiometrarna. 

Det som inte framgår av bild 7 är att det på baksidan är tänkt att det skall sitta uttag för 

kabelkopplingen samt för Bluetoothmodulens antenn och statusdioder. 
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3.3.6 CAN Valve kontrollmodul 

För att ställa ventiler och andra komponenter på mottagarsidan används en TDAX021201 

”CAN to 9 Output Valve Controller” från Axiomatic. Modulen tar in data från CAN-bussen och 

ställer nio utgångar efter detta, varje utgång kan ställas in som en av 5 olika utgångsvarianter 

som är: 

 Digital av/på 

Utgången är antingen avstängd(0V) eller på(matningsspänningen). 

 Variabel spänning 

Utgångens spänning kan varieras mellan 0 och max 24 Volt. 

 Variabel ström 

Utgångens ström kan varieras upp till max 2 Ampere. 

 PWM 

Pulsvidds Modulerad utgång(0 till 100 %). 

 Hotshot 

Utgången levererad en hög ström under en kort tid. 

Modulen drivs med mellan 8 och 72 volt och ger ut 2A på varje utgång, dock max 7A totalt 

för alla utgångar. 

 

Bild 8: Bild på CANvalve modulen 

När data skickas till Modulen används de första 32 databitarna i meddelandet till att beskriva 

vilket objekt och sub-index informationen i de resterande 32 bitarna skall skrivas till. 

Modulen har ett antal objekt för olika funktioner som inställningar och ställa utgångar. dessa 

objekt är baserade på ”CiA device profile DS-404 V1.2” som är en specifikation för sensor 

och mätnings enheter, men har även ett antal tillverkarspecifika objekt. 
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För att ställa in modulens node-ID och baudrate används LSS-protokollet. 

För att ställa in utgångarnas funktioner skickas ett värde till objekt 6310 och den utgång man 

vill ställa in som sub-index, de värden som kan användas är: 

 0: Utgång avaktiverad 

 1: Variabel ström 

 2: Hotshot 

 3: digital av/på 

 4: Variabel spänning 

 5: PWM 

Om variabel spänning väljs måste även min, max och skalning ställas in i andra objekt. För att 

inställningarnas skall sparas när modulen startas om måste dem sparas genom att skriva 

”save”(0x65766173) till objekt 1010 sub-index 1.  

Exempel: 

För att skriva till de utgångar ställda som digital av/på skickas värdet(0-512) för de utgångar 

som skall vara på till objekt 6200 sub-index 1, om man till exempel vill sätta utgång 1, 3, 5, 7 

och 9 till på och resten av skickar man 341(101010101 binärt). 

För att skriva till Analog(variabel spänning) utgång skickas värden till objekt 7F50 med den 

utgång som skall ställas(1-9) som sub-index och sedan valideras värdet genom att skriva en 

etta till objekt 6F52 med utgångsnumret som sub-index. 
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3.4 Mjukvara 

3.4.1 CANOpen protokollet 

COB-ID 

Communication object identifier. Identifierare för vilken typ av information som skall skickas 

till den läggs även till ett nod-ID som bestämmer vilken enhet som skall ta emot 

informationen.  

CANOpen har några fördefinierade identifierare listade i tabellen nedan. 

Typ av objekt COB-ID(hex värde) 

NMT 000 

Sync 080 

Emergency 080 + NodeID 

TimeStamp 100 

PDO 

100 + NodeID 

200 + NodeID 

280 + NodeID 

300 + NodeID 

380 + NodeID 

400 + NodeID 

480 + NodeID 

500 + NodeID 

SDO 
580 + NodeID 

600 + NodeID 

Node 

monitoring(node 

guarding/heartbeat) 

700 + NodeID 

LSS 
7E4 

7E5 

Tabell 2: COB-ID 
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NMT-protokoll 

”Network ManagemenT”-protokollet används för att styra hur enheter i ett CAN-nätverk 

skall bete sig. NMT meddelanden kan skickas för att sätta enheter i ett antal olika lägen: 

 0x01: Operational 

 0x02: Stop  

 0x80: Pre-operational 

 0x81: Reset 

 0x02: Reset Communications 

NMT-meddelandens COB-ID och node-ID är alltid 0, så för att välja vilken nod som skall 

styras sänds dess node-ID som en del av informationen som skickas, detta värde kan även 

sättas till 0 för att sända till alla enheter på nätet.  

Emergency 

Används för felmeddelanden, informationen som skickas med består av åtta bytes där de 

första två är ”error code” samt ”error register” och de övriga sex är för tillverkarspecifika 

felkoder. Felkoderna är specificerade i CiA DS-301 och är listade i tabellen nedan. 

Felkod(hex värde) Felbeskrivning 

00xx Inga fel 

10xx Allmänt 

2xxx Ström 

3xxx Spänning 

4xxx Temperatur 

50xx Hårdvara 

6xxx Mjukvara 

70xx Ytterliga moduler 

8xxx Övervakning 

90xx Externt fel 

F0xx Ytterliga funktioner 

FFxx Enhets specifik 

Tabell 3: Felkoder 
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 SDO 

Service data objects. Används för att läsa och skriva värden från en enhets objekt. 

Node monitoring 

Används för att säkerställa kommunikation till från noder i CAN-nätverket. Antingen används 

”node-Guarding” eller ”Heartbeat”, där en enhet kan ställas in att byta till olika lägen om 

den inte får meddelanden inom en inställd tid.  

LSS 

Layer settings services. Protokoll(specificerat i CiA DS-306) för att ställa in node-ID och 

baudrate för enheter i ett CAN-nät.  

 

3.4.2 Felhantering 

För att hantera fel i dataöverföringen som till exempel att Bluetooth uppkopplingen tappas 

eller att kabeln dras ut, används så kallade ”heartbeats” vilket innebär att sändaren måste 

sända en viss typ av meddelande inom en hos mottagaren inställd tid. CANvalve modulen 

kan lyssna på ”heartbeats” från fyra olika enheter samtidigt och ställs in i objektet 1015 sub-

index 1-4 där värdet är maximal tid mellan sändningar i millisekunder, om värdets sätts till 

noll är funktionen avaktiverad. För att sända ”heartbeats” skickas enhetens status (0: 

initializing, 4: stopped, 5: operational och 127: pre-operational) till COB-ID 0x700+nodeID.           

 

Bild 9: Felhantering 
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3.4.3 Funktionsbeskrivning logikkortet 

main.c 

1. Anropar init() 

2. Oändlig loop 

 2.1 Anropar Testprogrammet 

Testprogrammet.c 

1. Anropar Check_SW() för att kolla switcharnas värde  

2. Anropar read_Dpot() för att läsa in de digitala  

   potentiometrarnas värden  

3. Anropar ReadJS() för att läsa in Joystickarnas X, Y och Z  

   värden 

4. Anropar BattCheck() för att kontrollera inspänningen och   

   sätta Batteridiodens färg efter detta 

5. Skickar Dpot1s värde till de digitala utgångarna på  

   CANvalve modulen 

6. Om lägesswitchen är i läge "Transport" 

 6.1 Skickar styrmeddelande(NMT) för "Operational" på  

    CAN-bussen 

7. Om lägesswitchen är i läge "Work" 

 7.1 Skickar styrmeddelande(NMT) för "Stop" på CAN- 

    bussen 

8. Om Motor_SW är påslagen 

 8.1 Sätter variablerna X, Y och Z efter den vänstra  

    joystickens X, Y och Z värden och skalar om dessa   

    värden så att dem ligger mellan 0 och 1200 

9. Om Motor_SW är avslagen 

 9.1 Sätter variablerna X, Y och Z efter den högra  

    joystickens X, Y och Z värden och skalar om dessa  

    värden så att dem ligger mellan 0 och 1200 

10. Skickar Dpot2s värde omskalat till att ligga mellan 0 och 

    1200 till CANvalve modulens utgång 6 
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11. Skickar variabeln X till CANvalve modulens utgång 7 

12. Skickar variabeln Y till CANvalve modulens utgång 8 

13. Skickar variabeln Z till CANvalve modulens utgång 9 

 

init.c  

USART_Init(): 

1. Ställer in Baudrate och initierar för seriell kommunikation 

disable_JTAG(): 

1. Stänger av JTAG 

CAN_Init(): 

1. Initierar CAN funktioner nödvändiga för att kunna sända/ta  

   emot på CAN-bussen 

init():  

1. Anropar disable_JTAG() 

2. Ställer in riktningar för mikrokontrollerns portar(in/ut)  

   och aktiverar intern "pullup" på de portar där detta krävs 

3. Anropar USART_Init() 

4. printf() skriver till USART 

5. Initierar ADC  

6. Anropar CAN_Init() 
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BTCAN.c 

USART_Transmit(data): 

1. Sänder data seriellt 

USART_Read(): 

1. Tar emot data seriellt 

2. Returnerar den mottagna informationen 

read_adc(ADCnr): 

1. Läser av ADC-porten ADCnr 

2. Returnerar det avlästa värdet 

ReadJS(): 

1. Läser ADC-port 1-6 och sätter L_JSX, L_JSY, L_JSZ, R_JSX,  

   R_JSY och R_JSZ efter dessas värden 

Check_SW(): 

1. Läser in PORTA och PORTG och inverterar värdena från dessa 

2. Sätter "Switch-variablerna" efter de inlästa värdena 

3. Om "Light_SW" är påslagen tänds den tillhörande Lysdioden 

 3.1 Annars Släcks den 

4. (för testprogrammet) Om "Horn"-knappen är ned tryckt tänds  

   "OIL"-Lysdioden 

 4.1 Annars släcks den 

read_Dpot(): 

1. Läser in och inverterar PORTCs värde 

2. sätter det inlästa värdets högsta 4 bitar till variabeln  

   "Dpot2" 

3. sätter det inlästa värdets lägsta 4 bitar till variabeln  

   "Dpot1" 
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BattCheck(): 

1. Läser in värdet från ADC-port 0 

2. Konverterar det inlästa värdet till spänning och sätter det  

   nya värdet till variabeln "Vbatt" 

3. Om "Vbatt" är lägre än X Volt sätts Batteri lysdiodens färg  

   till röd 

 3.1 Annars om "Vbatt" är lägre än Y Volt sätts  

    Batteri diodens färg till Blå 

 3.2 Annars Batteri diodens färg till Grön 

can_tx(struct MOB msg): 

1. CAN-ID längd sätts till 11 bitar 

2. CAN-ID = msg.id 

3. "Loopa" msg.length gånger 

 3.1 CAN-meddelande = msg.data[i] 

4. Sänd meddelande 

5. Vänta tills klar 

Send_NMT(val): 

1. Sätter ID till 0 

2. Sätter data till "val" 

3. Anropar can_tx 

SetAnalog(portNR, value): 

1. Skickar "value" till objekt 7F50 sub-id "portNR" 

2. Skickar 1 till objekt 6F52 sub-id "portNR" 

toggleLED(LEDnr): 

1. skickar LEDnr till objekt 6200 sub-id1 
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4. Resultat 

 

4.1 Tester 

4.1.1 Batterikollen 

För att kontrollera att kollen av batteriets nivå fungerade som den skulle mättes 

matningsspänningen med multimeter och värdet från mikrokontrollerns ADC avläsning 

skrevs ut till terminal på en dator. Utifrån detta kunde jag se att när spänningen ökades till 

14,8 Volt blev värdet av ADC avläsningen 1023 vilket är maxvärdet. 

4.1.2 Testprogrammet 

För att köra hela systemet skrevs ett testprogram som läser in alla kontrollens komponenter 

och enligt dessa utför följande: 

 Motor switchen: väljer vilken utav joystickarna som skall läsas. 

 Joystick: Den valda joystickens X, Y och Z värde läses in och styr varsin analog utgång 

på CANvalve modulen. Till X och Y utgångarna på modulen sitter lysdioder som 

dimmas, till Z en liten elmotor vars varvtal varieras. 

 CANvalve modulens första fyra utgångar är konfigurerade som digitala på/av, dessa 

är kopplad till lysdioder som binärt visar värdet på den ena digitala potentiometern. 

Den andra potentiometern dimmar en lysdiod på analog utgång. 

 Trefärgsdioden skiftar som tänkt mellan färgerna röd, blå grön beroende på den 

oreglerade inspänningens värde. 

 Lägesswitchens andra läge(transport) skickar att modulen skall sättas i ”operational”-

läge och läge tre(Work) att den skall sättas i Stopp-läge. Switchens aktuella position 

visas med hjälp av tre dioder på kontrollern. 

 

4.1.3 Kabelkopplingen 

För att testa kabelkopplingens funktion lödde jag ihop en enkel kabel, när denna kopplades 

in mellan sändaren och mottagaren kunde jag se att bägge Bluetooth modulerna slogs av 

och att mottagaren fortfarande kunde styras. När kabeln sedan drogs ur gick modulerna 

igång igen och startade efter att de fått kontakt att kommunicera.  
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4.1.4 Tappad kommunikation 

Efter att CANvalve modulen hade konfigurerats att gå till stoppat läge vid kommunikations 

problem kunde jag se att alla utgångarna på den stängdes av när en utav Bluetooth 

modulerna kopplades bort eller om kabeln drogs ut när endast den används.     

 

4.2 Problem 

Problem som stöttes på under arbetet. 

4.2.1 Logikkortet 

När Logikkortet till kontrollern var etsat och färdig lött upptäcktes ett antal problem som 

rättades till innan systemet kunde användas som det var tänkt. 

 Upptäckte att CAN D-sub kontaktens pinnar hamnade fel om den löddes på direkt på 

mönsterkortet då dess footprint hade blivit spegelvänd, kontakten sitter nu istället 

fast med kablar mellan sig och kortet. 

 När kortet skulle programmeras fungerade det inte i början för att jag hade missat att 

ISP-programmerings kontakten skall kopplas till andra portar på mikrokontrollern än 

vad det normalt brukar vara(TX och RX istället för MISO och MOSI). Så för att kunna 

programmera kortet skapades en extern programmeringskontakt med två kablar där 

den ena kopplas till den gamla kontakten och den andra till TX och RX.   

 När kabelkopplingen skulle testas slog inte reläet för avstängning av Bluetooth -

modulen på kontrollern till, detta berodde på att reläets matning var kopplat till 5 

Volt med slår till först vid 12 Volt. För att kunna använda kabelkopplingen kapades 

banan till matningsbenet på mönsterkortet och en kabel drogs mellan benet och den 

oreglerade spänningen istället. 
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4.2.2 Bluetooth-Länken 

När kommunikationen över Bluetooth-länken var uppe och kommunikation hela vägen från 

mikrokontrollern till CANvalve modulen skulle testas fungerade det inte som det skulle, även 

fast det fungerade när logikortet var direkt kopplat till modulen. Efter felsökande upptäcktes 

att NMT-meddelanden försvann över Bluetooth-länken. Anledningen till detta upptäcktes 

vara att det i inställningarna för ena Bluetooth-modulen var inställt att inte skicka vidare 

vissa meddelanden.  

Hade ett tag även problem med att inga meddelanden sändes över länken vilket upptäcktes 

bero på att bägge Bluetooth-modulerna var ställda som slave och då väntade på 

meddelande för uppkoppling som aldrig kom. 

 

4.3 Vidareutveckling 

Förslag och rekommendationer på vidareutveckling och förbättringar. 

4.3.1 Hårdvara 

Då mönsterkortet har några fel i layouten bör denna ses över och justeras.  

Ett bättre system för kopplingarna mellan kontrollerns yttre komponenterna och logikkortet 

skulle kunna tänkas ut, då det i nuvarande tillstånd är ganska rörigt med alla kablar och 

kopplingsplintar. 

 

4.3.2 Säkerhet 

Mer säkerhet/felhantering bör läggas till i mikrokontrollerns mjukvara för att vara säker på 

att den inte fastnar. Även i kommunikationen med hårdvaran skulle det kunna vara mer 

säkerhetslösningar ifall någon av komponentera skulle fela, som till exempel om en ledning 

till nödstoppen skulle glappa. 
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4.3.3 Mjukvara 

Vidareutveckla mjukvaran för att kunna identifiera alla typer av felmeddelanden på CAN-

bussen, och utifrån dessa vidta lämpliga åtgärder. 

Ett annat förslag på vidareutveckling av mjukvaran är att lägga till funktionalitet för att 

enkelt kunna ställa in logikkortets funktioner(till exempel hur läsning av yttre komponenter 

skall tolkas, vilka typer av CAN-meddelanden som skall skickas och vart) med en dator 

genom att koppla in det med till exempel USB.  

 

4.4 Uppfyllande av kraven 

 Den trådlösa kommunikationen skall ske över en RM CANlink Bluetooth länk. 

Denna länk är den som använts. 

 På mottagaren skall en CANOpen kontroll modul styras. 

Modulen som används i mottagaren är en ”CAN to 9 Output Valve Controller” som 

kommunicerar med CANOpen protokollet. 

 Möjlighet att stänga ned den Bluetooth länken och endast kommunicera över 

kabel. 

Denna funktion finns och fungerar. 

 Mottagaren konstrueras för att matas med 24 Volt. 

Alla komponenter som används på mottagarsidan klarar denna spänning. 

 Sändaren konstrueras för att drivas av batteri på 14,8 Volt. 

För de komponenter på sändaren som drivs med lägre spänning används en regulator 

som klarar en inspänning på 36 Volt, Bluetooth modulen klarar att drivas med denna 

spänning. 

 Mottagarens utgångar styrs av komponenterna i sändarens användargränssnitt. 

Detta har testats och fungerar. 
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5. Slutsatser 

 

Projektet blev till slut färdigt även om tiden inte riktigt räckte till då jag fick hem 

komponenter först i slutet av projektet, så det som inte var helt klart och rapportskrivningen 

gjordes när jag hade tid över läsåret efter att projektet redovisats. 

När väl allting började fungera flöt arbetet med att koppla ihop de olika delsystemen och 

köra dessa samtidigt på bra, även om det var lite problem med fel i layouten på kortet samt i 

kommunikationen över Bluetooth länken. 

Arbetet resulterade i en prototyp där man utifrån komponenterna på kontrollern kan styra 

utgångarna på mottagaren antingen trådlöst över Bluetooth länken eller över kabel.  Då 

kabel används stängs Bluetooth-modulerna ned och om den dras ut startas dem upp igen. 

För att förhindra att eventuell maskin som är kopplad till mottagaren skall fortsätta gå om 

kopplingen mellan kontrollern och mottagaren försvinner är CANvalve modulen 

konfigurerad att stänga ned alla sina utgångar och gå över till stoppat läge när koppling till 

logikkortet tappas. 
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Bilaga 1 – Kopplingsscheman 
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Bilaga 2 – Layout för mönsterkortet 
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Bilaga 3 – Bilder 

Bilder på systemet. 
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