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Förord 
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hjälpt till i tänkandet då utmaningarna varit för stora. Ett tack också till Niklas Rothpfeffer 
som tipsat om, och via Högskolan i Gävle, servat med elektronikkomponenter till det 
praktiska arbetet. 
 



Abstract 
This thesis aims to develop a control system for measuring electromagnetic compability 
(EMC). This has meant that a controller designed around an ATmega8 microcontroller has 
been manufactured and programmed. It has also meant the development of a comprehensive 
control software in the program MATLAB. The control system has been tested with 
satisfactory results and can now, monitor and control measurements of the EMC-type. 
 

 



Sammanfattning 
Detta examensarbete syftar till att utveckla ett styrsystem för mätning av elektromagnetisk 
kompabilitet (EMC). Detta har inneburit att ett styrkort uppbyggt kring en ATmega8 
mikrokontroller har tillverkats och programmerats. Det har även inneburet utveckling av en 
övergripande kontrollmjukvara i programmet MATLAB. Styrsystemet har testats med 
tillfredsställande resultat och kan nu, övervaka och kontrollera mätningar av EMC-typ. 
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1. Introduktion 
På radiocentret vid Högskolan i Gävle pågår ett forskningsprojekt inom EMI 
(ElectroMagnetic Interference). Kopplat till detta projekt finns på radiocentret en så kallad 
EMC-kammare (Micro Anechoic Chamber) som kan användas till mätningar av EMC 
(ElectroMagnetic Compatibility). EMC är centrerat kring två frågor, den om immunitet 
(eng. immunity) och den om emission (eng. emission) hos objekt i elektromagnetisk miljö.  
 Att manuellt konfigurera olika parametrar för EMC-mätningar är ofta mycket 
tidskrävande. Detta har resulterat i att EMC-kammaren en tid har varit ur bruk. 
Uppdragsgivaren, Högskolan i Gävle, önskar därför att ett styrsystem som automatiskt 
konfigurerar dessa parametrar utvecklas.  
Systemet skulle behöva bestå av: 

 Ett styrkort 
 Mjukvara till styrkortets mikrokontroller för önskad reglering. 
 Kontrollmjukvara som bör byggas i datorprogrammet MATLAB, [1]. 
 Hårdvara som PC, signalgenerator och kablage mellan gränssnitten. 

Till styrsystemet önskas sedan att hårdvara som effektsensor, reläer, RF-förstärkare och 
EMC-kammare ska kunna anslutas. 
 
Uppdragsgivaren ställer följande krav på styrsystemet, se figur 1, 
På kontrollmjukvaran i MATLAB: 

 Styrkortet (mikrokontrollern) ska kunna kontrolleras. 
 Perifera instrument som en signalgenerator ska kunna kopplas in. 
 Data ska kunna loggas. 
 Kontrollmjukvaran ska ha ett lättillgängligt grafiskt användargränssnitt. 

På styrkortet: 
 Seriell anslutning (med Universal Synchronous Asynchronous Recivier 

Transmitter-teknik förkortat USART) via RS-232 med kraven 57600baud@8MHz, 
8bit, 1 stop bit ska implementeras. 

 Styrkortet ska konfigureras för att tolka frågekommandon och styrkommandon som 
rör styrning av reläer, A/D - behandling av data från en effektsensor, utstyrning av 
PWM signal samt övervakning av EMC-kammarens dörr. 

 
 

 
Figur 1 Skiss av styrsystemet (röd inringning). 
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Målet är att utveckla ett styrsystem som styr mätningar inom emissionsfrågan och 
avgränsning sker härvid. 
Metoder för genomförandet är att: 

 Med en inledande teknisk studie ta reda på hur styrkortet bör byggas. 
 Med EAGLE 5.6 [2] ta fram ett elektronikschema samt en kretskortslayout till 

styrkortet. Här ingick till exempel att: 
 Se till att styrkortet kan utrustas med en PWM (Pulse Width Modulation) 

utgång för framtida bruk. 
 Säkerhetsställa att kortet kan bestyckas med BNC-kontakt (Bayonet Neill-

Concelman). 
 Beakta EMC vid utformning. 

 Etsa kortet med hjälp av UV-teknik. 
 Med vanlig praxis borra upp, montera och löda fast tillhörande komponenter på 

kortet. 
 Programmera mjukvara till mikrokontrollern, - för lokal tolkning och styrning, så 

koncist och effektivt som möjligt. Här ingick exempelvis att konfigurera för PWM, 
avbrottsstyrd avkänning via BNC-kontakten samt att ta hänsyn till EMC. 

 Programmera en kontrollmjukvara och utveckla ett grafiskt användargränssnitt för 
fullständig systemkontroll. 

 Utföra en slutgiltig verifikation på styrsystemets funktion. 
 
Efter den inledande tekniska studien och baserat på de krav som ställdes på systemet så 
valdes en ATmega8 som mikrokontroller, programmering av mikrokontrollern skedde i 
AVR Studio 4 [3] och utveckling av kontrollmjukvaran utfördes alltså i MATLAB. 
 Resten av rapporten fortsätter med att presentera den teori som behövs för att kunna förstå 
resultatet av styrsystemets uppbyggnad. I sektion 3 presenteras sedan utförande och resultat 
och i sektion 4 följer en diskussion. Slutsatser dras i sektion 5.  
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2. Teori 
I det här avsnittet redogörs för olika termer och begrepp som krävs för att förstå orsakerna 
till och den tekniska bakgrunden för styrsystemets uppbyggnad. Avsnittet innehåller delarna 
2.1 som beskriver begreppet EMC samt 2.2 som beskriver styrsystemets hårdvara och den 
hårdvara som kan kopplas in till styrsystemet. 
 Specifikt behövs information om EMC för att förstå innehållet i avsnitten 3.1 respektive 
3.2.2. Kunskap om den ekofria kammaren (2.2.1) behövs för att senare förstå varför 
effektsensorn ingår i en motkopplingsslinga med antennen (3.1) samt för att förstå 
bakgrunden till att en BNC - kontakt monterades på styrkortet (3.2). Viktigt är också att få 
en uppfattning om de komponenter (2.2.2), som antingen ingår i styrsystemet eller som kan 
kopplas till det, innan de beskrivs i sitt sammanhang. 

2.1 EMC 
Elektromagnetisk kompatibilitet, EMC, är den bransch inom elektronikvetenskap som 
studerar oavsiktlig uppkomst, utbredning och mottagning av elektromagnetisk energi som 
orsakats av elektromagnetisk interferens EMI. Målet med EMC är att göra så att två olika 
strålningsemitterande objekt i en och samma elektromagnetiska omgivning fungerar 
korrekt, d.v.s. utan att interferera med varandra och omgivning. 
Det finns två olika typer av mätningar inom EMC. 
 

1. Ett som är kopplat till icke önskvärda emissioner (emission issue) hos mätobjekt 
och där man söker mäta sig fram till orsaken.  

2. Ett annat som är kopplat till studier av hur väl ett objekt (s.k. ”victim”) är skärmat 
(immunity issue) för och klarar upprätthålla korrekt funktion då det utsätts för 
kraftigt elektromagnetisk turbulens. 

 
Det finns även flera olika typer av elektromagnetisk interferens (EMI). 

 Kontinuerlig interferens är då en källa regelbundet sänder ut ett visst band av 
frekvenser. 

 Puls eller transient interferens är då en källa utsänder en kort energipuls. 
 
För att kontrollera EMI och kvalitetssäkra EMC så utvecklas standarder kring hur man ska: 

 Känneteckna hot. 
 Fastställa normer för elektromagnetiska nivåer. 

 
 Det blir idag allt mer vanligare att hänsyn tas till EMC vid design av elektronik för att till 
exempel undvika ESD (ElektroStatic Discharge) skada. 
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2.2 Systemets hårdvara och möjlig ansluten hårdvara 
Hårdvaran till styrsystemet består av ett egentillverkat styrkort baserat på en ATmega8, en 
signalgenerator och en PC. Hårdvara som kan kopplas in till styrsystemet är en ekofri 
kammare (EMC – kammare), en effektsensor, reläer och förstärkare. Nedan beskrivs 
kortfattad teori för några komponenter som använts och varit i särskilt intresse under 
examensarbetet (se 2.2.2). PC och förstärkare beskrivs inte närmare. Styrkortet beskrivs 
heller inte här utan beskrivs istället mer i resten av dokumentet. 
 

2.2.1 Ekofri kammare 
Den ekofria kammaren, se figur 2, är geometriskt byggd strålningsabsorberande av ljus på 
RF (Radio Frequency) och av mikrovågor. Kammaren används för mätningar av EMC och 
sköldar effektivt från omgivningen via principen för Faradays bur1 [4]. För att den 
elektromagnetiska energin ska absorberas är ett slags papper, s.k. “Salisbury Sheet” [5], 
med resistans på 377 ohm/m2 placerad exakt ¼ våglängd från kammarens metallväggar. 
Detta fungerar som en slags kortsluten stubbe (eng. shorted stub) och matchar den 
karakteristiska impedansen i fri rymd på 377 ohm. En antenn som sänder ut vågor inuti 
kammaren kan nämligen med detta slags papper studeras enligt modellen i figur 3. 

  
Figur 2 Ekofri kammare.  Figur 3 Reflektionsmodell. 
 
Vid matchning enligt figur 3 uppstår inga reflektioner. Energin för en ”lina” som annars 
slutar med kortslutning kan inte spridas (i.e. omvandlas till värme) och reflekteras därför 
tillbaka. I detta sammanhang skulle det vara strömmen som reflekterats tillbaka i fas. 
Om man nu vill impedansmatcha för ett bredare frekvensband så placeras helt enkelt fler 
papper (med olika resistans/kvadratmeter) i rad med ¼ våglängd ifrån varandra.  
 
 
 Antennen i kammaren kan för övrigt påverkas med frekvens från extern källa och som 
motkopplad även kan förmedla vidare information från interferensmönstren som bildas. 
Det är mycket viktigt att kammarens dörr är ordentligt stängd eftersom energin inuti kan 
orsaka strålningsskada [6]. 
 

                                                 
1 Laddningarna på kammarens yta (utsida) ordnar sig så att en punktladdning inuti kammaren alltid upplever 
en balanserad kraft i enlighet med Coulombs lag (k är en proportionalitetskonstant, q1 och q2 är en 
laddningskvantitet, d är avståndet mellan dem och F är kraften) 

2
21

d

qq
kF


 , d.v.s. det elektriska fältet böjs av och blir noll i varje punkt. 
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2.2.2 Komponenter 
 Några komponenter som antingen utgör delar av styrsystemets hårdvara (signalgeneratorn) 
eller kan kopplas in till det (effektsensor, relä) beskrivs av det följande. 
Signalgeneratorn, figur 4, som ingår i vårt styrsystem är av typen RHODE&SHWARZ  
SMU200A VECTOR SIGNAL GENERATOR. I detta projekts tillämpningar genererar den 
signaler i storleksordningen 0,5 GHz och uppåt. 
 Den effektsensor som kan kopplas in till styrsystemet, se figur 5, ger ut en DC spänning 
som står i direkt proportion till den signaleffekt som påverkar den. Mer om denna beskrivs 
i (Appendix A3: ”Teknisk Dokumentation – Sensorn”). 
Den typ av relä (i.e. spänningsstyrd strömbrytare), se figur 6, som kan kopplas in till 
systemet drar då 12 V läggs på styret (som syns längst upp i bild i figur 6). Det är av typen 
”SR-2 MIN H COAXIAL SWITCH” och tillverkat av ”RLC ELECTRONICS MT. KISCO 
NEW YORK”. Styrkortet kan även driva reläer som ska ha 5 V på styret. Reläet har tre 
anslutningar: 

 NC – reläkontakt (Normal Closed) 
 C – mittkontakt (Common) 
 NO – reläkontakt (Normal Open) 

 

   
  
Figur 4 Signalgenerator. Figur 5 Effektsensor.  Figur 6 Relä. 
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3. Genomförande 
Projektet inleddes med en planeringsfas med hjälp av ett så kallat Gantt schema (se 
Appendix ”A5: Gantt schema”). I planeringsfasen ingick också en studie kring hur 
styrsystemet skulle fungera i stort och hur det skulle kunna användas. Detta beskrivs under 
rubriken 3.1. Arbetets fortsättning beskrivs sedan under följande rubriker. Här utreds också 
mer detaljerat hur de egentillverkade beståndsdelarna av systemet utformades samt de 
resultat som erhölls. Under 3.2 förklaras olika steg i utvecklandet av styrkortet samt dess 
slutliga design och egenskaper. 
I avsnitt 3.3 och 3.4 beskrivs sedan utförandet kring hur mjukvaran till mikrokontrollern, 
ATmega8, byggdes upp och hur till sist kontrollmjukvaran för hela systemet i MATLAB 
utvecklades. Även om koden till all mjukvara finns under rubriken ”Bilaga” i slutet av 
rapporten så ges under dessa avsnitt, förutom en beskrivning av utförandet, också en 
enklare beskrivning av resultatet.  
 Viktigt är att förstå att de delar som tillverkades för styrsystemet (i.e. styrkort, mjukvara 
till ATmega8, kontrollmjukvara) inte byggdes helt isolerat utan kunskap om de övriga. 
Istället genomfördes hela projektet genom ständigt växande kunskap om hur 
komponenterna skulle samarbeta och fungera i en helhet. 
 Sist i genomförandet, 3.5, återges hur verifikation av hela styrsystemets funktion slutligen 
gick till och de resultat som kunde observeras. 

3.1 Översikt 
Systemet som visas i figur 7 ligger till grund för genomförandet av hela arbetet. Detta 
eftersom styrsystemet skulle kunna (och kan nu) fungera i denna uppkoppling. 
 

 
Figur 7 EMC-systemet i sin helhet. 
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 Det var alltså tänkt att i ett av uppkopplingsscenarierna (i.e. det som rör emissionsfrågan) 
att två RF-emitterande objekt skulle placeras inuti den ekofria kammaren. Här inne skulle 
det finnas en antenn som via en motkopplad krets anslöt till en effektsensor. Denne sensor 
var tänkt att förmedla stimuli vidare till ett styrsystem som skulle fungera enligt 
”MASTER/SLAVE”. Härinne kom det egentillverkade styrkortet (SLAVE) att finnas samt 
en PC och en signalgenerator. Då en kontrollmjukvara från PC (MASTER) startades och 
aktiverade ett frekvenssvep skulle följande hända: 

 PC skulle skicka kommandon via GPIB (General Purpose Interface Bus) till 
signalgeneratorn som skulle stega i frekvens. 

 Kontrollmjukvaran skulle hela tiden ta in information från styrkortet om effektnivå 
inne i kammaren (via seriell buss, USART).  

 Vid en viss inställd frekvens skulle styrkortet koordinera om reläerna. Via denna 
process skulle en ny signalväg för RF-signalen, via annan förstärkare2, öppnas in 
till kammaren. 

                                                

 Då frekvensen hos antennen så ökade skulle interferens mellan radiovågorna hos 
denne och hos mätobjekten ackumuleras. Styrsystemet skulle hela tiden via sensorn 
kunna övervaka denna process samt känna av effektnivån i kammaren. 

  
 
 

3.2 Systemhårdvara- Styrkort 
 

3.2.1 Utförande 
I nästa etapp designades och tillverkades styrkortet. Se figur 8 som visar denna del av 
projektet i form av ett flödesschema. 
Först genomfördes en teknisk analys av de olika applikationer som styrkortet skulle vara 
inblandat i. Detta representeras av de översta delarna i figur 8. Sedan gjordes ett 
elektronikschema samtidigt som komponenter beställdes hem till projektet. 
Från elektronikschemat gick man sedan vidare med att utforma en kretskortlayout (eng. 
boardlayout). Viss kod till ATmega8 började skrivas ungefär samtidigt som 
kretskortslayouten etsades ut med UV-teknik, se nedre delarna av figur 8. Kortet är ett 
dubbellagerskort varför hål för passning borrades för att vid etsningen få de bägge lagren att 
passa ihop (botten – och topplager). 
Slutligen borrades hålen upp för övriga komponenter samt för vior, hålmontering gjordes 
och komponenterna (e.g. ATmega8, kristall, MAX232 krets och kontakter) löddes fast. 
Följande kontakter monterades och löddes fast på styrkortet: 

 En D-sub kontakt som seriellt interface. 
 Fyra stycken kopplingsplint som reläkontakter. 
 Tre stycken kontakter, så kallade ”2-pin-header”, som analoga ingångar. 
 En ”2-pin-header” ingång för pulsgivande sensor (framtida utbyggnad) 
 En ISP – kontakt för ”in-circuit” programmering av ATmega8. 
 En ”2-pin-header” som PWM-utgång som framtida applikation för att t.ex. styra 

vridservo som vinklar antennen inuti den ekofria kammaren [7]. 
 En avbrottsstyrd BNC kontakt för avkänning av status på den ekofria kammarens 

lucka. Detta för att förhindra strålningsolycka. 

 
2 Då frekvensen ändras förändras effektnivån i kammaren. Konstant effektnivå eftersträvas. 
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Figur 8 Flödesschema. Tillverkning av styrkort. 

 

3.2.2 Överväganden kring EMC vid design av styrkort 
 Några få medvetna överväganden kring EMC kopplat till designen av styrkortet gjordes 
under projektet, kring emissions – och immunitetsfrågan.  Vad gäller emissionsfrågan så 
åtgärdades en tidigare kretskortslayout därför att två av kopparledarna på den låg formade 
som en loop-antenn kring kristallen. Då det gäller immunitetsfrågan så programmerades 
ATmega8 enligt en brusdämpande teknik som kallas ”refreshing port pins” [8] där man 
med jämna mellanrum uppdaterar datariktningsregisterna (DDRx). 
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3.2.3 Resultat 
I figur 9 syns en 3D-genererad – modell (från EAGLE 5.6 via EAGLE 3D) och en bild på 
styrkortet i verkligheten. 
 
 

 
Figur 9 Till vänster: en 3D modell av styrkort. Till höger: autentiskt styrkort. 

                                                                                                      
Styrkortet är uppbyggt kring en ATmega8 och drivs av en 3,6864 MHz klocka. 
 
Det är utformat med en PWM-utgång, fyra reläutgångar (två aktiva), en aktiv analog 
ingång, en BNC-kontakt för brytaravkänning och en D-sub kontakt för seriell 
kommunikation via en MAX232 krets. Kortet är även bestyckat med en ISP-kontakt för 
direktprogrammering på styrkortet. Programmeraren är en ATAVRISPmkII 
programmerare från ATMEL. Den tar +5V spänningsmatning från styrkortet. 
 Mer utförlig förklaring om styrkortet samt dess kretsschema finns under rubrikerna ”A1: 
Teknisk Uppbyggnad – Styrkortet” och ”A2: Teknisk Dokumentation – Styrkortet” i 
Appendix i slutet av rapporten. 
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3.3 Systemmjukvara – AVR 
 

3.3.1 Utförande 
Mjukvaran skrevs parallellt med tillverkningen av styrkortet. Ymniga genomläsningar av 
ATmega8 datablad [9] krävdes för att konfigurera kretsens register. AVR Studio 4 IDE 
användes för att redigera, kompilera och avlusa (eng. debug) all mjukvara. Koden skrevs i 
programmeringsspråket C.  
 
Först skrevs alla grundinställningar i funktionen ”init”. En huvudfunktion ”main” skrevs 
sedan. Denne låser programmet (i.e. exekverar kod i en slinga) i väntan på avbrott, eng. 
interrupt. Exekveringen vid avbrott sker i funktioner allokerade med s.k. 
”avbrottsvektorer” (eng. interruptvectors).  
 Kod skrevs så att avbrott sker både i samband med att luckan på EMC kammaren öppnas 
och i samband med att data via USART når kretsen, genom RXD-pinnen, se figur 10.  

 
Figur 10 ATmega8. (Bildkälla datablad [9]) 

 
Till sist byggdes även en funktion för justering av klockpulsbredd  
(eng. duty cycle är hur länge klockpulsen är logiskt hög under en period) hos PWM – 
signalen samt en annan funktion som returnerar informationen från registret för kretsens 
A/D-omvandlare, ADC. 
 

3.3.2 Resultat 
 Den viktigaste delen av mjukvaran till mikrokontrollern återfinns i avbrottsvektorn för 
USART. Denne fungerar som perifert gränssnitt, se utdrag av kod i figur 11. Inuti denna 
finns ett antal s.k. ”switchsatser” som hanterar – och styr exekveringen utgående från, 
inkommande data. Se vidare appendix ”A2: Teknisk Dokumentation – Styrkortet” om vilka 
inkommande data som programmet allokerat i avbrottsvektorn kan tolka. 
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Figur 11 Ett utdrag ur AVR-koden. 

 
Ett flödesschema för hela programmet representeras av figur 12. 
 
 

 
Figur 12 Flödesschema för styrkortets mjukvara. 
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Då programmet körs hoppar programpekaren in i ”main” och exekverar instruktionerna där. 
”init” exekveras en gång och programpekaren återvänder sedan till ”main”. Enda gången 
uthopp ur ”main” nu sker, är då avbrott inträffar. Kontroll sker internt av vilket avbrott som 
inträffat så att rätt funktion exekveras. Sedan hoppar programpekaren åter till ”main”. 
Funktioner som startas av avbrottsrutiner (eng. interruptroutines) kan sedan exekveras 
trådat med varandra och med kod som eventuellt körs i huvudfunktionen. 
 

3.4 Systemmjukvara – MATLAB 
 

3.4.1 Utförande 
Programmering av kontrollmjukvara skedde i MATLAB. Koden skrevs i C. Till en början 
skedde strukturering av all kod in i funktioner. Dessa funktioner skrevs i så kallade M-filer 
och bygger alla på seriell kommunikation med styrkortet. 
 M-filerna namngavs till  

 ”RELAYON” 
 ”RELAYOFF” 
 ”RELAYSTATUS” 
 ”DOORSTATUS” 
 ”PWM” 
 ”POWWATT” respektive  
 ”POWDBM” 

Se Appendix ”A4: M-filer” för kortfattad information om dessa. 
Färdiga filer fanns för övrigt redan för kommunikation via GPIB med signalgenerator.  
 Filerna ”POWWATT” och ”POWDBM” var tänkta att ge ut textsträngar som motsvarar 
information om verklig effekt vid sensorn. En kalibreringskurva togs därför fram ur rådata 
via Microsoft Excel, se diagram 1. 
 

ADC-värde för olika effektnivåer
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Diagram 1 Kalibreringskurva genererad i Microsoft EXCEL för effekter, y-axeln visar ADC-tal 
från styrkortet, x-axeln visar effekter i dBm från signalgeneratorn. 
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I diagram 1 så visas på y-axeln de ADC-värden (i.e. tal från mikrokontrollerns ADC – 
register) vi får ut från styrkortet då effektsensorn är aktiv och inkopplad till det. 
Motsvarande effektnivå (i dBm) på den signal som via signalgeneratorn påverkar sensorn 
visas på x-axeln. 
 Med utgångspunkt från diagram 1 så byggdes selektionssatser in i M-filerna 
”POWWATT” och ”POWDBM” så att olika koefficienter används vid omvandlingen från 
ADC-tal till effektnivå för olika områden ADC-tal. 
 
 Av de färdiga M-filerna skapades sedan kontrollmjukvaran samt ett grafiskt 
användargränssnitt (som kom att kallas ”EMCCONTROLLINTERFACE”) med hjälp av 
MATLABs GUIDE – funktion. Grafiska ”knappar” och ”Textrutor” kopplades ihop med 
respektive M-fil.  

3.4.2 Beräkningar 
Beräkningar skedde i M-filen ”POWWATT” för att kunna omvandla effekt från enheten 
dBm till enheten watt enligt formel (1) [10]. 
 

  powwattpowdBm  )001.0(10 10/    (1) 
 

3.4.3 Resultat 
Kontrollmjukvarans grafiska användargränssnitt syns i figur 13. 
 

 
Figur 13 Grafiskt användargränssnitt för systemet. Skapat i MATLAB. 

 
 Knapparna RELAY1? och RELAY2? skickar en förfrågan till styrkortet om det eventuellt 
inkopplade reläerna drar eller inte. Resultatet av förfrågningen kommer upp i textrutan 
”Relaystatus”. Gruppen av knappar märkt ”SERVO(PWM)” ger kommandon till styrkortet 
som i sin tur påverkar klockpulsbredden hos PWM-signalen. Textrutan märkt ”InPower” 
ställer via GPIB-buss in uteffekten på signalgeneratorn i systemet. 
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 Textrutan märkt ”Frequency For Amplifier Shift” är den frekvens vid vilken man vill byta 
till annan förstärkare, se figur 7. Vid textrutorna ”Start frequency”, ”Step”, respektive 
”Stop frequency” ställer man in frekvenserna för vid vilka signalgeneratorn ska börja i 
frekvenssvep, med vilket steg och var den ska sluta i frekvenssvep. I rullmenyn märkt ”W” 
så ställer man in om man vill tolka effekten från sensorn i watt eller i dBm. Med knappen 
”Frequency sweep” så startar man svepet. Alla ADC-tal som fås från givaren loggas till 
filen ”ADCLOGG.txt”. Knapparna ”RFON” och ”RFOFF” reglerar om signalgeneratorn 
ska ge RF ut eller inte. Kontrollmjukvaran är för närvarande konfigurerat till 
signalgeneratorns kanal A.  
 Knapparna ”RELAY1ON”,” RELAY1OFF”,” RELAY2ON”,” RELAY2OFF” skickar 
kommandon till styrkortet för att driva eller slå av respektive eventuellt inkopplade reläer. 
Vilken autentisk kontakt på styrkortet som dessa knappar aktiverar framgår av Appendix 
”A2: Teknisk Dokumentation – Styrkortet”. 
 Knappen ”DOOROPEN?” skickar förfrågan till styrkortet som svarar med om luckan till 
EMC-kammaren är öppen eller stängd. 
”Progress bar” signalerar när en process (e.g. knapptryckning m.m.) är avslutad. För 
funktionerna som kommunicerar via USART (seriellt) med styrkortet gäller att det kan ta 
upp till 10 sekunder innan en process är avslutad. 
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3.5 Systemtest 
 

3.5.1 Utförande 
Sist gjordes en verifikation av styrsystemets funktion. Här avgränsade vi oss till 
uppkopplingen enligt figur 14. Vi lämnar så plats för framtida studier av EMC-kammaren 
och kalibreringar för verifikation enligt figur 7. Observera dock att samma funktioner hos 
styrsystemet här testas som i figur 7. 
 

 
Figur 14 Principskiss för uppkoppling för systemverifikation. 

 
Kanal A och B ställdes in för -60 dBm och -30 dBm respektive och skulle representera 
signalen från två olika förstärkare som kopplas in till sensorn vid olika frekvenser. 
Styrkortet spänningmatades med +15 V och sensorn spänningmatades med +5 V via extern 
spänningskälla. Figur 15 visar en del av uppkopplingen i verkligheten. 
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Figur 15 Verklig uppkoppling för systemverifikation. 

 
Sedan startades ett frekvenssvep med hjälp av det grafiska användargränssnittet. I första 
fasen togs frekvenssvep upp då effekten inlästes i enheten dBm och i andra fasen togs 
frekvenssvep upp då effekten inlästes i enheten watt. 
 Andra tester genomfördes i samma användargränssnitt för att verifiera 
”RELAYSTATUS”, ”DOORSTATUS”, ”RELAYON” – och ”RELAYOFF” funktionerna. 
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3.5.2 Resultat 
Systemtestet genererade följande data, första fasens mätning visas i figur 16 och den andra 
i figur 17. 
 

 
Figur 16 Frekvenssvep. Effekttolkning i dBm. Vi ser att -60 dBm ”förstärkaren” är i funktion 
under skiftfrekvensen 200 MHz. Över skiftfrekvensen styr programmet över till -30 dBm 
”förstärkaren”. (Lutningen i figuren beror på att steglängden i frekvenssvepet var 100 MHz). 

 
 

 
Figur 17 Frekvenssvep. Effekttolkning i watt (W). Vi ser att -60 dBm (ca. -520 W i figur) 
”förstärkaren” är i funktion under skiftfrekvensen 200 MHz. Över skiftfrekvensen styr 
programmet över till -30 dBm (ca. -1 W i figur) ”förstärkaren”. (Lutningen i figuren beror på att 
steglängden i frekvenssvepet var 100 MHz). 
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Vi ser i figur 16 och 17 att de bägge förstärkarna är aktiva vid olika frekvenser. Frekvensen 
för förstärkarbyte är 200 MHz. Att representerade effekter inte helt stämmer överens med 
verklig effekt från signalgeneratorn beror på att systemet endast har en noggrannhet på 
±5dBm. 

 

4. Diskussion 
Trots att inga medvetna överväganden gjorts kopplat till designen av styrkortet och EMC 
förutom de som nämndes under 3.2.2 så har det i efterhand ändå visat sig finnas visst 
vetenskapligt stöd kring detta och hur styrkortet konstruerades [11]. Då kortet kommer att 
ingå i en elektromagnetiskt turbulent miljö är detta naturligtvis en viktig observation. Då en 
elektromagnetiskt turbulent miljö kan orsaka ESD skada på de mycket tunna ledarna i t.ex. 
en ATmega8 eller åstadkomma ändring av logiktillstånd på någon av portarna så är 
immunitetsfrågan mycket intressant. I Styrsystemet kan nämligen mjukvaran hela tiden 
detektera, via t.ex. funktionerna ”RELAY1?” och ”RELAY2?”, om ett sådant fel inträffat 
[8]. 
Då kortets spänningsmatardel dessutom är utrustad med transientskydd så kan de skydda 
från induktiva urladdningar i de reläer som kopplas till styrkortet. 
 Styrkortet har dock inget skydd ifall elektromagnetisk interferens skulle uppstå i kontakt 
med kristallen som kommer att sitta på det. Däremot är ATmegan starkt immun mot brus 
vid dess A/D-omvandlare (därför att en extern kondensator sitter mellan AREF och AGND 
pinnarna på kretsen).  
 
EAGLE 5.6 användes för att ta fram elektronikschema och kretskortslayout därför att 
programmet är enkelt att lära sig och tillräckligt kraftfullt i sammanhanget.  
 Anledningen till att en BNC-kontakt monterades på kortet var för att ”Interlock”-kontakten 
på den ekofria kammaren just var en BNC-kontakt.  
Att etsning skedde med UV-teknik beror på att den är en enkel och exakt metod för 
framställning av kretskort. 
Ett problem som uppkommit under projektet hade dock att göra med svårigheterna att få 
bägge lagren, vid framställning av kretskortet, att med millimetersprecision stämma 
överens. Ett annat problem som framkommit under utvecklingsarbetet var relaterat till 
inställningarna av registren för seriell kommunikation i ATmega8. Problemet grundade sig 
i ett beräkningsfel. 
 En svaghet i arbetet som inte hunnit åtgärdats är tolkningsnoggrannheten av effekt i 
systemet. Den är endast ±5 dBm och beror på interaktionen mellan de ADC-tal styrkortet 
ger och hur MATLABs selektionssatser tolkar det. Dessa selektionssatser ska dock i 
framtiden ändras då de ska kalibreras för en annan, mer för sammanhanget passande, 
effektsensor. Den effektsensor som användes till detta projekt användes endast för så kallad 
”prove-of-concept” på systemet. Då selektionssatserna i framtiden ändå måste kalibreras 
om så kan man förvisso istället för att bara ändra dem nyttja annan typ av kod. Denna kod 
skulle till exempel istället kunna vara uppbyggd av vektorfunktioner som läser in en fil 
med korrektionskoefficienter samt respektive ADC-tal och fyller två olika vektorer. Ett 
ADC-tal som vi nu fått från effektsensorn/styrkortet kontrolleras mot vektorn fylld med 
ADC-tal och sedan tas motsvarande koefficient ur koefficientvektorn och multipliceras 
med ADC-talet. 
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5. Slutsats 
Detta projekt kommer att fortsätta med studier av EMC-kammaren och kalibreringsarbete 
så att uppkopplingen i figur 7 kommer att kunna nyttjas fullt ut till mätningar av 
elektromagnetisk kompabilitet. Det viktiga är att det nu går att driva ett sådant system och 
med en stabil frekvensgång vid frekvenssvep (i.e. att det ger en rät linje och att det på så vis 
tolkar samma effekt genom ett helt frekvensområde enligt figur 16 och 17). 
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Appendix 
 
 

A1: Teknisk Uppbyggnad – Styrkortet 
Designen till ett styrkort utvecklades i datorprogrammet EAGLE 5.6.  Dess kretsschema 
återfinns i figur 18. 
 

 
Figur 18 El-schema till styrkortet i EAGLE 5.6. 
 
Kretsschemat är uppbyggt av följande 

 En mikrokontroller, ATmega8, gul inringning i figur 19. 
 En brusreducerande kondensator mellan AREF och AGND. Avskärmar ATmegans 

egen A/D-omvandlare från brus. Se grön inringning. 
 En extern kristall med frekvensen 3.6864 MHz ansluten mellan XTAL1 och 

XTAL2. Lila inringning. 
 Ett lågpassfilter kopplat upp till VCC från AVCC. Brun inringning. Detta följer 

ATmega8 datablads rekommendationer. 
 En RS232/TTL – konverter (en MAX232-krets). Denna ritades in i schemat, 

mörkblå, utgående från dess datablads rekommendationer för vanlig drift.  
 En D-sub kontakt som lades in och kopplades ihop med ATmega8 via MAX232 

kretsen. Detta för att styrkortet ska kunna kommunicera med USART-teknik. 
 En ISP-kontakt så att ATmegan kan programmeras ”in-circuit”. Detta följer ISP-

pinout standarden för 6-polig ISP. Mörkgrön inringning. ISP-tekniken krävde en 
pullupresistor på kretsens reset-pinne, gråblå inringning. 
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 En 2-polig header kontakt för att kunna ta ut PWM-signal från kretsen. Detta är 
gjort för framtida applikationer. Exempelvis för att med hjälp av vridservo justera 
vinkeln hos antennen inuti EMC – kammaren. Svart inringning. 

 Tre analoga ingångar. Varje med ett varsitt förkopplingsfilter samt en 
spänningsdelare. Ljusblå inringning är lågpassfilter. Orange inringning motsvarar 
spänningsdelare (potentiometrar). 

 Fyra transistorsteg med varsin pulldownresistor och indikationsdiod samt 
strömbrytare för reläkontakter. Strömbrytaren matar reläkontakten med 5 V eller 12 
V. Grå inringning. 

 En BNC-kontakt så att styrkortet kan känna av dörrstatus. Röd-gul inringning. 
 En 2-polig-pin-header kontakt för framtida applikationer. Här kan en pulsgivande 

sensor anslutas. Svart-vit inringning. 
 Spänningsmatning från kretsarna L7805 respektive L7812 med respektive 

transientskydd (kondensatorer). Röd inringning. 
 

 
Figur 19 El-schema till styrkortet i EAGLE 5.6. Inringningarna förklaras. 
 
Elektronikschemats kretskortslayout återfinns i figur 20. 
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Figur 20 Styrkortets "boarddesign". Bägge topp (röd) – och bottenlagret (blå) syns. 

 
Spänningsstabilisatorerna, IC3 och IC4 i figur 20 är placerade så att kylflänsar enkelt kan 
monteras dit. Kontakten för ISP (JP1) ligger naturligt nära ATmega8 kretsen. D-sub-
kontakten (X1) för USART är placerad så att den enkelt skulle kunna kopplas ihop med 
seriell kontakt. Dylikt tankesätt har nyttjats även vid utplacering av alla I/O kontakter.  
 Ett jordplan finns även för att minska risken för överhörning. Analog jord är separerad från 
digital jord.  
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Laminat 
Styrkortets laminat har genomgått en etsningsprocess. Negativen som använts för att etsa 
fram ”board”-designen syns i figurerna 21 och 22. Vid etsning skall de skrivas ut på papper 
transparent för UV-ljus. 

 
Figur 21 Negativ till etsning av topplagret. 

 

 
Figur 22 Negativ till etsning av bottenlagret. 

 
Dessa exponeras sedan under 4 minuter på laminat belagt med positiv fotoresist [12]. 
Mönstret framkallas i en framkallningsvätska bestående kaustiksoda (kan även framkallas 
med ”framkallare för fotoresist” [12]). Bäst lösning är 2 ml salt per 500 ml vatten. 
Slutligen ska mönstret etsas fram i etstank med doppvärmare och pump. Etsvätskan ska 
bestå av 350 ml etsmedel [12] (natriumpersulfat) per 1750 ml vatten. 
 Laminatet till styrkortet har förberetts för hålmontering enligt borrmallen i figur 23, 
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 Figur 23 Borrmall. 
 
Hålen 1-8, 24-27, 37-48, 49-57 kräver 0,8 mm borr. Hål 9-20 respektive 21-23, 28-30 
kräver 0,9 mm borr. Hål 63 och 64 har borrats upp till 4 mm. Hålen 65-74 är hål för vior 
och har borrats upp till 0,6 mm. Alla övriga hål i figur 23 har borrats upp med 0,6 mm borr. 
Hålmontering har vidare skett enligt figur 20. 
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Mjuklödning 
Den sammanfogningsteknik som används efter hålmontering av komponenter är 
mjuklödning. Detta har skett via smältning av lödtenn kring delarna som ska sammanfogas. 
Sammanfogning uppkommer via en diffusionsprocess (e.g. atomer vandrar in i 
metallgittret). Lödtenn består av en legering av 60% tenn och 40% bly (60Sn/40Pb) och har 
en smältpunkt på 188 ºC [13]. 
Tekniken för lödning illustreras i figur 24. 
Viktigt att tänka på i samband med lödning är: 

 Att värma så att ordentlig vätning sker. 
 Värm dock inte för länge så att oxid blandas in i smältan och en kallödning erhålls! 
 Håll lödfogen stilla efter avslutad lödning så att lodet stelnar utan vibration. Annars 

minskar lodets hållfasthet drastiskt! 

 
Figur 24 Teknik för lödning. 
 
Vid lödning så ska först tillräcklig uppvärmning av lödstället och komponentben ske. Sedan 
appliceras lod som får flyta ut ordentligt så att den karakteristiska kapillärbildningen går att 
skönja vid komponentens ben.  
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Komponenter 
Hålmontering och lödning har skett av de komponenter som beskrivs under följande 
rubriker. Här redogörs även för val av komponent samt varför just denna valdes.  

ATmega8 
ATmega8 valdes därför att det är en mikrokontroller som är enkel att hantera. Dessutom är 
den fullt tillräcklig för applikationen i sammanhanget. Den klarar 10 bitars precision för 
A/D-omvandling och kan konfigureras för USART och PWM. Se dess datablad [9] för 
vidare egenskaper (eng. features). 
 

MAX232 
En MAX232 krets valdes för att det krävdes någon typ av konvertering från ATmega8´ns 
TTL nivåer till nivåerna för RS232. ATmega8 hanterar nämligen bara 0 V eller 5 V och 
RS232 kommunicerar med +3V till +12V (logisk nolla) respektive -3V till -12V (logisk 
etta). Kondensatorerna kring MAX232 kretsen skulle väljas till 1uF vardera [14]. Se figur 
25. 

 
Figur 25 MAX232 kretsen. Vanlig drift. (Bildkälla datablad [14]) 

Kristall 
Kristallen Q1 i figur 20 valdes till 3,6864 MHz för att enligt ATmega8´ns datablad [9] få 
0% bitfel då USART körs med 57600 baud. 
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Transistor 
Först valdes en effekttålig N-kanals JFET BF245, se figur 26, till transistorstegen på 
styrkortet för att dessa skulle orka driva reläer, se figur 7. Transistorn skulle dock 
backspännas vid Gate-Source-övergången [15] (högre spänning här emellan ökar 
utarmningszonen för elektroner och hål utefter PN-övergången så att N-kanalens vidd 
minskar och resistansen mellan transistorns Drain och Source ökar). 
 I kretsschemat hade dock inte transistorn framspänts varvid ett fel så uppstått som sträckte 
sig ända till kretskortslayouten. Detta löstes genom att istället använda den strömtåliga 
NPN-transistorn BC-337 med ett seriemotstånd på 1kΩ som löddes dit på dess bas.  
Ett nytt kort designades (etsades, borrades hål för vior samt ditlödning av vior) dessutom 
för framtida användning av en IRFZ44 Enhancement MOSFET, som ska framspännas 
mellan Gate och Source. (positiv potential vid Gate attraherar negativa laddningar som 
inducerar en N-kanal. Ju högre potential desto mer öppnar transistorn). Se figur 26 för 
symbolen för transistorsorterna IRFZ44 och BF245. 
 

 
Figur 26 Transistorer t.v. en N-ch EMOSFET. T.h. N-ch JFET. 
 

Filterkondensatorer – och motstånd 
Filterkondensatorer – och motstånd är exakt beräknade. 
De lågpassfilter de bildar är dimensionerade till att enbart släppa igenom DC-spänning. 

Matningskondensatorer – och spänningsregulatorer 
Spänningsregulatorerna av typ L7812 och L7805 valdes för att få 12 respektive 5 V till 
kortets olika delar. Kondensatorer valdes först enligt vissa rekommendationer för 
transientskydd [16]. Kondensatorerna 2200 uF i figur 20 ersattes sedan med 330 uF. Detta 
för att de ändå bör kompensera för långsamma transienter. Kondensatorerna valdes ganska 
spänningståliga så att den matning man ger från extern källa till styrkortet inte blir kritisk 
(15V matningspänning blir dock bra och kompenserar då med marginal för minimalt 
spänningsfall om 2V över spänningsregulatorn L7812). 

Potentiometrar som spänningsdelare 
Potentiometrar valdes till 1 kΩ. Dess känslighet beror så av dess resistans. Potentiometer 
valdes med små dimensioner för att styrkortet skulle kunna bli så litet som möjligt. 

ISP-kontakt 
ISP-kontakt (JP1 i figur 20) valdes i sammanhanget och följer standarden för 6-polig ISP 
[17]. 
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BNC-kontakt 
En BNC-kontakt (X2 i figur 20) valdes helt enkelt till styrkortet därför att EMC-boxens 
”Interlock”-utgång (e.g. den kontakt som sluter när luckan är stängd och öppnar då luckan 
är öppen) redan var en BNC-kontakt. 

D-sub 
En 9-polig D-sub (X1 i figur 20) sågs lämplig i sammanhanget därför att den var den 
kontakt med minst antal poler som passar i en USB/RS232-kontakt som användes för att 
länka vidare till PC och MATLAB. Endast tre av D-subens pinnar användes. RX, TX och 
GND [18]. 

2-pin-header 
2-pin-header valdes godtyckligt och det som ska anslutas till styrkortet i framtiden får 
anpassas till dessa kontakter. 

Beräkningar 
Kylflänsar dimensionerades till spänningsregulatorerna, se figur 27, för kretsschema för 
termisk resistans. 

 
Figur 27 Kretsschema för termisk resistans. 

 
Beräkningarna gjordes med utgångspunkt från att kristalltemperaturen inuti regulatorerna 
max få uppgå till 150ºC och att omgivningstemperaturen max är 50ºC (så att vi har lite 
marginal). 
Sedan tog regulatorernas datablad [19] (som är ett och samma för bägge) till hjälp för att ta 
reda på termisk resistans mellan kristall och kapsel. Denna var Rthj-c=5 ºC/W. Termisk 
resistans för mellanlägg antogs vara Rthc-h= 0,75 ºC/W.  
  
Effektutvecklingen i regulatorn L7805 beräknades max 15 W utifrån 10 V spänningsfall 
över den och 1,5 A genom den. Således skedde beräkning av kylfläns för denna regulator 
enligt formel (2), 
 

WCR

RRRRPTT

athh

athhathhhthccthjfaj

/92,0

1575,01551550150)(







   (2) 

 
Vi bör alltså välja en kylfläns med termisk resistans 0,92 ºC/W eller lägre. I praktiken 
visade det sig dock fungera med kylfläns 20 ºC/W varför denna användes istället. 
 
 Effektutvecklingen i regulatorn L7812 beräknades max 4,5 W utifrån 3 V spänningsfall 
över den och 1,5 A genom den. Således skedde beräkning av kylfläns för denna regulator 
enligt formel (3), 
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RRRRPTT
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/47,16

5,475,05,455,450150)(







   (3) 

 
Vi bör alltså välja en kylfläns med termisk resistans 16,47 ºC/W eller lägre. I praktiken 
visade det sig dock fungera med kylfläns 20 ºC/W varför denna användes istället. 
 
 
 
 För lågpassfiltren bestämdes kondensatorerna till 100uF, gränsfrekvensen till 10 Hz och 
resistanserna beräknades enligt formel (4), 




  159
10100102

1

2

1
6fC

R    (4) 

 
Närmaste värde i resistorernas E12-serie är 150 Ω. 
 
 Byte av transistor till NPN BC337 var ett problem därför att dessa är strömstyrda istället 
för spänningsstyrda. Detta innebar att ett seriemotstånd (R15) som skulle anslutas på 
transistorns bas (B) kom att beräknas, se figur 28 som stöd. 

 
Figur 28 Transistorsteg med transistor BC337. 

 
Den nya transistorns strömförstärkning antogs i klassen 50 ggr. Med utgångspunkt i att vi 
har 5 V från PD5 så beräknas spänningsfallet över motståndet till 5 V-0,7 V=4,3 V. Vi vill 
att transistorn minst klarar 100 mA mellan kollektor (C) och emitter (E). Vi får alltså  
100 mA/50 = 2 mA ström in vid basen. Detta ger enligt ohms lag ett motstånd på enligt 
formel (5), 

 2150
2

3,4
/

mA

V
IUR    (5) 

.  
I ohms lag är R resistansen, U är spänningen och I är strömmen. I praktiken valdes 
motståndet dock till 1000 Ω som visade sig fungera bra. 
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A2: Teknisk Dokumentation – Styrkortet 
Se figur 29.  Spänningen till ”RELAY1” indikeras DRA/PÅ av lysdioden, LED1 och tas ut 
på JP11 (JP11, JP10, JP6 och JP7 är dock på det verkliga styrkortet ersatta med 
kopplingsplint 2-pol 2,54 mm). Vippomkopplaren, S2 reglerar 12V eller 5V till JP11. I 
neutralt läge enligt figur 29, ger den 5V till JP11 annars 12V. ”RELAY1” är kopplad till 
PORTD pinne 3 på ATmega8´n. Maximalt strömuttag från JP11 är 450 mA (transistorn Q2 
begränsar). 
 Spänningen till ”RELAY2” indikeras DRA/PÅ av lysdioden, LED2 och tas ut på JP10. 
Vippomkopplaren, S4 reglerar 12V eller 5V till JP10. I neutralt läge enligt figur 29, ger den 
5V till JP10 annars 12V. ”RELAY2” är kopplad till PORTD pinne 4 på ATmega8´n. 
Maximalt strömuttag från JP10 är 450 mA (transistorn Q3 begränsar). 
 
 

 
 Figur 29 Komponentplacering styrkortet. 
 
Potentiometrarna R1 till respektive R3 står neutralt i mittenläge enligt figur 29 (d.v.s. 
glidkontaktakten ligger mitt i den resistiva banan) och halverar spänningen in från JP3 till 
respektive JP5. Enda analoga igång, ADC0, på ATmega8´n som för närvarande är i bruk 
har sin spänningsdelare R1 och ska ha stimuli via JP3. Effektsensorn ska kopplas in här 
med hög potential uppåt i bild. A/D omvandlaren har referensspänningen (AREF) lika med 
2,56 V (inre referens). I praktiken är den dock uppmätt till 2,681 V med multimeter. Inre 
referensspänning (som är den lägsta spänningen som kan användas utan att behöva 
konfigurera för extern referens) används därför att effektsensorn ger en utspänning mellan 
0,24 V och 0,91 V för de effekter som används, -70 till 0 dBm (se tabell 2 under rubriken 
”A3: Teknisk Dokumentation – Sensorn”). I detta spänningsområde vill vi ha så hög 
känslighet som möjligt hos A/D-omvandlaren. 
PWM utgången ligger på kontakt JP8, hög potential uppåt i bild. PWM-signalen har 
frekvensen 900 Hz. 

 30



 

 Programmering av ATmega8 sker via ISP-kontakten, JP1, röd markering på 
programmerarkabeln ska vara vänd åt höger i bild. 
Kortet matas via JP9 med +15V och hög potential läggs till vänster i bild. 
BNC-kontakten, X2, ska kopplas till ”Interlock” på EMC-kammaren. Härvid fungerar 
kontroll av luckans status ”DOOROPEN/DOORCLOSED” (Dörr öppen/Dörr stängd). Om 
luckan öppnas under körning kommer bägge ”RELAY1” och ”RELAY2” att slås av som 
en säkerhetsåtgärd. 
D-subkontakten, F09, kan anslutas till USB/RS232 konverter för seriell kommunikation 
med programvara (e.g. MATLAB). ATmega8´n är konfigurerad för asynkron överföring,  
8 bitars tecken, 1 stoppbit, ingen flödeskontroll och för 57600 baud. 
 Ej nämnda kontakter är inte i användning. JP6-JP7 är dock reläkontakter, JP5-JP4 är 
analoga ingångar, JP2 är en ingång för pulsgivande sensor. Allt detta för eventuell framtida 
utbyggnad. 
 De textkommandon/förfrågningar, strängar, som man via seriell kabel kan skicka till 
styrkortet återfinns i tabell 1. 
 
Kommando/Fråga   Händelse i styrkortet 
 (avslutas med ?)     

relayon1   drar relä1, RELAY1 

relayon2   drar relä2, RELAY2 

relayoff1   stänger av relä1, RELAY1 

relayoff2   stänger av relä2, RELAY2 

powdbm?   returnerar ett ADC tal proportionellt mot stimulispänning 

powwatt?   returnerar ett ADC tal proportionellt mot stimulispänning 

dooropen?   returnerar textsträngen DOOROPEN eller DOORCLOSED 

relay1?   returnerar textsträngen RELAY1ON eller RELAY1OFF 

relay2?   returnerar textsträngen RELAY2ON eller RELAY2OFF 

45d   
styr duty cycle hos PWM utgången, måste kalibreras för framtida 
behov. 

90d   
styr duty cycle hos PWM utgången, måste kalibreras för framtida 
behov. 

180d   
styr duty cycle hos PWM utgången, måste kalibreras för framtida 
behov. 

Tabell 1 Styrkommandon/Förfrågningar som styrkortet kan tolka. 
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A3: Teknisk Dokumentation – Sensorn  
Se figur 30 för effektsensorn. Denna användes till projektet endast som ”prove-of-concept” 
sensor. 
 

 
Figur 30 Effektsensor. 

 
Vid guldkontakten nederst i figur 30 (”RF IN”) kopplas RF-signalen in som sensorn ska 
känna av. Guldkontakten (”VOUT”) kopplas till A/D-ingången på styrkortet (JP3, se 
Appendix A2: ”Teknisk Dokumentation – Styrkortet”). Kontakten ”VSET” används för 
närvarande inte. Sensorn ska spänningmatas med +5V via röd (hög potential) och blå kabel 
(jord). 
 
Diagram 2 nedan var uppmätt för att visa själva sensorns karakteristik, d.v.s. då den inte 
var inkopplad till styrkortet. 
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 Diagram 2 Sensorkarakteristik. 
 
Vi ser att karakteristiken är approximativt linjär i området -50 dBm till 0 dBm. 
Karakteristiken har tagits upp då signalgeneratorn varit inkopplad (vid 2,14 GHz) till 
sensorn och utspänning mätts vid de olika effekterna givna i diagrammet. 
  
 På dylikt sätt gjordes mätningar av spänningen ut från effektsensorn också då den var 
inkopplad till styrkortet. Detta gjordes för samma intervall av effekter. I tabell 2 visas 
resultaten av detta samt rådata till diagram 2. 
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Nivå kanal 
A 

Kompenseringsnivå
Sensor Vut 
[V] 

Sensor Vut 
[V] 

ADC-
värde 

 [dBm]  kanal A [dBm] 
inte 
inkopplad 

 inkopplad 
  

-70 -67 0,48 0,24 91 

-65 -62 0,511 0,253 91 

-60 -57 0,565 0,28 96 

-55 -52 0,636 0,314 106 

-50 -47 0,74 0,365 120 

-45 -42 0,852 0,421 139 

-40 -37 0,965 0,476 161 

-35 -32 1,078 0,532 183 

-30 -27 1,186 0,586 204 

-25 -22 1,295 0,64 224 

-20 -17 1,403 0,693 245 

-15 -12 1,509 0,746 266 

-10 -7 1,615 0,798 286 

-5 -2 1,719 0,85 306 

0 3 1,84 0,91 326 
 Tabell 2 Rådata för mätningar på effektsensor. 
 
I tabell 2 visas även vad effektnivån på signalen i realiteten var vid sensorns ingång då 
kompensering gjorts för kabelförlust på 3 dBm. Dessutom så visas motsvarande ADC-
värden vi fick då effektsensorn var aktiv och inkopplad till A/D-ingången, JP3 på 
styrkortet.  
 
Effektsensorn klarar för övrigt av att belastas med max 7 dBm. Detta gäller dock bara för 
kortare stunder. 
 
 

A4: M-filer 
I tabell 3 beskrivs kortfattat vad respektive M-fil utför, vad de tar som argument och om de 
returnerar något. 
 
Funktion Argument Returnerar Verkan 

RELAYON 1 eller 2 inget aktiverar RELÄ1 eller RELÄ2 på styrkortet 

RELAYOFF 1 eller 2 inget inaktiverar RELÄ1 eller RELÄ2 på styrkortet 

RELAYSTATUS 1 eller 2 textsträng ger status för respektive relä 

DOORSTATUS inget textsträng 
ger status för luckan på den ekofria 
kammaren 

POWWATT inget tal ger sensoravkänd effekt i W 

POWDBM inget tal ger sensoravkänd effekt i dBm 

PWM 
45, 90 eller 
180 inget påverkar duty cycle hos PWM signalen 

Tabell 3 M-filer och funktion. 
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A5: Gantt – schema  
Figur 31 visar planeringen för examensarbetet i form av ett Gantt – schema. 

 
Figur 31 Ganttschema 
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Förklaring av förkortningar 
 
Term  Härkomst  Fri översättning  Användning 
e.g.  exempli gratia till exempel  exemplifiering, t.ex. 
i.e.  id est  det är  förklaring, d.v.s. 
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Bilaga 

AVR 

MAIN.c 
#include <avr/io.h>   // Det här är istället för "#include <iom8.h>" 
#include <avr/interrupt.h> //inkluderar biblioteket för interrupt 
#include <avr/sleep.h> 
#include <util/delay.h> 
 
unsigned int DOOROPEN=1;//Global variabel, 1=sant,0=falskt. 
unsigned int RELAYON1=0;//Global variabel, 1=sant,0=falskt. 
unsigned int RELAYON2=0;//Global variabel, 1=sant,0=falskt. 
char udr; //Global kopia av UDR-registret 
int ini=0;//Global variabel, init() satt = 1, init() inte satt = 0 
 
int I1=1; //Global variabel 
int I2=1; //Global variabel 
int I3=1;//Global variabel 
int I4=1;//Global variabel 
int I5=1;//Global variabel 
int I6=1;//Global variabel 
int I7=1;//Global variabel 
int I8=1;//Global variabel 
int I9=1;//Global variabel 
int I10=1; //Global variabel 
 
//definierar CPU-hastighet, om den ej är definierad. 
#ifndef F_CPU 
#define F_CPU 3686400  
#endif 
 
//definierar BAUDRATE 
#define BAUDRATE 57600 
 
/*******STANDARD_DEFINITIONER*************************/ 
#define SETBIT(ADDRESS,BIT) (ADDRESS |= (1<<BIT)) 
#define CLEARBIT(ADDRESS,BIT)  (ADDRESS &= ~(1<<BIT)) 
#define TESTBIT(ADDRESS,BIT)  (ADDRESS & (1<<BIT)) 
#define TOGGLEBIT(ADDRESS,BIT) (ADDRESS ^= (1<<BIT)) 
#define CHANGEVARIABLE(VARIABLE,VALUE) (VARIABLE=VALUE) 
/*****************************************************/ 
 
 
/******************INTERRUPT_USART_RXC_VECTOR*********/ 
/*************Interrupt om mottaget*******************/ 
void USART_RXC_vect(void) 
{ 
char cSREG; 
cSREG = SREG; // spara SREG värdet  
 
//***********TÄNDER EN DIOD PÅ PORT 5************************************************* 
SETBIT(PORTD,5); 
//********************************************************************** 
 udr=UDR; 
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//******relayon********** 
switch(I1) 
 { 
   case 1: 
   { 
     switch(udr) 
   { 
   case 'r': 
   { 
   I1=2; 
   break; 
   } 
   default: I1=1; break; 
  } 
   break;   
   } 
   case 2: 
   { 
   switch(udr) 
   { 
    case 'e': 
    { 
     I1=3; 
     break; 
    } 
     default:I1=1; break; 
    } 
   break;    
    } 
 
    case 3: 
   { 
   switch(udr) 
   { 
    case 'l': 
    { 
    I1=4; 
    break; 
    } 
    default: I1=1; break; 
    } 
   break;    
    } 
 
    case 4: 
   { 
   switch(udr) 
   { 
    case 'a': 
    { 
    I1=5; 
    break; 
    } 
    default: I1=1;break; 
    } 
   break;    
    } 
 
    case 5: 
   { 
   switch(udr) 
   { 
    case 'y': 
    { 
    I1=6; 
    break; 
    } 
    default:I1=1; break; 
    } 
   break;    
    } 
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case 6: 
   { 
   switch(udr) 
   { 
    case 'o': 
    { 
    I1=7; 
    break; 
    } 
    default: I1=1; break; 
    } 
   break;    
    } 
 
    case 7: 
   { 
   switch(udr) 
   { 
    case 'n': 
    { 
    I1=8; 
    break; 
    } 
    default: I1=1; break; 
    } 
   break;    
    } 
 
     
    case 8: 
   { 
   switch(udr) 
   { 
    case '1': 
    { 
    RELAYON1=1;  //Sant, dvs påståendet att relä1 är på är sant 
    SETBIT(PORTD,3);//Aktiverar pinne 3 på PORTD 
    I1=1; 
     break; 
    } 
    case '2': 
    { 
    RELAYON2=1;  //Sant, dvs påståendet att relä2 är på är sant 
    SETBIT(PORTD,4);//Aktiverar pinne 4 på PORTD 
    I1=1; 
     break; 
    } 
    default: I1=1; break; 
    } 
   break;    
    } 
   default:break;  
  } 
 
//************relayon********************* 
 
 
//******relayoff****************** 
  switch(I2) 
 { 
   case 1: 
   { 
   switch(udr) 
   { 
   case 'r': 
   { 
   I2=2; 
    break; 
   } 
   default: I2=1; break; 
    } 
   break;   
   } 
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case 2: 
   { 
   switch(udr) 
   { 
    case 'e': 
    { 
    I2=3; 
     break; 
    } 
    default:I2=1; break; 
    } 
   break;    
    } 
 
    case 3: 
   { 
   switch(udr) 
   { 
    case 'l': 
    { 
    I2=4; 
     break; 
    } 
    default: I2=1; break; 
    } 
   break;    
    } 
 
    case 4: 
   { 
   switch(udr) 
   { 
    case 'a': 
    { 
    I2=5; 
     break; 
    } 
    default: I2=1;break; 
    } 
   break;    
    } 
 
    case 5: 
   { 
   switch(udr) 
   { 
    case 'y': 
    { 
    I2=6; 
     break; 
    } 
    default:I2=1; break; 
    } 
   break;    
    } 
 
    case 6: 
   { 
   switch(udr) 
   { 
    case 'o': 
    { 
    I2=7; 
     break; 
    } 
    default: I2=1; break; 
    } 
   break;    
    } 
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case 7: 
   { 
   switch(udr) 
   { 
    case 'f': 
    { 
    I2=8; 
     break; 
    } 
    default: I2=1; break; 
    } 
   break;    
    } 
 
    case 8: 
   { 
   switch(udr) 
   { 
    case 'f': 
    { 
    I2=9; 
     break; 
    } 
    default: I2=1; break; 
    } 
   break;    
    } 
 
    case 9: 
   { 
   switch(udr) 
   { 
    case '1': 
    { 
    RELAYON1=0;  //Falskt, dvs påståendet att relä1 är på är falskt 
    CLEARBIT(PORTD,3);//Nollställer pinne 3 på PORTD 
    I2=1; 
     break; 
    } 
    case '2': 
    { 
    RELAYON2=0; //Falskt, dvs påståendet att relä2 är på är falskt 
    CLEARBIT(PORTD,4);//Nollställer pinne 4 på PORTD 
    I2=1; 
     break; 
    } 
    default: I2=1; break; 
    } 
   break;    
    } 
    default:break;  
  } 
 //********relayoff*****************   
 
 
//******powdbm?****************** 
  switch(I3) 
 { 
   case 1: 
   { 
   switch(udr) 
   { 
   case 'p': 
   { 
   I3=2; 
    break; 
   } 
   default: I3=1; break; 
    } 
   break;   
   } 
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case 2: 
   { 
   switch(udr) 
   { 
    case 'o': 
    { 
    I3=3; 
     break; 
    } 
    default:I3=1; break; 
    } 
   break;    
    } 
 
    case 3: 
   { 
   switch(udr) 
   { 
    case 'w': 
    { 
    I3=4; 
     break; 
    } 
    default: I3=1; break; 
    } 
   break;    
    } 
 
    case 4: 
   { 
   switch(udr) 
   { 
    case 'd': 
    { 
    I3=5; 
     break; 
    } 
    default: I3=1;break; 
    } 
   break;    
    } 
 
    case 5: 
   { 
   switch(udr) 
   { 
    case 'b': 
    { 
    I3=6; 
     break; 
    } 
    default:I3=1; break; 
    } 
   break;    
    } 
    
   case 6: 
   { 
   switch(udr) 
   { 
    case 'm': 
    { 
    I3=7; 
     break; 
    } 
    default:I3=1; break; 
    } 
   break;    
    } 
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case 7: 
   { 
   switch(udr) 
   { 
    case '?': 
    { 
   AnalogDigitalConverter(1); //POWDBM? returnerar endast ett adc-värde. Lika som för POWWATT? 
   I3=1; 
     break; 
    } 
    default: I3=1; break; 
    } 
   break;    
    } 
    default:break;  
  } 
 //**********powdbm?***************   
 
 
 
//******powwatt?****************** 
  switch(I4) 
 { 
   case 1: 
   { 
   switch(udr) 
   { 
   case 'p': 
   { 
   I4=2; 
    break; 
   } 
   default: I4=1; break; 
    } 
   break;   
   } 
    
   case 2: 
   { 
   switch(udr) 
   { 
    case 'o': 
    { 
    I4=3; 
     break; 
    } 
    default:I4=1; break; 
    } 
   break;    
    } 
 
    case 3: 
   { 
   switch(udr) 
   { 
    case 'w': 
    { 
    I4=4; 
     break; 
    } 
    default: I4=1; break; 
    } 
   break;    
    } 
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case 4: 
   { 
   switch(udr) 
   { 
    case 'w': 
    { 
    I4=5; 
     break; 
    } 
    default: I4=1;break; 
    } 
   break;    
    } 
 
    case 5: 
   { 
   switch(udr) 
   { 
    case 'a': 
    { 
    I4=6; 
     break; 
    } 
    default:I4=1; break; 
    } 
   break;    
    } 
 
    case 6: 
   { 
   switch(udr) 
   { 
    case 't': 
    { 
    I4=7; 
     break; 
    } 
    default: I4=1; break; 
    } 
   break;    
    } 
 
    case 7: 
   { 
 
     switch(udr) 
   { 
    case 't': 
    { 
    I4=8; 
     break; 
    } 
    default: I4=1; break; 
    } 
 
    break;    
    } 
 
    case 8: 
    { 
    switch(udr) 
   { 
    case '?': 
    { 
   AnalogDigitalConverter(0); //POWWATT? returnerar endast ett adc-värde. Lika som för POWDBM? 
   I4=1; 
     break; 
    } 
    default: I4=1; break; 
    } 
    break; 
    } 
    default:break;  
  } 
 //********powwatt?*****************   
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//******dooropen?****************** 
  switch(I5) 
 { 
   case 1: 
   { 
   switch(udr) 
   { 
   case 'd': 
   { 
   I5=2; 
    break; 
   } 
   default: I5=1; break; 
    } 
   break;   
   } 
    
   case 2: 
   { 
   switch(udr) 
   { 
    case 'o': 
    { 
    I5=3; 
     break; 
    } 
    default:I5=1; break; 
    } 
   break;    
    } 
 
    case 3: 
   { 
   switch(udr) 
   { 
    case 'o': 
    { 
    I5=4; 
     break; 
    } 
    default: I5=1; break; 
    } 
   break;    
    } 
 
    case 4: 
   { 
   switch(udr) 
   { 
    case 'r': 
    { 
    I5=5; 
     break; 
    } 
    default: I5=1;break; 
    } 
   break;    
    } 
 
    case 5: 
   { 
   switch(udr) 
   { 
    case 'o': 
    { 
    I5=6; 
     break; 
    } 
    default:I5=1; break; 
    } 
   break;    
    } 
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case 6: 
   { 
   switch(udr) 
   { 
    case 'p': 
    { 
    I5=7; 
     break; 
    } 
    default: I5=1; break; 
    } 
   break;    
    } 
 
    case 7: 
   { 
   switch(udr) 
   { 
    case 'e': 
    { 
    I5=8; 
     break; 
    } 
    default: I5=1; break; 
    } 
   break;    
    } 
 
    case 8: 
   { 
   switch(udr) 
   { 
    case 'n': 
    { 
    I5=9; 
     break; 
    } 
    default: I5=1; break; 
    } 
   break;    
    } 
 
    case 9: 
    { 
      switch(udr) 
   { 
    case '?': 
    { 
   DOORSTATUS();//Anropar funktionen DOORSTATUS() med förfrågan om EMC- boxens luckas status. 
   I5=1; 
     break; 
    } 
    default: I5=1; break; 
    } 
    break; 
    } 
   default:break;  
  } 
 //********dooropen?*****************   
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//******relay1?********** 
switch(I6) 
 { 
   case 1: 
   { 
   switch(udr) 
   { 
   case 'r': 
   { 
   I6=2; 
   break; 
   } 
   default: I6=1; break; 
    } 
   break;   
   } 
    
   case 2: 
   { 
   switch(udr) 
   { 
    case 'e': 
    { 
    I6=3; 
    break; 
    } 
    default:I6=1; break; 
    } 
   break;    
    } 
 
    case 3: 
   { 
   switch(udr) 
   { 
    case 'l': 
    { 
    I6=4; 
    break; 
    } 
    default: I6=1; break; 
    } 
   break;    
    } 
 
    case 4: 
   { 
   switch(udr) 
   { 
    case 'a': 
    { 
    I6=5; 
    break; 
    } 
    default: I6=1;break; 
    } 
   break;    
    } 
 
    case 5: 
   { 
   switch(udr) 
   { 
    case 'y': 
    { 
    I6=6; 
    break; 
    } 
    default:I6=1; break; 
    } 
   break;    
    } 
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case 6: 
   { 
   switch(udr) 
   { 
    case '1': 
    { 
    I6=7; 
    break; 
    } 
    default: I6=1; break; 
    } 
   break;    
    } 
 
    case 7: 
   { 
   switch(udr) 
   { 
    case '?': 
    { 
    RELAYSTATUS(1);//Anropar funktionen RELAYSTATUS() med förfrågan om relä1 
    I6=1; 
    break; 
    } 
    default: I6=1; break; 
    } 
   break;    
    } 
    default:break;  
  } 
 
//************relay1?********************* 
 
 
 
//******relay2?********** 
switch(I7) 
 { 
   case 1: 
   { 
   switch(udr) 
   { 
    case 'r': 
   { 
   I7=2; 
   break; 
   } 
   default: I7=1; break; 
    } 
   break;   
   } 
    
   case 2: 
   { 
   switch(udr) 
   { 
    case 'e': 
    { 
    I7=3; 
    break; 
    } 
    default:I7=1; break; 
    } 
   break;    
    } 
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case 3: 
   { 
   switch(udr) 
   { 
    case 'l': 
    { 
    I7=4; 
    break; 
    } 
    default: I7=1; break; 
    } 
   break;    
    } 
 
    case 4: 
   { 
   switch(udr) 
   { 
    case 'a': 
    { 
    I7=5; 
    break; 
    } 
    default: I7=1;break; 
    } 
   break;    
    } 
 
    case 5: 
   { 
   switch(udr) 
   { 
    case 'y': 
    { 
    I7=6; 
    break; 
    } 
    default:I7=1; break; 
    } 
   break;    
    } 
 
    case 6: 
   { 
   switch(udr) 
   { 
    case '2': 
    { 
    I7=7; 
    break; 
    } 
    default: I7=1; break; 
    } 
   break;    
    } 
 
    case 7: 
   { 
   switch(udr) 
   { 
    case '?': 
    { 
    RELAYSTATUS(2);//Anropar funktionen RELAYSTATUS() med förfrågan om relä2 
    I7=1; 
    break; 
    } 
    default: I7=1; break; 
    } 
   break;    
    } 
    default:break;  
  } 
 
//************relay2?********************* 
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//******45d********** 
switch(I8) 
 { 
   case 1: 
   { 
   switch(udr) 
   { 
    case '4': 
    { 
    I8=2; 
    break; 
    } 
   default: I8=1; break; 
    } 
   break;   
   } 
    
   case 2: 
   { 
   switch(udr) 
   { 
    case '5': 
    { 
    I8=3; 
    break; 
    } 
    default:I8=1; break; 
    } 
   break;    
    } 
 
    case 3: 
   { 
   switch(udr) 
   { 
    case 'd': 
    { 
    PulseWidthModulator(100);//Påverkar dutycycle på PWM-signalen 
    I8=1; 
    break; 
    } 
    default: I8=1; break; 
    } 
   break;    
    } 
    default:break;  
  } 
 
//************45d********************* 
 
//******90d********** 
switch(I9) 
 { 
   case 1: 
   { 
   switch(udr) 
   { 
    case '9': 
    { 
    I9=2; 
    break; 
    } 
   default: I9=1; break; 
    } 
   break;   
   } 
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case 2: 
   { 
   switch(udr) 
   { 
    case '0': 
    { 
    I9=3; 
    break; 
    } 
    default:I9=1; break; 
    } 
   break;    
    } 
 
    case 3: 
   { 
   switch(udr) 
   { 
    case 'd': 
    { 
    PulseWidthModulator(150);//Påverkar dutycycle på PWM-signalen 
    I9=1; 
    break; 
    } 
    default: I9=1; break; 
    } 
   break;    
    } 
    default:break;  
  } 
 
//************90d********************* 
 
//******180d********** 
switch(I10) 
 { 
   case 1: 
   { 
   switch(udr) 
   { 
   case '1': 
   { 
    I10=2; 
    break; 
    } 
   default: I10=1; break; 
    } 
   break;   
   } 
    
   case 2: 
   { 
   switch(udr) 
   { 
    case '8': 
    { 
    I10=3; 
    break; 
    } 
    default:I10=1; break; 
    } 
   break;    
    } 
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case 3: 
   { 
   switch(udr) 
   { 
    case '0': 
    { 
    I10=4; 
    break; 
    } 
    default: I10=1; break; 
    } 
   break;    
    } 
 
    case 4: 
   { 
   switch(udr) 
   { 
    case 'd': 
    { 
    PulseWidthModulator(200); //Påverkar dutycycle på PWM-signalen 
    I10=1; 
    break; 
    } 
    default: I10=1; break; 
    } 
   break;    
    } 
    default:break;  
  } 
 
//************180d********************* 
 
 
/*****************************************************************************/ 
 
 
 
 
//**TILLFÄLLIG TEST****************************************************** 
CLEARBIT(PORTD,5);  
 //*********************************************************************** 
 
 
 SREG = cSREG; // återställ SREG värdet (I-bit) 
 
 
  
 
SETBIT(SREG,7);    //GLOBAL INTERRUPT ENABLE, måste sättas om man använder interupt! 
  
/*Tillåt Sändare och Mottagare och Interrupt (Avbrott) vid färdig mottagning*/ 
UCSRB=(1<<RXCIE); 
 
main(); //Hoppa tillbaka till main() 
 
} 
/*****************************************************/ 
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/*******************INTERUPT_VECTOR_0*****************/ 
void INT0_vect(void) //Interrupt på INT0. Kopplad till BNC-kontakt på styrkortet. Känner av om luckan på EMC-boxen öppnas 
{ 
 
char cSREG; 
cSREG = SREG; /* spara SREG värdet */ 
 
  switch(DOOROPEN) 
  { 
   case 1: 
   {   
     
    DOOROPEN=0; 
     
     
    break; 
   } 
 
   case 0:  
   { 
     
    DOOROPEN=1; 
    CLEARBIT(PORTD,3);//SÄKERHETSASPEKT OM LUCKAN ÖPPNAS, RELÄERNA SLÅS AV 
    CLEARBIT(PORTD,4);//SÄKERHETSASPEKT OM LUCKAN ÖPPNAS, RELÄERNA SLÅS AV 
    RELAYON1=0;//Global variabel, 1=sant,0=falskt. 
    RELAYON2=0; 
     
    break; 
   } 
   default: break; 
  } 
 
   
SREG = cSREG; /* återställ SREG värdet (I-bit) */ 
 
SETBIT(SREG,7);                     //GLOBAL INTERRUPT ENABLE, måste sättas om man använder interupt! 
GIMSK = (1<<INT0);                  //TILLÅT INT0 
 
 
} 
/*****************************************************/ 
 
 
//****************************DOORSTATUS**************************** 
void DOORSTATUS(void)//Skickar tillbaka en textsträng som beskriver aktuell status på luckan till EMC-boxen 
{ 
switch(DOOROPEN) 
  { 
  case 1: 
  {   
     int k=0; 
     char *pnt="DOOROPEN_"; 
 
     while(pnt[k]!='_')//"_" är stopptecken 
     { 
     // Vänta ifall en byte sänds 
     while((UCSRA&(1<<UDRE)) == 0); 
     UDR=pnt[k];//skriver ut tecknet vid k 
     SETBIT(UCSRA,TXC); //nollställer/clearar TXC-flaggan. 
     k++; 
     } 
     k=0; 
     SETBIT(SREG,7);   //GLOBAL INTERRUPT ENABLE, måste sättas om man använder interupt! 
      
  break; 
  } 
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case 0:  
  { 
     int k=0; 
     char *pnt="DOORCLOSED_"; 
 
     while(pnt[k]!='_')//"_" är stopptecken 
     { 
     // Vänta ifall en byte sänds 
     while((UCSRA&(1<<UDRE)) == 0); 
     UDR=pnt[k];//skriver ut tecknet vid k 
     SETBIT(UCSRA,TXC); //nollställer/clearar TXC-flaggan. 
     k++; 
     } 
     k=0; 
     SETBIT(SREG,7);   //GLOBAL INTERRUPT ENABLE, måste sättas om man använder interupt! 
       
  break; 
  } 
  default: break; 
  } 
 
} 
//******************************DOORSTATUS************************************** 
 
//***************************************RELAYSTATUS******************************* 
void RELAYSTATUS(int relaynr)//Skickar en textsträng som beskriver det aktuella reläets status AV/PÅ 
{ 
 switch(relaynr) 
 { 
  case 1: 
 { 
   switch(RELAYON1) 
   { 
    case 0: 
    { 
       int k=0; 
     char *pnt="RELAYOFF1_"; 
 
     while(pnt[k]!='_')//"_" är stopptecken 
     { 
     // Vänta ifall en byte sänds 
     while((UCSRA&(1<<UDRE)) == 0); 
     UDR=pnt[k];//skriver ut tecknet vid k 
     SETBIT(UCSRA,TXC); //nollställer/clearar TXC-flaggan. 
     k++; 
     } 
     k=0; 
     SETBIT(SREG,7);   //GLOBAL INTERRUPT ENABLE, måste sättas om man använder interupt! 
    break; 
    } 
    case 1: 
    { 
       int k=0; 
     char *pnt="RELAYON1_"; 
 
     while(pnt[k]!='_')//"_" är stopptecken 
     { 
     // Vänta ifall en byte sänds 
     while((UCSRA&(1<<UDRE)) == 0); 
     UDR=pnt[k];//skriver ut tecknet vid k 
     SETBIT(UCSRA,TXC); //nollställer/clearar TXC-flaggan. 
     k++; 
     } 
     k=0; 
     SETBIT(SREG,7);   //GLOBAL INTERRUPT ENABLE, måste sättas om man använder interupt! 
    break; 
    } 
   
   
   
   default:break; 
   } 
 break; 
  } 
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case 2: 
 { 
 
   switch(RELAYON2) 
   { 
    case 0: 
    { 
       int k=0; 
     char *pnt="RELAYOFF2_"; 
 
     while(pnt[k]!='_')//"_" är stopptecken 
     { 
     // Vänta ifall en byte sänds 
     while((UCSRA&(1<<UDRE)) == 0); 
     UDR=pnt[k];//skriver ut tecknet vid k 
     SETBIT(UCSRA,TXC); //nollställer/clearar TXC-flaggan. 
     k++; 
     } 
     k=0; 
     SETBIT(SREG,7);   //GLOBAL INTERRUPT ENABLE, måste sättas om man använder interupt! 
    break; 
    } 
    case 1: 
    { 
       int k=0; 
     char *pnt="RELAYON2_"; 
 
     while(pnt[k]!='_')//"_" är stopptecken 
     { 
     // Vänta ifall en byte sänds 
     while((UCSRA&(1<<UDRE)) == 0); 
     UDR=pnt[k];//skriver ut tecknet vid k 
     SETBIT(UCSRA,TXC); //nollställer/clearar TXC-flaggan. 
     k++; 
     } 
     k=0; 
     SETBIT(SREG,7);   //GLOBAL INTERRUPT ENABLE, måste sättas om man använder interupt! 
    break; 
    } 
   
   
   
   default:break; 
   } 
   break; 
 } 
 default:break; 
 } 
 
  //***OCH SÅ VIDARE*********** 
} 
//*************************RELAYSTATUS******************************************************* 
 
 
 
 
 
 
/*********************INIT_ROUTINES*******************/ 
void init() 
 { 
 
 //*****PORT_DIRECTIONS****** 
 SETBIT(DDRD,6); // Bit nr sex är utgång,portD 
 SETBIT(DDRD,5); // Bit nr fem är utgång, portD 
 SETBIT(DDRD,4); // Bit nr fyra är utgång, portD 
 SETBIT(DDRD,3); // Bit nr tre är utgång, portD 
 //************************* 
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//******PWM_INIT****** 
  
 TCCR1A |= (1<<COM1A1) | (0<<COM1A0);//Nollställ OC1A vid Compare Match vid uppräkning.  
   //Sätt OC1A vid Compare Match vid nedräkning. 
 TCCR1A |= (0<<WGM11) | (0<<WGM10); //PWM, Phase and Frequency Correct, TOP=ICR1,Uppdatering av OCR1x=BOTTOM,  
    //TOV1 Flag Set on=BOTTOM 
  
 TCCR1B |= (1<<WGM13) | (0<<WGM12) | (0<<CS12) | (1<<CS11) | (0<<CS10); //clkIO/8 (Från prescaler) 
 
 
 
 unsigned char sreg; 
 /* Spara Global Interrupt Flag */ 
 sreg = SREG; 
 /* Tillåt inte interrupts*/ 
 CLEARBIT(SREG,7); 
 /* Set TCNT1 till i */ 
 ICR1=255; //8-bitars upplösning. 
 /* Återställ Global Interrupt Flag */ 
 SREG = sreg; 
 
 
 
  
 /* Spara Global Interrupt Flag */ 
 sreg = SREG; 
 /* Tillåt inte interrupts */ 
 CLEARBIT(SREG,7); 
 /* Sätt TCNT1 to i */ 
 ICR1=255; //8-bitars upplösning. 
 /* Återställ Global Interrupt Flag */ 
 SREG = sreg; 
//   fclk_I/O 
//fOCnxPFCPWM=--------- 
//   2·N·TOP 
 
SETBIT(DDRB,1); //PB1 eller OC1A utgång 
 
 //***** ADC_INIT ****** ADLAR bit i ADMUX 
 ADCSRA |= (1<<ADEN) | (1<<ADSC) | (1<<ADFR) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS2); // Tillåt ADC,  
      //start conversion,  
      //free running, 
      //sätt prescaler Division factor 64... 
 ADMUX  |= (1<<REFS1)| (1<<REFS0) | (0<<ADLAR); // sätt referens till  
 //Intern 2.56V Spänningsreferens med extern kondensator på AREF pinnen (ökar spannet av ADCtal,0-300)  
 //resultatet är höger justerat, ADC0 ingång,... 
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//*****USART_SETUP***** 
 /*Sätter 57600baud@3.6864 MHz crystal, fosc = 3.6864 MHz, U2X = 0, decimalformat 
 UDR ska till sist innehålla mottaget från Receive Data Buffer Register.*/ 
 UBRRL=3; //låg byte 
 UBRRH=(3/256); //hög byte     
 /*Asynkron Operation, Parity Mode inaktiverat, 1 stop bit,  
 8-bit Character storlek*/ 
 UCSRC=(1<<URSEL)|(0<<UMSEL)|(0<<UPM1)|(0<<UPM0)| 
    (0<<USBS)|(0<<UCSZ2)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0);    
    /*Tillåt Sändare och Mottagare och Interrupt (Avbrott) vid färdig mottagning*/  
 UCSRB=(1<<RXEN)|(1<<TXEN)|(1<<RXCIE); 
 //********************* 
 
  
 //***** INTERUPT_INIT ****** 
 MCUCR|=(0<<ISC01)|(1<<ISC00);       //Varje logisk förändring på INT0 orsakar interrupt förfrågan. 
 GIMSK = (1<<INT0);                  //TILLÅT INT0 
 SETBIT(SREG,7);                     //GLOBAL INTERRUPT ENABLE, måste sättas om man använder interupt! 
 SETBIT(PORTD,2); //Aktiverar pull-uppmotstånd på INT0-ingången, 10kohm.  
 //************************** 
 } 
/*****************************************************/ 
 
/************************MAIN*************************/   
void main(void) 
  { 
    SP = RAMEND; // Sätt upp stackpekaren, från denna sker interrupt. 
 if(ini<1) //Så att init() bara genomförs en gång! 
 { 
 init(); 
 } 
 ini=1; 
 /*Tillåt Sändare och Mottagare och Interrupt (Avbrott) vid färdig mottagning*/ 
 /*BEHÖVS TY DENNA TYCKS SKADAS I INTERRUPTEN*/  
 UCSRB=(1<<RXEN)|(1<<TXEN)|(1<<RXCIE); 
 int k=0; 
    while(1) // Evighetsloop, vänta på interrupt... 
 { 
 //*****REFRESHING PORT PINS****** 
 //(Om man inte sätter några DDRx alls så är alla portar ingångar som default!) 
 SETBIT(DDRD,6); // Bit nr sex är utgång,portD 
 SETBIT(DDRD,5); // Bit nr fem är utgång, portD 
 SETBIT(DDRD,4); // Bit nr fyra är utgång, portD 
 SETBIT(DDRD,3); // Bit nr tre är utgång, portD 
 SETBIT(DDRB,1); 
 //************************* 
 Blink();//Blinkar en lysdiod. 
 } 
 } 
/*****************************************************/ 
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ADC.c 
#include <avr/io.h>   // Det här är istället för "#include <iom8.h>" 
#include <avr/interrupt.h> //inkluderar biblioteket för interrupt 
#include <avr/sleep.h> 
#include <util/delay.h> 
 
/*******STANDARD_DEFINITIONER*************************/ 
#define SETBIT(ADDRESS,BIT) (ADDRESS |= (1<<BIT)) 
#define CLEARBIT(ADDRESS,BIT)  (ADDRESS &= ~(1<<BIT)) 
#define TESTBIT(ADDRESS,BIT)  (ADDRESS & (1<<BIT)) 
#define TOGGLEBIT(ADDRESS,BIT) (ADDRESS ^= (1<<BIT)) 
/*****************************************************/ 
void AnalogDigitalConverter(int POW) 
{ 
char tusental=0,hundratal=0,tiotal=0,ental=0; //Så att ADC-talet går att skicka som textsträng 
 
/*********KONFIGURATION*****************/ 
int EL;//definiera en variabel som innehåller låga bitar från ADC-registret 
EL=ADCL; 
int EH;//definiera en variabel för höga bitar från ADC-registret 
EH=(ADCH<<8); 
int E; 
E = EH + EL;//Sätt ihop till ETT tal 
/*******************************/ 
 
/*Kollar vilken effekt du frågat efter (POWDBM? eller POWWATT?) och delar upp adc-talet du fått i tusental, 
hundratal, tiotal och ental*/ 
switch(POW) 
{ 
 case 1://POWDBM? 
 { 
 
  if(E>999) 
  { 
   while(E>999) 
   { 
   E=E-1000; 
   tusental++; 
   } 
   
  } 
 
  if(E>99) 
  { 
   while(E>99) 
   { 
   E=E-100; 
   hundratal++; 
   } 
   
  } 
 
  if(E>9) 
  { 
   while(E>9) 
   { 
   E=E-10; 
   tiotal++; 
   } 
   
  } 
  ental=E; 
  
 break; 
 } 
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case 0://POWWATT? 
 { 
 
  if(E>999) 
  { 
   while(E>999) 
   { 
   E=E-1000; 
   tusental++; 
   } 
   
  } 
 
 
  if(E>99) 
  { 
   while(E>99) 
   { 
   E=E-100; 
   hundratal++; 
   } 
   
  } 
 
  if(E>9) 
  { 
   while(E>9) 
   { 
   E=E-10; 
   tiotal++; 
   } 
   
  } 
  ental=E; 
  
 break; 
 } 
 default:break; 
} 
  /*Selektionssatser för utskrift*/ 
  if(tusental>0) 
  { 
  // Vänta om en byte håller på att sändas 
  while((UCSRA&(1<<UDRE)) == 0); 
  UDR=(tusental+48);//skriver ut tusental 
  } 
 
  if(hundratal>0 | tusental>0) 
  { 
  // Vänta om en byte håller på att sändas 
  while((UCSRA&(1<<UDRE)) == 0); 
  UDR=(hundratal+48);//skriver ut hundratal 
  } 
 
  if(tiotal>0 | hundratal>0 | tusental>0) 
  { 
  // Vänta om en byte håller på att sändas 
  while((UCSRA&(1<<UDRE)) == 0); 
  UDR=(tiotal+48);//skriver ut tiotal 
  } 
      
  // Vänta om en byte håller på att sändas 
  while((UCSRA&(1<<UDRE)) == 0); 
  UDR=(ental+48);//skriver ut ental 
}
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PWM.c 
#include <avr/io.h>   // Det här är istället för "#include <iom8.h>" 
#include <util/delay.h> 
 
/*******STANDARD_DEFINITIONER*************************/ 
#define SETBIT(ADDRESS,BIT) (ADDRESS |= (1<<BIT)) 
#define CLEARBIT(ADDRESS,BIT)  (ADDRESS &= ~(1<<BIT)) 
#define TESTBIT(ADDRESS,BIT)  (ADDRESS & (1<<BIT)) 
#define TOGGLEBIT(ADDRESS,BIT) (ADDRESS ^= (1<<BIT)) 
/*****************************************************/ 
void PulseWidthModulator(int DUTY) 
{ 
OCR1A=DUTY; //Påverkar PWM-signalen på pin OC1A 
 
} 
 

BlinkingLED.c 
#include <avr/io.h>   // Det här är istället för "#include <iom8.h>" 
#include <avr/interrupt.h> //inkluderar biblioteket för interrupt 
#include <avr/sleep.h> 
#include <util/delay.h> 
 
/*******STANDARD_DEFINITIONER*************************/ 
#define SETBIT(ADDRESS,BIT) (ADDRESS |= (1<<BIT)) 
#define CLEARBIT(ADDRESS,BIT)  (ADDRESS &= ~(1<<BIT)) 
#define TESTBIT(ADDRESS,BIT)  (ADDRESS & (1<<BIT)) 
#define TOGGLEBIT(ADDRESS,BIT) (ADDRESS ^= (1<<BIT)) 
/*****************************************************/ 
 
void Blink(void) 
{ 
/*****BLINKANDE DIOD****/ 
_delay_ms(1000); 
SETBIT(PORTD,6); 
_delay_ms(1000); 
CLEARBIT(PORTD,6); 
_delay_ms(1000); 
/**********************/ 
} 
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 MATLAB  

DOORSTATUS.m 
function DOORSTATUS(handles) 
s = serial('COM4', 'BaudRate', 57600);%s = serial('COM1'); 
send=['d' 'o' 'o' 'r' 'o' 'p' 'e' 'n' '?']; 
 
    for i=1:1:9 %Slut värdet = antal tecken i send 
    fopen(s) 
    s.ReadAsyncMode = 'continuous'; 
    s.RequestToSend='off'; 
    s.Terminator=''; 
    s.Timeout=1; 
    
    sendt=send(i); 
    fprintf(s,sendt) 
    flushoutput(s) 
 
        if i>8 
            doorstatus = fscanf(s); 
            set(handles,'String',doorstatus);%set(H,'PropertyName',PropertyValue,...) 
        end 
     
    fclose(s) 
 
 
    end 
end 
 

RELAYSTATUS.m 
function RELAYSTATUS(handles,nr) 
nmb=num2str(nr); 
 
s = serial('COM4', 'BaudRate', 57600);%s = serial('COM1'); 
send=['r' 'e' 'l' 'a' 'y' nmb '?']; 
 
    for i=1:1:7 %Slut värdet = antal tecken i send 
    fopen(s) 
    s.ReadAsyncMode = 'continuous'; 
    s.Timeout=1; 
    s.RequestToSend='off'; 
    s.Terminator=''; 
    sendt=send(i); 
    fprintf(s,sendt) 
    flushoutput(s) 
    if i>6 
    relaystatus = fscanf(s); 
    set(handles,'String',relaystatus); 
    end 
    fclose(s) 
    end 
end 
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POWDBM.m 
function powdbm=POWDBM() 
 
  s = serial('COM4', 'BaudRate', 57600); 
        send=['p' 'o' 'w' 'd' 'b' 'm' '?']; 
    for i=1:1:7 %Slut värdet = antal tecken i send 
         
        fopen(s) 
        s.ReadAsyncMode = 'continuous'; 
        s.Timeout=1; 
        s.RequestToSend='off'; 
        s.Terminator=''; 
        sendt=send(i); 
        fprintf(s,sendt) 
        flushoutput(s) 
         
        if i>6 
                    s.Tag='My adclogg'; 
                    s.RecordDetail = 'verbose'; 
                    s.RecordMode = 'append'; 
                    s.RecordName = 'ADCLOGG.txt'; 
                    record(s,'on') 
                tempdbm=str2num(fscanf(s)); 
                %-60 till 0 dbm Kalibrering 
                if((tempdbm>90) && (tempdbm<100)) 
                powdbm = -0.63*tempdbm; 
                 
                elseif((tempdbm>99) && (tempdbm<114)) 
                powdbm = -0.52*tempdbm; 
                
                elseif((tempdbm>113) && (tempdbm<133)) 
                powdbm = -0.42*tempdbm; 
                 
                elseif((tempdbm>132) && (tempdbm<155)) 
                powdbm = -0.32*tempdbm; 
                 
                elseif((tempdbm>153) && (tempdbm<177)) 
                powdbm = -0.25*tempdbm; 
                 
                elseif((tempdbm>176) && (tempdbm<198)) 
                powdbm = -0.19*tempdbm; 
                 
                elseif((tempdbm>197) && (tempdbm<218)) 
                powdbm = -0.15*tempdbm; 
                
                elseif((tempdbm>217) && (tempdbm<239)) 
                powdbm = -0.11*tempdbm; 
                 
                elseif((tempdbm>238) && (tempdbm<260)) 
                powdbm = -0.08*tempdbm; 
                 
                elseif((tempdbm>259) && (tempdbm<280)) 
                powdbm = -0.06*tempdbm; 
                 
                elseif((tempdbm>279) && (tempdbm<300)) 
                powdbm = -0.03*tempdbm; 
                 
                elseif((tempdbm>299) && (tempdbm<320)) 
                powdbm = -0.02*tempdbm; 
                 
                elseif((tempdbm>319) && (tempdbm<350)) 
                powdbm = -0*tempdbm; 
                 
                end 
                    record(s,'off') 
        end 
        fclose(s) 
    end 
 
end 
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POWWATT.m 
function powwatt=POWWATT() 
 
 s = serial('COM4', 'BaudRate', 57600); 
        send=['p' 'o' 'w' 'w' 'a' 't' 't' '?']; 
    for i=1:1:8 %Slut värdet = antal tecken i send 
         
        fopen(s) 
        s.ReadAsyncMode = 'continuous'; 
        s.Timeout=1; 
        s.RequestToSend='off'; 
        s.Terminator=''; 
        sendt=send(i); 
        fprintf(s,sendt) 
        flushoutput(s) 
         
        if i>7 
                    s.Tag='My adclogg'; 
                    s.RecordDetail = 'verbose'; 
                    s.RecordMode = 'append'; 
                    s.RecordName = 'ADCLOGG.txt'; 
                    record(s,'on') 
                tempw=(str2num(fscanf(s))); 
                %-60 till 0 dbm Kalibrering 
                if((tempw>90) && (tempw<100)) 
                tempwatt = 0.63*tempw; 
                powwatt=-(10^(tempwatt/10)*0.001); 
                 
                elseif((tempw>99) && (tempw<114)) 
                tempwatt = 0.52*tempw; 
                powwatt=-(10^(tempwatt/10)*0.001); 
                 
                elseif((tempw>113) && (tempw<133)) 
                tempwatt = 0.42*tempw; 
                powwatt=-(10^(tempwatt/10)*0.001); 
                 
                elseif((tempw>132) && (tempw<155)) 
                tempwatt = 0.32*tempw; 
                powwatt=-(10^(tempwatt/10)*0.001); 
                 
                elseif((tempw>154) && (tempw<177)) 
                tempwatt = 0.25*tempw; 
                powwatt=-(10^(tempwatt/10)*0.001); 
                 
                elseif((tempw>176) && (tempw<198)) 
                tempwatt = 0.19*tempw; 
                powwatt=-(10^(tempwatt/10)*0.001); 
                 
                elseif((tempw>197) && (tempw<218)) 
                tempwatt = 0.15*tempw; 
                powwatt=-(10^(tempwatt/10)*0.001); 
                 
                elseif((tempw>217) && (tempw<239)) 
                tempwatt = 0.11*tempw; 
                powwatt=-(10^(tempwatt/10)*0.001); 
                
                elseif((tempw>238) && (tempw<260)) 
                tempwatt = 0.08*tempw; 
                powwatt=-(10^(tempwatt/10)*0.001); 
                 
                elseif((tempw>259) && (tempw<280)) 
                tempwatt = 0.06*tempw; 
                powwatt=-(10^(tempwatt/10)*0.001); 
                 
                elseif((tempw>279) && (tempw<300)) 
                tempwatt = 0.03*tempw; 
                powwatt=-(10^(tempwatt/10)*0.001); 
                 
                elseif((tempw>299) && (tempw<320)) 
                tempwatt = 0.02*tempw; 
                powwatt=-(10^(tempwatt/10)*0.001); 
                 
                elseif((tempw>319) && (tempw<350)) 
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                tempwatt = 0*tempw; 
                powwatt=-(10^(tempwatt/10)*0.001); 
                 
                  
                end 
                    record(s,'off')   
        end 
        fclose(s) 
    end 
 
end 
 

PWM.m 
function PWM(nr) 
 
s = serial('COM4', 'BaudRate', 57600);%s = serial('COM1'); 
 
if(nr==90) 
    send=['9' '0' 'd']; 
    L=3; 
end 
 
if(nr==45) 
    send=['4' '5' 'd']; 
    L=3; 
end 
 
if(nr==180) 
    send=['1' '8' '0' 'd']; 
    L=4; 
end 
 
    for i=1:1:L %Slut värdet = antal tecken i send 
    fopen(s) 
    s.ReadAsyncMode = 'continuous'; 
    s.Timeout=1; 
    s.RequestToSend='off'; 
    s.Terminator=''; 
    sendt=send(i); 
    fprintf(s,sendt) 
    flushoutput(s) 
    fclose(s) 
    end 
end 
 

RELAYOFF.m 
function RELAYOFF(nr) 
nmb=num2str(nr); 
 
s = serial('COM4', 'BaudRate', 57600);%s = serial('COM1'); 
send=['r' 'e' 'l' 'a' 'y' 'o' 'f' 'f' nmb]; 
    for i=1:1:9 %Slut värdet = antal tecken i send 
    fopen(s) 
    s.ReadAsyncMode = 'continuous'; 
    s.Timeout=1; 
    s.RequestToSend='off'; 
    s.Terminator=''; 
    sendt=send(i); 
    fprintf(s,sendt) 
    flushoutput(s) 
    fclose(s) 
    end 
end 
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RELAYON.m 
function RELAYON(nr) 
nmb=num2str(nr); 
 
s = serial('COM4', 'BaudRate', 57600);%s = serial('COM1'); 
send=['r' 'e' 'l' 'a' 'y' 'o' 'n' nmb]; 
    for i=1:1:8 %Slut värdet = antal tecken i send 
    fopen(s) 
    s.ReadAsyncMode = 'continuous'; 
    s.Timeout=1; 
    s.RequestToSend='off'; 
    s.Terminator=''; 
    sendt=send(i); 
    fprintf(s,sendt) 
    flushoutput(s) 
    fclose(s) 
    end 
end 
 

EMCCONTROLLINTERFACE.m 
function varargout = EMCCONTROLLINTERFACE(varargin) 
% EMCCONTROLLINTERFACE M-file for EMCCONTROLLINTERFACE.fig 
%      EMCCONTROLLINTERFACE, by itself, creates a new EMCCONTROLLINTERFACE or raises the existing 
%      singleton*. 
% 
%      H = EMCCONTROLLINTERFACE returns the handle to a new EMCCONTROLLINTERFACE or the handle to 
%      the existing singleton*. 
% 
%      EMCCONTROLLINTERFACE('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the local 
%      function named CALLBACK in EMCCONTROLLINTERFACE.M with the given input arguments. 
% 
%      EMCCONTROLLINTERFACE('Property','Value',...) creates a new EMCCONTROLLINTERFACE or raises the 
%      existing singleton*.  Starting from the left, property value pairs are 
%      applied to the GUI before EMCCONTROLLINTERFACE_OpeningFcn gets called.  An 
%      unrecognized property name or invalid value makes property application 
%      stop.  All inputs are passed to EMCCONTROLLINTERFACE_OpeningFcn via varargin. 
% 
%      *See GUI Options on GUIDE's Tools menu.  Choose "GUI allows only one 
%      instance to run (singleton)". 
% 
% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES 
 
% Edit the above text to modify the response to help EMCCONTROLLINTERFACE 
 
% Last Modified by GUIDE v2.5 30-May-2009 21:38:02 
 
% Begin initialization code - DO NOT EDIT 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', @EMCCONTROLLINTERFACE_OpeningFcn, ... 
                   'gui_OutputFcn',  @EMCCONTROLLINTERFACE_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 
 
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
% End initialization code - DO NOT EDIT 
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% --- Executes just before EMCCONTROLLINTERFACE is made visible. 
function EMCCONTROLLINTERFACE_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 
% This function has no output args, see OutputFcn. 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% varargin   command line arguments to EMCCONTROLLINTERFACE (see VARARGIN) 
 
% Choose default command line output for EMCCONTROLLINTERFACE 
handles.output = hObject; 
 
% Update handles structure 
guidata(hObject, handles); 
 
% UIWAIT makes EMCCONTROLLINTERFACE wait for user response (see UIRESUME) 
% uiwait(handles.figure1); 
 
 
% --- Outputs from this function are returned to the command line. 
function varargout = EMCCONTROLLINTERFACE_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  
% varargout  cell array for returning output args (see VARARGOUT); 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
 
% Get default command line output from handles structure 
varargout{1} = handles.output; 
 
 
 
function relaystatus_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to relaystatus (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
 
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of relaystatus as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of relaystatus as a double 
 
 
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function relaystatus_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to relaystatus (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 
 
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
 
 
 
function doorstatus_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to doorstatus (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
 
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of doorstatus as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of doorstatus as a double 
 
 
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function doorstatus_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to doorstatus (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 
 
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
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% --- Executes on button press in relay1Ask. 
function relay1Ask_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to relay1Ask (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
RELAYSTATUS(handles.relaystatus,1) 
set(handles.processinginformation,'BackgroundColor','green'); 
pause(1) 
set(handles.processinginformation,'BackgroundColor','white'); 
 
% --- Executes on button press in relay2Ask. 
function relay2Ask_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to relay2Ask (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
RELAYSTATUS(handles.relaystatus,2) 
set(handles.processinginformation,'BackgroundColor','green'); 
pause(1) 
set(handles.processinginformation,'BackgroundColor','white'); 
 
% --- Executes on button press in dooropenAsk. 
function dooropenAsk_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to dooropenAsk (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
 
 
DOORSTATUS(handles.doorstatus) 
set(handles.processinginformation,'BackgroundColor','green'); 
pause(1) 
set(handles.processinginformation,'BackgroundColor','white'); 
 
function Startfrekvens_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to Startfrekvens (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
 
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of Startfrekvens as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of Startfrekvens as a double 
 
 
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function Startfrekvens_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to Startfrekvens (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 
 
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
 
 
 
function Steg_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to Steg (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
 
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of Steg as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of Steg as a double 
 
 
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function Steg_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to Steg (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 
 
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
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function Stoppfrekvens_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to Stoppfrekvens (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
 
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of Stoppfrekvens as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of Stoppfrekvens as a double 
 
 
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function Stoppfrekvens_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to Stoppfrekvens (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 
 
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
 
 
% --- Executes on button press in frekvenssveep. 
function frekvenssveep_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to frekvenssveep (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
contents = get(handles.sensorpowerList,'String'); 
 
if(contents{get(handles.sensorpowerList,'Value')}=='W') 
    RELAYOFF(1) 
    startF=str2num(get(handles.Startfrekvens,'String')); 
    stopF=str2num(get(handles.Stoppfrekvens,'String')); 
    step=str2num(get(handles.Steg,'String')); 
    nrofmeas=((stopF-startF)/step)+1; 
    powwatt=0:(nrofmeas-1);%VIKTIGT ATT VEKTORERNA ÖVERENSSTÄMMER! 
    f=linspace(startF,stopF,nrofmeas);%VIKTIGT ATT VEKTORERNA ÖVERENSSTÄMMER! 
 
    for e=1:1:nrofmeas 
            if(f(e)>str2num(get(handles.amplifierchangefrequency,'String'))) 
                RELAYON(1) 
            end 
       SETFREQ(1,f(e))%1=A kanal A 
       powwatt(e)=POWWATT(); 
    end 
    plot(f,powwatt) 
end 
 
if(contents{get(handles.sensorpowerList,'Value')}=='DBM') 
   RELAYOFF(1) 
    startF=str2num(get(handles.Startfrekvens,'String')); 
    stopF=str2num(get(handles.Stoppfrekvens,'String')); 
    step=str2num(get(handles.Steg,'String')); 
    nrofmeas=((stopF-startF)/step)+1; 
    powdbm=0:(nrofmeas-1);%VIKTIGT ATT VEKTORERNA ÖVERENSSTÄMMER! 
    f=linspace(startF,stopF,nrofmeas);%VIKTIGT ATT VEKTORERNA ÖVERENSSTÄMMER! 
 
    for e=1:1:nrofmeas 
            if(f(e)>str2num(get(handles.amplifierchangefrequency,'String'))) 
                RELAYON(1) 
            end 
       SETFREQ(1,f(e))%1=A kanal A 
       powdbm(e)=POWDBM(); 
    end 
    plot(f,powdbm) 
end 
 
set(handles.processinginformation,'BackgroundColor','green'); 
pause(1) 
set(handles.processinginformation,'BackgroundColor','white'); 
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% --- Executes on button press in relay1off. 
function relay1off_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to relay1off (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
RELAYOFF(1) 
set(handles.processinginformation,'BackgroundColor','green'); 
pause(1) 
set(handles.processinginformation,'BackgroundColor','white'); 
 
% --- Executes on button press in relay1on. 
function relay1on_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to relay1on (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
RELAYON(1) 
set(handles.processinginformation,'BackgroundColor','green'); 
pause(1) 
set(handles.processinginformation,'BackgroundColor','white'); 
 
% --- Executes on button press in relay2off. 
function relay2off_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to relay2off (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
RELAYOFF(2) 
set(handles.processinginformation,'BackgroundColor','green'); 
pause(1) 
set(handles.processinginformation,'BackgroundColor','white'); 
 
% --- Executes on button press in relay2on. 
function relay2on_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to relay2on (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
RELAYON(2) 
set(handles.processinginformation,'BackgroundColor','green'); 
pause(1) 
set(handles.processinginformation,'BackgroundColor','white'); 
 
% --- Executes on selection change in sensorpowerList. 
function sensorpowerList_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to sensorpowerList (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
 
% Hints: contents = get(hObject,'String') returns sensorpowerList contents as cell array 
%        contents{get(hObject,'Value')} returns selected item from sensorpowerList 
 
 
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function sensorpowerList_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to sensorpowerList (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 
 
% Hint: listbox controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
 
 
 
function processinginformation_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to processinginformation (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
 
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of processinginformation as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of processinginformation as a double 
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% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function processinginformation_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to processinginformation (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 
 
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
 
 
 
function inpower_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to inpower (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
 
SETPOW(1,str2num(get(hObject,'String'))) 
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of inpower as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of inpower as a double 
 
 
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function inpower_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to inpower (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 
 
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
 
 
 
function amplifierchangefrequency_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to amplifierchangefrequency (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
 
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of amplifierchangefrequency as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of amplifierchangefrequency as a double 
 
 
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function amplifierchangefrequency_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to amplifierchangefrequency (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 
 
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
 
 
 
 
 
% --- Executes on button press in rfon. 
function rfon_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to rfon (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
RF_ON(1) 
set(handles.processinginformation,'BackgroundColor','green'); 
pause(1) 
set(handles.processinginformation,'BackgroundColor','white'); 
 
% --- Executes on button press in rfoff. 
function rfoff_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to rfoff (see GCBO) 
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% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
RF_OFF(1) 
set(handles.processinginformation,'BackgroundColor','green'); 
pause(1) 
set(handles.processinginformation,'BackgroundColor','white'); 
 
 
% --- Executes on button press in fourtyfived. 
function fourtyfived_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to fourtyfived (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
PWM(45) 
set(handles.processinginformation,'BackgroundColor','green'); 
pause(1) 
set(handles.processinginformation,'BackgroundColor','white'); 
 
% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of fourtyfived 
 
 
% --- Executes on button press in nintyd. 
function nintyd_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to nintyd (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
PWM(90) 
set(handles.processinginformation,'BackgroundColor','green'); 
pause(1) 
set(handles.processinginformation,'BackgroundColor','white'); 
 
% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of nintyd 
 
 
% --- Executes on button press in onehundredeightyd. 
function onehundredeightyd_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to onehundredeightyd (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
PWM(180) 
set(handles.processinginformation,'BackgroundColor','green'); 
pause(1) 
set(handles.processinginformation,'BackgroundColor','white'); 
 
% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of onehundredeightyd 
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