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Sammanfattning 
 

Mikroelektromekaniska system eller MEMS, används i allt större utsträcknining i fordon för att samla 

mätresultat om vinkel samt acceleration som sedan kan användas i samband med andra system i 

fordonet för ökad säkerhet och stabilitet. I bilar har smarta system använts sedan länge för airbag-

system och  ABS bromsar. Då just MEMS-sensorer har fördelar som pris, storlek och tillgänglighet ses 

allt fler möjligheter även för utveckling kring motorcyklar. 

 

Målet med detta projekt har varit att ta fram en prispressad och lite enklare produkt där föraren kan 

se information om sin lutning och acceleration med hjälp av en accelerometer och gyroskop .  Tester 

har gjorts med produkten fastmonterad på motorcykel på data såsom lutning och acceleration efter 

ett så kallat komplementärfilter. Detta har gjorts för att se vilka värden på filtret som fungerar bäst 

för en eventuell färdig produkt. Utifrån testerna kan man utgöra att motorvibrationer har en 

påverkan för mätning av acceleration och vinkel. Dessa minskar i viss mån med vibrationsdämpande 

lösningar såsom gummiupphängningar men för att kunna få ut mätbara värden implementeras ett 

mjukvaru lågpassfilter samt ett komplementärfilter.  

Abstract 
 

MEMS-sensors are more widely used in vehicles to collect measurement data such as acceleration 

and incline that can be used together with other systems in for instance a car to obtain increased 

stability, driver security and comfort along the road. While cars have their smart systems since a long 

time ago motorcycles has been a little bit left out. Due their small size and weight one must make 

smart and lightweight solutions without interfering negatively on driving characteristics. With MEMS 

sensor this is a possible task thanks to their benefits such as price, availability and size. The goal with 

this project has been to develop a product where a driver of a motorcycle can see information such 

as incline and acceleration using an accelerometer and gyroscope. Tests has been done with the 

product mounted on a motorcycle on data such as incline and acceleration to test different settings 

on the low pass filter, complementary filter and mounting setup.  Based on the tests, one can pose 

that engine vibrations have a significant impact on measurement data. These can be lowered a bit 

with the help of an anti-vibration setup with rubber feet and even more with an implementation of a 

low pass filter and the right settings on a complementary filter.  
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Inledning 
 

Mikroelektromekaniska system (MEMS) blir allt mer populära då de går att tillämpa i applikationer 

där storlek utgör en viktig faktor. De innehåller en blandning av elektriska och mekaniska element. 

Tillverkningen sker på liknande sätt som för inbyggda system och på så sätt kan kostnaderna hållas 

nere [2 : intro].  

MEMS används i allt större utsträckning i personbilar där den numera standardiserade airbagen 

använder sig av en MEMS accelerometer för att känna av en eventuell krock och därmed utlösa 

airbagen [10 : s.1]. Man har även utforskat möjligheter att använda dessa givare till att känna av 

kvarvarande personer i bilen såsom barn där accelerometrar känner av vibrationer tillsammans med 

trycksensorer om någon är kvar i bilen [9].  

Då de flesta bilar idag har smarta system som ABS är det desto mindre förekommande bland 

motorcyklar att ha smarta system som standardutrustning. En studie från april 2013 visar att 

tillgängligheten för motorcyklar utrustade med exempelvis ABS system som standard fortfarande är 

relativt låg. Från år 2016 ska dock samtliga nytillverkade motorcyklar, med en motor som överstiger 

125cc, vara utrustade med ABS system  [11 : s.11].  

 

BMW har under 2011 utvecklat ett system där stötdämparna justeras beroende på vägförhållanden 

och manövrering av fordonet. Tidigare har man manuellt kunnat ställa in egenskaper för 

stötdämparna med ett elektroniskt system, ESA II.  Dynamic Damping Control som det nyare 

systemet kallas är tänkt att underlätta för föraren genom att sköta justering av dämpning 

automatiskt. Systemet samarbetar med DTC (traction control system) och ABS via CAN bus och 

justerar dämparna beroende av de andra systemen. Styvheten på stötdämparna justeras dynamiskt 

beroende på acceleration och lutning i kurvor [16].   

Fördelarna från dessa elektroniska system är uppenbara och underlättar körningen samt ökar 

säkerheten för motorcyklisten.   



 

 

Syfte 
 

En förare ska få tillgång till data som hastighet, lutning samt acceleration som 

sedan kan användas till analys av körteknik i exempelvis trafikskolor och på bana 

i tävlingssyfte. 

 

 

Mål 

 
Utveckla en produkt vars syfte är att presentera information såsom lutning, acceleration och 

eventuellt hastighet till föraren av en motorcykel. Detta skall vara ett billigare och enklare 

alternativ till produkter som redan finns på marknaden. Produkten skall vara en enhet som sätts 

på tanken bakom styret för lätt åtkomlighet. Användaren ska kunna se data som lägsta vinkel 

och högsta accelerationen under färden samt nollställa dessa.  Produkten skall gå att 

strömförsörja via motorcykelns 12V batteri. 

 

Avgränsning 
 

Då produkten enbart kommer att behöva mäta lutning och acceleration räknas magnetometern 

HMC5883L som är monterad på 9-DOF kortet bort.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Material 
 

Sensorer 
Sensorerna som använts för projektet är ADXL345 accelerometer och ITG3200 gyroskop. Båda 

sensorerna använder sig av tre axlar vardera, x,y och z, för positionering. Genom att använda bägge 

sensorerna kan man ta emot data från totalt 6 axlar för att beräkna position. Sensorerna sitter 

färdigmonterade på ett SparkFun 9-degrees of freedom (9-DOF) Sensor Stick kort där det även 

tillhandahålls en HMC5883L magnetometerkrets. Dock används inte den kretsen för detta projekt. 

Kommunikation mellan sensorerna och mikrokontrollern samt mellan display och mikrokontroller 

sker genom protokollet I2C.  

 

Figur 1 9-DOF Stick 

 

ADXL 345 

ADXL 345 är en 3-axlig accelerometer med en upplösning på 13 bitar i mätningar gjorda i 16g. Den 

passar att användas inom en rad olika applikationer såsom medicinska instrument, mobiltelefoner 

och mycket mer. Den klarar av en temperaturbredd på -40 till +85 grader vilket gör den optimal för 

applicering i fordon där höga temperaturer kan förekomma.  

 

ITG-3200 

ITG-3200 använder sig av 3 axlar för att mäta lutning där vardera axel har ett separat vibrations 

MEMS gyroskop. När någon utav axlarna påverkas av en förändring orsakar corioliseffekten [18  : s.1] 

en avvikelse som detekteras genom en kapasitiv förändring. Den har en 16-bitars analog till digital 

konverterare för utdata till användaren via Fast Mode I2C, upp till 400kHz. Gyroskopet klarar att 

detektera en förändring upp till +-2000 grader per sekund vilket gör den mer passande för att mäta 

snabba förändringar på ett fordon än liknande mer långsamma sensorer.  

 

  



 

Utvecklingskort 
 

Ett Arduino Uno utvecklingskort används för projektet. Kortet använder sig av en Atmega 328p 

mikroprocessor med 32 KB minne och en klockfrekvens på 16MHz som i detta fall räcker till att göra 

de planerade uträkningarna för lutning och acceleration. Kortet har 14 digitala in och utgångar samt 

6 analoga ingångar. Strömförsörjning kan ske antingen via 5V USB eller 7-12V adapter. Genom att 

använda kortets A4 och A5 pinnar har man tillgång till Wire biblioteket för att sätta upp 

kommunikation med I2C enheter.  

 

 

Figur 2 Arduino Uno R3 Kort 

Display 
 

En LCD display med 4x20 tecken som ska räcka till att visa informationen. Displayen är HD44780 

kompatibel vilket innebär att den använder sig av Hitachis 44780 kontroller. Det går även att använda 

sig av en HD4470 till I2C konverterare ifall displayen ska använda I2C vilket drar ner antalet använda 

portar men ökar därmed kostnaden.  

 

Figur 3 LCD 4x20 Blue 

 

 



 

Teori 

Översikt av aktuell forskning 
Mikroelektromekaniska system (MEMS) blir allt mer populära då de går att tillämpa i applikationer 

där storlek utgör en viktig faktor. De innehåller en blandning av elektriska och mekaniska element. 

Tillverkningen sker på liknande sätt som för inbyggda system och på så sätt kan kostnaderna hållas 

nere. MEMS kan exempelvis appliceras i fordon som krocksesnsorer där man kan använda en 

accelerometer eller i biomedicinska tillämpningar där trycksensorer kan användas  [2 : intro].  

Framställningen av MEMS kan ske på ett antal sätt som kan delas ner till tre huvudalternativ. Surface 

micromachining, bulk micromachining, och molding.Bulk micromachining går ut på att avlägsna 

material från ett substrat för att skapa ihåligheter, kanaler eller andra former. Ett annat sätt är att 

använda sig av reaktiv jonetsning. Med denna teknik kan man åstadkomma tjocka strukturer med 

små bredder. Ett alternativ som också används inom Bulk micromachining innebär att sätta ihop kisel 

och glasskivor i en hög temperatur, uppemot 1000 grader C,  för att få ihop ett system av flera delar. 

Man kan även använda sig av en lägre temperatur och en hög spänning för att binda ihop materielen. 

Molding, d.v.s. gjutning, innebär att man gjuter fram MEMS delarna utifrån en form. Formarna är 

ofta skapade utifrån fotolitografi. En form kan användas igen för att skapa fler kopior.  Surface 

micromachining är en av de vanligare teknikerna för att tillverka mikroelektromekaniska system. En 

film deponeras på ett substrat genom att använda fotolitografi för att sedan skapa systemet  

Beroende på vilken typ av produkt man vill ha fram så har alla tekniker för och nackdelar såsom 

produktens komplexitet, komplexitet vid tillverkning och den slutgiltiga produktens storlek [2 : 

Fabrication]. 

 

 

Accelerometer 
Accelerometrar kan tillämpas i många produkter som gynnas av information om lutning och 

acceleration. Dessa kan användas för fordon i bland annat saker som  kontrollerkort för stabilitet, 

anpassningsbar fartkontroll, air-bag system och krockdetektion. Det finns även många andra 

områden som hemelektronik exempelvis mobiltelefoner eller kontrolldon till spelmaskiner [3]. 

Det finns flera typer av MEMS Accelerometrar, bland dessa är 

piezoresistive, hall effect, Magnetoresistive, heat transfer och capacitive  

vanliga typer som man kan stöta på [3]. 

 

Den kapacitiva typen har börjat att användas allt mer då den erbjuder 

fördelar som hög sensitivitet, låg rippel, stabil spänning, låg 

strömförbrukning samt låg påverkan från yttre temperaturer.   

Den kapacitiva accelerometern  baseras på att känna av en förändring av 

kapacitansen mellan en referenspunkt och elektroder som sätts i rörelse så 

accelerometern påverkas av en acceleration eller lutning. För att 

åstadkomma en hög sensitivitet skall man sträva efter att få en så hög kapacitiv förändring som 

möjligt [1 : s.1]. Figur 1 är en illustration på en surface micromachined kapacitiv accelerometer. Om 

accelerometern påverkas av en kraft förskjuts massan (Inertial mass) och en kapacitiv förändring sker 

Figur 4 



 

mellan kammarna (Stationary fingers i figur 1) [2: ”Sensors”]. Allt eftersom avståndet på den rörliga 

delen (initial mass) och den stationära delen blir mindre ökar även sensitiviteten på accelerometern. 

Vinklarna i en accelerometer definieras pitch, roll och theta där axeln X är pitch, Y är roll och Z axeln 

theta som relativ till gravitationsaccelerationen. Genom att summan av accelerationerna i x, y och z 

led fås den totala accelerationen ut. I stillastående med enbart gravitationsaccelerationen är värdet 

1g = -9.8m/s^2 [7:  s.1: s.4]. 

 

Gyroskop 
 

Ett traditionellt gyroskop fungerar genom att utnyttja ett rörelsemängdsmoments bevarande [4: s.1] 

för att mäta vinklar mot en roterande skiva. Precession håller föremålet orienterat vertikalt och en 

vinkel kan då mätas mot det roterande objektet. Bland optisk gyroskop är ringlaser-gyroskopet den 

vanligaste typen där två lasrar leds åt var sitt håll i en cirkulär bana. Ifall gyroskopet vrids uppstår en 

fasskillnad, då ljusets hastighet alltid är densamma, som kan mätas. Fördelen med optiska gyroskop 

gentemot mekaniska är deras högre pålitlighet, mindre storlek, lägre vikt samt avsaknaden av en 

roterande massa som orsakar slitage [5 : s.3].  

MEMS gyroskop kan fungera olika beroende på tekniken bakom gyroskopet men konceptet bakom 

ett vibrerande objekt som känner av vinkelhastigheten är tanken bakom ett allmänt MEMS gyroskop. 

På samma sätt som ett traditionellt gyroskop med roterande skiva fungerar känner ett MEMS 

gyroskop av vinkeln då den vibrerande massan stannar i samma läge när gyroskopets chassi ändra 

lutning. Dämpande effekt på massan måste kompenseras då metoden förlitar sig på massans fria 

vibration. Utan kompensation kommer de dämpande effekterna få massans rörelse att gå mot noll 

och mätningen av en eventuell vinkel blir därmed felaktig [5 : s.13]. 

Att enbart mäta vinkel med ett gyroskop går inte då ett gyroskop ställer om sig med tiden och en 

förskjutning uppstår, ett så kallat ”drift”.  MEMS gyroskop lider av hög förskjutning  med tiden på 

grund av dess bearbetningsprecision [6 : s.1]. 

 

 

 

Magnetometer 
 

Det finns ursprungligen många tekniker att använda sig av när det kommer till att mäta elektriska fält 

och dess riktning eller magnetisering av föremål . I tidigare magnetometrar har man använt sig av, 

beroende på mätning och styrkan på magnetfältet,  ursprungliga tekniker såsom Hall effect,  

anistropic magnetiresistans, Optisk fiber och Flux gate sensorer. Hall effekt uppstår när ett föremål 

placeras i ett magnetiskt fält och föremålets magnetfält är vinkelrät mot magnetfältet det placeras 

mot [12]. För att  mäta extremt låga fält, ner till femto Tesla, har man använt sig av tekniker som 

Search coils och SQUIDS  (Superconducting quantum interference device). Problemet med dessa 

tekniker är att de kan vara omständiga och som i fallet med SQUID tekniken, använda sig av 

kryogenisk kylning.  SQUID baserade magnetometrar är även väldigt känsliga för elektromagnetiska 



 

störningar vilket sådana kräver avancerat skydd mot. Search coils är å andra sidan klumpiga att 

hantera och kan ej detektera statiska magnetfält.  

 

MEMS magnetometer har som med tidigare nämnda sensorer samma fördelar i deras storlek och 

kostnad för framtagning. Den vanligaste typen är Resonant Lorentz force magnetometrar som körs i 

höga frekvenser,  vanligtvis 10 till 100 kHz vilket gör att man blir av med lågfrekventa störningar.  

En gräns på hur låga och höga värden man kan mäta, Limit of detection, för en MEMS magnetometer 

baserad på Lorentz force teknik ligger kring lägre µT värden ner till högre nT. Man forskar på tekniker 

för att komma ner till ännu lägre värden då nuvarande värden är för höga för att användas i 

medicinsk utrustning där man vill mäta ner ända till aT [13 : s.1]. Genom att veta var fordon färdas 

mest kan man förebygga att en olycka inträffar. En magnetometer kan då användas till 

fordonsdetektering [14]. 

 

Komplementärfilter 

Då mätningar från accelerometer lider av högfrekventa störningar och påverkas av accelerationer 

och förskjutningen i gyroskopet mestadels är lågfrekventa kan ett enkelt men effektivt 

komplementärfilter implementeras. Principen i ett komplementärfilter är att man skickar värden från 

accelerometern genom ett lågpassfilter och gyroskopets värden genom ett högpassfilter.  

 

 

Figur 5 

Genom att använda ett första ordningens infinite impulse response (IIR) filter  med samma 

gränsfrekvens får man ett komplementärfilter med formen: 

 
Där Ɵi,n är      uppskattningen av vinkeln, Ωi,n är     uppskattningen av gyroskopets indata , Ƭ är 

samplingsperioden och  Ɵi,a är uppskattning av Ɵi baserad på enbart accelerationsvärden. c är 

utjämningskonstanten som bestämmer gränsfrekvensen. Tidskonstanten för ett komplementärfilter 

bestäms genom [17 : s.4]: 

      
 

   
  

 



 

 

Metod 

Systemskiss 
 

 

Figur 6 

 

Systemet kommer att vara uppkopplat enligt Figur 6.   

Programmering 
Utvecklingen av programvaran för produkten kommer att ske i språket C då förkunskaperna finns 

inom programspråket. En mikroprocessor kommer att programeras för att kunna ta emot 

information från vardera sensor och behandla denna. Då informationen ska skrivas ut på en display 

ska även ett program för detta skrivas.  

 



 

Utförande 

Kretschema 

 

Figur 7 Kretschema 

Ett kretsschema på systemet i sin helhet.  

 

Programmering 
 

ADXL345 

Accelerometern körs i standard uppdateringsfrekvens  50Hz och i upplösningen 10 bitar 16g, där 

även 8g, 4g, och 2g finns tillgängliga. Ju lägre g värde desto högre känslighet hos sensorn.  

Enligt datablad för ADXL 345 är skalfaktorn för +-16g i 10 bitars upplösning 31.2mg/LSB där mg/LSB 

är accelerometerns känslighet. 

Då accelerometern körs i 16g-läge fås gravitation ut genom formeln        (
  

   
)    , där 10 är 

antalet bitar som används och ett fullt spann från -16 till 16 bidrar till siffran 32.  

 

Digitalt Lågpass-filter 

För att få bort oönskat brus från accelerometern kan man använda ett diskret första ordningens 

lågpassfilter. Detta förhindrar att vibrationer från motorcykelns motor ger oönskade 

accelerationsvärden.  Ju lägre värdet alpha är desto lägre filtreras värden. 

y[i] := αx[i] + (1-α) * y[i-1] 

I koden implementeras lågpassfiltret för alla axlar.  

fXg = accelgx  * alpha + (fXg * (1.0 - alpha)); 



 

Där fXg är den filtrerade signalen för X-axeln, accelgx är ofiltrerade g värdet och alpaha är 

utjämningsfaktorn. Detta görs för alla axlar innan lutning beräknas.  

För att räkna ut tidskonstanten används formeln       (
   

 
) där RC är tidskonstanten, ΔT 

samplingsfrekvensen och α är utjämningsfaktorn.  Med en samplingsfrekvens på 50Hz och ett fast 

värde på alpha, exempelvis 0.2 blir uträkningen       (
     

   
)      . Signaler som är längre än 

0.08 dels sekund kommer att gå igenom filtret. Med en samplingsfrekvens på 50Hz och ett alpha på 

0.5 fås RC= 0.02 dvs att alla signaler som är klart långsammare kommer att gå igenom filtret då 50Hz 

=0.02 sekunder.  

 

ITG-3200 

Gyroskopet körs i full upplösning på 2000 grader/sec. Utifrån databladet för ITG-3200 är känsligheten 

vid 2000 grader /sec  14.375 LSB/(grader/sec). Genom att dela rådata för respektive axel med 14.375 

fås grader/sec ut.  För att göra om grader per/sec till en vinkel tar man det gamla gyrots värde och 

adderar med det nya värdet multiplicerat med tiden för en cykel, delta-t i millisekunder.  

vinkel+=nyvinkel*delta-t/1000; 

 

Komplementärfilter 

Ett komplementärfilter implementeras för att kombinera signalerna från accelerometern och 

gyroskopet. På kort sikt används data från gyroskopet då den har snabb respons vid förändingar,  ger 

ett exakt värde och har låg påverkan från accelerationer. Detta går dock inte att använda i längden 

eftersom att gyroskop förskjuts och mätningen blir fel. Därför tas mätningar endast i specifika 

tidintervall på förändringen, ej den aktuella vinkeln som gyroskopet har.  I kombination med 

accelerometer kan en vinkel fås ut då en accelerometer ger korrekt vinkel i stillastående men är 

långsammare än gyrot och påverkas av accelerationer.  

En lutning fås genom att integrera gyroskopets värden varje cykel och addera den aktuella vinkeln 

från accelerometern.  

 

För att räkna ut vinkeln på Y axeln görs följande: 

angley = ((0.95 * (angley + (gyrodg1 *(dT) / 1000000))) + (0.05 * accelroll)); 

Där dT är delta-t, gyrodg1 är Y axeln från gyroskopet och accelroll är acceleration i Y led. 

För att ta reda på tidskonstanten för de aktuella värdena kan man använda T=((a*dt)/(1-a)). 

Om filterkoefficienterna är 0.95 samt 0.05 och samplingsfrekvensen är 50Hz  blir T: 

(0.95*0.02)/(0.05) =0.38 

Här kan man välja vilken sensor man vill förlita sig mest på.  

För tidsperioder kortare än 0.38 sekunder, tar gyroskopets integration företräde och bullriga 

accelerationer filtreras bort. Om rörelsen är saktare än 0.38 sekunder har vinkelberäkningen utifrån 

accelerometern mer vikt på resultatet för att reducera gyroskopets ”drift”.  

 

 



 

 

Strömförsörjning 
För att avlasta regulatorn på Arduino Uno kortet används en switchregulatorkrets baserad på en 

LM2596 switchregulator när produkten är monterad på motorcykel. Detta är inlagt för att Arduino 

Uno kortet inte ska ta skada [8],  samt för att underlätta inkoppling.  

Strömförbrukning i drift ligger på 100mA vid mätning. Vid eventuell batteridrift så kan ett 3.7V 

batteri i kombination med en step-up konverterare ge ut 5V med 90+% effektivitet vid 100mA tack 

vare TPS61090 kretsen [15: s.7 ] vilket skulle ge en drifttid på ungefär 22.5 timmar med ett 2500mAh 

batteri.  



 

Tester 
 

Test för accelerometer med lågpassfilter där alpha värde är 0.2 och utan lågpassfilter: 

 

Figur 8 Test 1.1 

Detta test är utfört då produkten ej har varit monterad på motorcykel, data är samlad enbart från 

accelerationer skapade med handrörelser. Värden som är längre än 0.08 dels sekund går igenom och 

det övriga filtreras bort 

Man kan tydligt se att signalen efter lågpassfiltret inte har lika stor påverkan av plötsliga små 

accelerationer som den ofiltrerade signalen har. Med hjälp av detta filter blir man av med plötsliga 

korta accelerationer skapade av vibrationer från motorcykeln som skulle kunna påverka 

mätresultatet.  

Test för lutning med komplementärfilter där filterkoefficienter: 0.95 och 0.05, tidskonstant =0.38 

sekunder: 

 

Figur 9 Test 1.2 

Detta test är utfört då produkten ej har varit monterad på motorcykel, data är samlad enbart från 

accelerationer skapade med handrörelser.  

Här kan man även se gyroskopets förskjutning över tid som passerat. Då MEMS gyroskop är mer 

känsliga för förskjutning går detta snabbt och vid 18 sekunder är förskjutningen redan 120 grader.  

Komplementärfiltret bidrar till en jämnare kurva med en viss fördröjning.  
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Dessa tester visar resultat utifrån olika värden på alpha i det digitala lågpassfiltret. 

I början gjordes ett test under 5 sekunder utan vibrationsdämpande gummiupphängningar med 

lågpassfilter alpha= 0.5 därmed dess tidskonstant = 0.02. Som det syns är det svårt att göra en bra 

mätning på accelerationen på grund av vibrationer. 

 

 

Figur 10 Test 2.1 

Med samma värden på det digitala lågpassfiltret men där gummiupphängning är implementerad ser 

det betydligt bättre ut.  

 

Figur 11 Test 2.2 

Med ett lägre värde på alpha kan man bli kvitt ännu mer vibrationer och se de långsiktiga 

accelerationer som eftersträvas, alpha= 0.3 och därmed en tidskonstant = 0.046 

 

Figur 12 Test 2.3 

 

Då alpha är satt på 0.1 fås en tidskonstant på 0.18 vilket bidrar till ett betydligt bättre resultat än 

tidigare.  

0

0.5

1

1.5

2

0 1 2 3 4 5

g 
vä

rd
e

 

Acceleration

0

0.5

1

1.5

2

0 1 2 3 4 5

g 
vä

rd
e

 

Acceleration

0

0.5

1

1.5

0 1 2 3 4 5

g 
vä

rd
e

 

Acceleration



 

 

 

Figur 13 Test 2.4 

 

Test för lutning och acceleration på motorcykel under 5 sekunder: 

 

Följande 3 tester är gjorda med inställning för lågpassfilter alpha= 0.1 som visade sig vara ett lämpligt 

värde i föregående tester därmed dess tidskonstant = 0.18. Testerna visar värdet från respektive 

sensor samt filtervärdet för att få en bild av dess respons och eventuella störningar som kan påverka 

resultatet.   

Filterkoefficienter: 0.92 och 0.08  tidskonstant:  0.23  

 

Figur 14 Test 3.1 

Filterkoefficienter: 0.95 och 0.05  tidskonstant: 0.38  

 

Figur 15 Test 3.2 
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Filterkoefficienter: 0.98 och 0.02  tidskonstant: 0.98 

 

Figur 16 Test 3.3 

 

 

Design 

 
 

 

 

 

 

 

Då tanken är att föraren tydligt ska kunna se mätdata är placering av produkten på fordonets 

bränsletank lämplig. Montering sker via magneter och passar därmed inte en aluminiumtank, där kan 

man använda sig av exempelvis kardborreband. En 3D modell är gjord i programvaran Google 

SketchUp Make ock felkontrollerad i netfabb Basic sedan gjord till g-kod i programmet slic3r för att 

användas till utskrift i en 3D skrivare. Det finns öppningar för display, knappar och USB port för 

uppdatering av programvara. Modellen har fötter som är till för att passa i vibrationsdämpande 

gummiupphängning som ska minska styrkan på motorvibrationer. Utskriften är gjord med en 

MakerBot Replicator2.  
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Figur 17 Modell i programmet SketchUp Figur 18 Färdig modell 



 

Resultat 
 

Tester har gjorts på lågpassfilter samt komplementärfilter. Det separata lågpassfiltret gör utifrån 

[Test 1] mycket för att ta bort motorvibrationer. Med en relativt hög tidskonstant bidras att snabba 

accelerationer filtreras bort och en jämn acceleration kan mätas.  Följande krav var satta i projektets 

början. 

Krav  
 prioritet 

 Krav nr 1  
Skriva ut lutning och acceleration på en display 1 

 Krav nr 2  
Föraren skall kunna nollställa lutning och kalibrera sensorer då 

fordonet är placerat på en plan yta.  
1 

 Krav nr 3  
Strömförsörjning från 12V MC batteri 1 

 Krav nr 4  
Optimerad strömförbrukning, viloläge när mc är avstängd. 2 

 Krav nr 5  
Hastighet ska visas i km/h m.h.a. Gps 2 

 Krav nr 6  
200Hz uppdateringsfrekvens för accelerometer 2 

 Krav nr 7  
Spara undan högsta och lägsta lutning 2 

 

Krav nr1: Uppfylld, lutning samt acceleration i form av stjärnor skrivs ut på display. Högsta 

acceleration sparas undan i en bestämd tid så föraren ska kunna titta titta ner utan att riskera att 

köra omkull.  

Krav nr2: Delvis Uppfylld, föraren kan nollställa data och sätta normalposition men ej kalibrera 

sensorer. 

Krav nr3: Uppfylld, Strömförsörjning sker från motorcykelns 12V batteri. På testfordonet har en USB 

port installeras.  

Krav nr4: Ej uppfylld, har valt att att stänga av enheten med en strömbrytare.  

Krav nr5: Ej uppfylld. Har ej implementerat GPS.  

Krav nr6:Uppfylld, Går att ställa in. 

Krav nr7:Uppfylld, Högsta och lägsta lutning sparas undan och kan nollställas med en knapp. 

Komponentkostnader: 

Arduino Uno R3 209kr 

9-DOF Stick 800kr 

20x4 Char. LCD 160kr 

  



 

Diskussion 

 
Utifrån testerna [test 3] på lutning kan man se att ju högre tidskonstant desto lägre respons blir det 

på filtervärdet.  Det handlar som tidigare nämnts att hitta ett bra värde där man får ett responsivt 

filter samtidigt som det inte får påverkas av motorvibrationer.  I [test 3.1] kan man se att lutningen 

börjar påverkas för mycket av accelerationer och kan därmed blir felaktig.  I [test3.3] är responsen 

däremot alldeles för långsam med en tidskonstant nära 1 sekund, vilket medför att en förare inte 

skulle hinna få ut korrekt lutning innan denne ställt motorcykeln upprätt igen. Tidskonstanten i 

produkten kommer därmed att vara satt mellan 0.23 och 0.38, d.v.s. ett värde som skulle 

representera en graf mellan [test 3.1] och [test 3.2] 

 

Framtida utveckling 
 

Fokus i detta arbete har legat på att göra en fungerande mätare för att ta reda på lutning och 

acceleration på en motorcykel.  För att komma närmre en produkt vars egenskaper skulle vara 

eftertraktade behövs implementation av bland annat gps då hastigheten spelar en större roll i 

åkandet. 

 

Trots gummiupphängningar under test påverkar vibrationer från motorn fortfarande resultatet i viss 

mån.  Detta skulle kunna göras bättre med bättre fästen men är svårt att få bort helt. Då produkten 

varit under utveckling har ett arduinokort använts. För att göra eventuell produktion billigare samt 

en mindre och smidigare produkt kan ett eget kort tillverkas vars endast kontakter som behövs finns 

med.  

 

Sensorkortet,  9-DOF, stick som användes för projektet kan ses som ett onödigt dyrt alternativ då 

magnetometern räknades bort därav kan priset sänkas genom att enbart använda sig av ett 6-DOF 

kort där enbart accelerometer och gyroskop finns tillgängliga. 

Strömförsörjningen sker idag via USB-uttag på motorcykeln. För att underlätta användandet av 

produkten måste ett laddbart batteri implementeras då de flesta motorcyklar varken har USB eller 

strömuttag.  
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