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Sammanfattning 
 

Detta examensarbete vänder sig till personer som är intresserade att använda nya miljövänliga 

metoderna för elproduktion eller personer som redan använder små vindkraftverk och 

solpaneler med behovet av en extra energikälla i små stugor eller avlägsna platser där tillgången 

till elnät är omöjligt. Syften i detta arbete är först och främst att bygga ett system för 

elproduktion med hjälp av en cykel. Sedan bestämma mängden av elektrisk energi en person 

kan alstra med systemet. Slutligen svara om detta system skulle kunna använda som ett 

stödsystem för elproduktion i småskalighet. 

Den första målsättningen är att utforma ett system med användning av kraftelektronik där den 

kraften som genereras matar lasterna. Den mekaniska delen kommer att konstrueras som en del 

av energikällan, därefter kommer det att utformas en kontroll för att styra effekten via 

elektroniska komponenter, de elektriska belastningarna matas av systemet, kommer att 

simuleras. För att veta den alstrade effekten till styrkrets kommer det att installeras en mätare 

och en seriekommunikationsenhet för kommunikation med en dator. 

Det utfördes en forskning av andra system och produkter i svenska marknaden, för att svara om 

detta system kan vara en reserv system för elproduktion i småskalighet. 

Uppförandet av ett pedalkraftssystem uppnås med användning av en tolv volt likströmsmotor 

med permanent magnet som energikälla. System har förmåga att visa i en LCD-skärm och sända 

genom serieportarna, värde av den alstrade effekten. System kan vägleda denna effekt till 

belastningarna med hjälp av en mikrokontroll. Effekt som genereras i systemet visades att det 

är signifikant för att beaktas som en ytterligare energikälla, fristående eller integrerad till andra 

system. 

 

Nyckelord: Pedalkraft; cykelkraft; förnybarenergi; miljövänlig; mikrokontroller; 

elproduktion; seriellkommunikation; PIC18F4550 

 

  



Jorge Amaya PEDALKRAFT SYSTEM 

iii 

 

Abstract 
 

This thesis is aimed at people who are interested in using the new environmentally friendly 

methods of electricity generation or people who already use small wind turbines and solar 

panels with the need for an additional energy source in small cabins or remote locations where 

access to electricity networks is impossible. Aims of this work is first to build a system for 

generating electricity using a bicycle. Second is determining the amount of electrical energy a 

person can generate with the system. Finally answer if this system could be used as a support 

system for electricity generation in small scale. 

The first objective is to design a system using power control where the power generated 

supplied the loads. The mechanical part will be constructed as part of the energy source, then 

will be designed a control for controlling the power via electronic components, electrical loads 

supplied by the system, will be simulated. To know the generated power to the control circuit 

will install a meter and a serial communication device for communicating with a computer. 

It carries out a research on other systems and products in the Swedish market, to answer whether 

this system can be a backup system for electricity generation in small scale. 

The construction of a pedaling power system is achieved using a twelve volt direct current 

motor with permanent magnet as an energy source. System has the ability to show in an LCD 

display and transmit through the serial ports, the value of the generated power. System can 

guide the power to the loads by using a microcontroller. Power generated by the system showed 

that it is significant to be considered as an additional energy source, stand-alone or integrated 

with other systems. 

 

Keywords: Pedal Power Systems, bicycle power, renewable energy, eco-friendly, 

microcontroller, power generation, serial communication, PIC18F4550. 
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Nomenklatur: 

 

Tecken   Benämning  Enhet 

H  Magnetisks fältstyrka Amper per meter, A/m 

I  Ström  Amper, A 

N  Rotationshastighet Varv per minut, rpm 

P  Effekt  Watt, W 

R  Motstånd  ohm, Ω 

U  Spänning  Volt, V 

η  Verkningsgrad  - 

Τ  Vridmoment  Newtonmeter, Nm  

ω  Vinkelhastighet  Radian per sekund, rad/s 

F  Mekanisk Kraft Newton 

 

Akronym  Förklaring 

A/D  Analog till Digital omvandlare 

ASCII  American Standard Code for Information Interchange 

EUSART  Enhanced Universal Synchronous or Asynchronous Receiver and 

Transmitter 

IC  Integrated Circuit 

LabVIEW  Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench 

LCD  Liquid Crystal Display 

MA  Mechanical Advantage 

Matlab  Matrix Laboratory 

MOSFET  Metal oxide Semiconductor Field Effect Transistor 

PIC  Peripheral Interface Controller 

PMDC  Permanent Magnet Direct Current 

RCREG  Receiver Register 

RSR  Receiver Shift Register 

SPBRG  Serial Unit Programmable Baud Rate Generator 

TSR  Transmitter Shift Register 

TXREG   Transmitter Register 

USB  Universal Seriell Bus 
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1 INLEDNING  

1.1 Bakgrund 

Listan över de många fördelar att använda elektrisk energi är lång, bland det viktigaste är hur 

lätt detta omvandlas till andra typer av energi så som värme, rörelse och ljus, osv. En annan 

viktig fördel är den lätthet att generera, lagra och transportera elektrisk energi men problemet 

uppstår i hur man skapar elkraft, några av de nuvarande använda teknik, orsakar förorening, 

slitage på naturresurser och oersättlig förlust för vår miljö.  

 

Många studier angriper problemet från olika synvinklar som politiskt, ekonomiskt, statistiskt, 

ekologiskt eller som i denna studie för att hitta nya möjliga energikällor [1] även med vetskapen 

om att det finns andra metoder antingen mer eller mindre effektiva, så som vindkraft, hydraulik, 

geotermisk och solenergi, kommer denna studie att försöka hitta en möjlig likhet med 

pedalkraft. Naturligtvis finns det människor och företag specialiserade i ämnet, önskan med 

denna avhandling är att bidra till insatserna av så många andra studier, privatpersoner, företag 

och föreningar som försöker bevara vår miljö och hitta och besvara egna frågor. 

 

Pedalkraft Järbo är en förening som är dedikerade till att använda cykelskraften för alla dagliga 

uppgifter i hemmet, plus användning av solpaneler och små vindkraftverk för elproduktion till 

små stugor, men sådana system är inte tillräckliga för förbrukningen av energi i dessa stugor, 

begränsad av klimatet i Sverige, från det dök den särskilt intresse av att använda cykel för 

elproduktion för att hjälpa sådana system, varvid denna avhandling bidrar. 

 

1.2 Syftet 

Detta arbete syftar till att bygga ett enkelt system för att hjälpa andra system för elproduktion i 

småskalighet vilket innefattar följande mål.  

Den första syfte i detta arbete är att bygga en systemet med användning av en cykel fäst till en 

likströmsmotor med permanentmagnet. detta nås med byggandet av systemet, allt material som 

används för konstruktion av systemet visas i Tabell A.1 i Bilaga A - Material listan. 
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Andra målet är att ta reda på hur mycket energi som kan genereras i pedalkraftsystemet detta 

med hjälp av en enhet för mätning som ingår i systemet. 

Sista ändamålet är undersöka om dess energi är tillräckligt för användning och möjligheten att 

utnyttja den installerade kapaciteten av andra system. En undersökning av information om 

andra system och produkter som används på den nuvarande svenska marknaden utförs. Den 

undersökning av litteratur med anknytning till andra befintliga system är fokuserad på den 

mängd energi som produceras av solceller och små vindkraftverk. 

Vad som eftersträvas är att hitta någon form av kompatibilitet med pedalkraft systemet för 

möjlighet att dra fördel av andra installerade systemet eller om de har förmågan att arbeta 

tillsammans. 

 

1.3 Disposition av rapporten 

Detta arbete inleder med metoden för konstruktionen av systemet och hur ett undersök är utfört 

för att svara de obekanta omkring ämnet, som syftar att uppnå ett bra resultat i denna 

avhandling. 

 

Den teoretiska delen inleds med elektrisk energikälla, utifrån generatorsdriften och elektriska 

egenskaper för likströmsgeneratorer med permanentmagneter eftersom iden är använda motor 

som generator. Granskas också överföringen av energi från cykel till generatorn. 

Kapitlet fortsätts med styrkretsen, kraftelektronikskretsen och elektrisk belastningar, införa och 

förklarar varje komponent som används i kretsarna. 

 

Nästa kapitel innehåller främst processen konstruktion av pedalkraftssystemet, på så sätt börjas 

med ett test i ett laboratorium omkring funktionen hos generatorn.  

Efter det kapitlet fokuseras på konstruktionen av systemet, först med konstruktion av den 

mekaniska delen och sedan den elektroniska delen. Den innehåller också en verifiering av den 

mekanismen samt kretsen, relaterat till överföring av rörelsen, läsning av värden, 

programmering och kommunikation med annan utrustning. 

Processen avslutas med nödvändiga justeringar av mekanismen, programmet och några 

komponenter. 

 



Jorge Amaya PEDALKRAFT SYSTEM 

7 

Resultaten visar den färdig systemet, även utvärderingen av alla de funktioner som systemet 

utför. Utöver mätningen av den maximal effekt som uppnås med detta system, möjliga 

förbättringar och de generella slutsatserna av hela systemet. 

 

Det tillför ett kapitel om andra system för elproduktion i småskalighet, i detta undersöks 

information om solceller och små vindkraftverk som används nuförtiden. 

 

Diskussionen är omkring flera perspektiv, resultaten i konstruktionen av systemet, resultaten i 

samband med genererad effekt av pedalkraftssystemet och undersökningen av andra system för 

elproduktion i småskalighet. 

 

1.4 Avgränsningar 

Systemet som försöks konstruera är inte inriktad på den mekaniska konstruktionen, men finns 

fokusering på bra överföring av rörelsen, med kännedom om att skulle kunna göras nödvändiga 

förbättringar på den mekaniska konstruktionen. 

 

Systemet är inte definierad för en viss elektrisk laddning eller en funktion, eftersom de olika 

typerna av befintliga system och den genereras effekten ännu inte är känd, så att den är öppen 

för förbättringar eller förändringar i hårdvara och mjukvara med tanke på att den kan arbeta 

med olika komponenter och utrustning. 
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2 TEORI 

Utgångspunkten för detta teoretiska ramverk är omvandlingen av mekaniskenergi till 

elektriskeffekt. Teorin undersöks omvandlingen av mekanisk energi till elektrisk effekt, 

fokuserade på egenskaper och driften av generatorn, rörelseöverföring från cykel till 

generatorn. Systemet har olika mekaniska delar men behandlas tillsammans som en enda 

energikälla.  

Den innehåller teorin av de elementära elektroniska delarna av systemet, som täcker mätning, 

visualisering, seriekommunikation och styrkrets. 

Kapitlet slutar med teori av kraftelektroniskkretsen och elektriska belastningar för simulering 

av driften av systemet. 

 

2.1 Elektrisk energikälla i system 

För att omvandla en typ av energi till elektricitet finns det många tekniker och system, en del 

begränsas av väder så att det behövs ytterligare en källa till som hjälp för dessa system. 

Människan är kapabel att generera rörelse som kan användas som ren energikälla och låg 

kostnad om det görs på fritid, träningstid eller rekreationstid. 

 

Cykeln är en av många personers transport och förekommer i många gym och hem för motion 

så dess användning är mycket vanligt. Cykeln är mycket effektiv för att överföra rörelse till 

hjulen och tanken är att överföra denna energi till en generator och på så sätt skapa en 

miljövänlig energikälla. 

 

2.1.1 Generatorn 

Motorer och generatorer har samma egenskaper i sin konstruktion, dem används för att 

omvandla rörelseenergi till elektrisk effekt, eller vice versa, skillnaden är olika ändamål. En 

maskin som omvandlar mekanisk energi till elektricitet kallas generator och en maskin som 

omvandlar elektrisk effekt till mekanisk energi benämns motor. 
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Det finns två fysikaliska principer som styr driften av generatorer och motorer. Den första är 

principen om induktion som upptäcktes av brittiska vetenskapsmannen och uppfinnaren 

Michael Faraday år 1831 och säger att, om en ledare förflyttas genom ett magnetfält eller är i 

närheten av ett varierande magnetfält, etableras eller induceras en ström i ledaren.  

Den andra principen observerades av franska fysikern André Marie Ampère år 1820. Denna 

princip är motsatsen till det som observerades av Faraday och säger att, en ström som passerar 

genom en ledare i ett magnetfält, mekaniska kraften utövas på ledaren. Dessa principer gav 

början till nu kända motorer och generatorer [2]. 

 

Generatorer är effektiva för att omvandla energi, på grund av sin form i vilken de är uppbyggda 

men varierar kraftigt i sin interna uppbyggnad med varandra vilket ger mycket varierande 

egenskaper och användningsområden. Den gemensam fysiska strukturen hos generatorn består 

av två huvud delar, den stator eller stationära delen av maskinen och rotorn eller roterande delen 

av maskinen, se Figur 2.1. 

 

 

Figur 2.1 - Statorn och rotorn av generatorn [3]  

 

Statorn är den stationära delen av maskinen och en struktur som ger den fysiskt stöd, för att 

behålla allt på plats och består av följande delar: 

 Polstyckena är de som ger det magnetiskflödet i maskinen så att de är riktade mot mitten 

av generatorn för att fördela flödet likformigt över ytan av rotorn. 

 Fält lindningar definieras som de som producerar den huvudsaklig magnetiskflödet, 

vanligtvis är placerad på statorn men det magnetiskfältet kan alstras också genom 

permanentmagneter i vissa generatorer.  

Rotorn är den roterande delen av maskinen som består av följande delar: 
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 Armaturlindningen är de lindningar som är anslutna till den yttre kretsen av maskinen 

och där den huvudsakliga omvandlingen av energi sker. 

 Kollektorn är en uppsättning av ledande folier, isolerade från varandra, men som är 

anslutna till likströmsdelen av varje lindning och på vilka kolborstarna gnuggas. 

 Rotorkärnan är en cylindrisk del som är monterad på kroppen och är fäst vid axeln, det 

är en kärna av tunnmetall lameller. Plattorna har spår för att ta emot ankarlindningen. 

 Kolborstar är ledande delar som är avsedda att säkerställa, den elektriska genom 

glidande kontakt. 

 Kullager: Säkerställer fri vridning på rotoraxel. 

 

2.1.1.1 Drift av generator 

En generator fungerar på följande sätt, när en trådslinga roteras i magnetfältet orsakar en 

elektrisk ström i tråd, denna ström färdas genom kontakterna ur generatorn, se Figur 2.2. 

 

 

Figur 2.2 - Interna drift av generatorn [4] 

 

När det appliceras en rörelse vid generatorsaxeln interagera rotorsledningarna med den 

magnetisk flödestäthet över statorsytan, en ström och en spänning över rotorsledarna induceras.  

Effekten som genereras är given av Formel (2.1) som är omvandlingen av mekanisk energi till 

elektriskt effekt P [5]. 

 

(2.1) 

Formel 2.1 - Mekanisk effekt 

P = 𝜔𝛵 = 2𝜋
𝛮

60
𝑇 
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där: 

N är rotationshastigheten, rpm 

T är vridmoment, Nm 

P är effekten, watt 

ω är vinkelhastigheten, rad/s 

π är en matematisk konstant  

 

2.1.1.2 Permanent magnetiserad likstömsgeneratorer 

De flesta likströmsgeneratorer är likna växelströmsgeneratorer, skillnaden är en mekanism som 

kallas kollektor som omvandlar växelspänning till likspänning i interna terminaler, beroende på 

om det är öglor eller ringar beslutar den spänningen på utgången av generatorn, se Figur 2.3. 

 

 

Figur 2.3 - Kollektor i likströms-och växelströmsgeneratorer [6] 

 

En annan fördel i denna typ av generator är att det utnyttjar det magnetiska flödet av 

permanentmagneter och eliminerar statorns fältlindningar, då behövs det inte extra spänning på 

fältlindningar för initiering eller drift.  

Vridmomenten och vinkelhastigheten i rotorn styr uteffekt i denna typ av generator. 

 

2.1.1.3 Generatorsverkningsgrad η 

För att analysera beteendet och verkningsgrad hos en elektriskgenerator, kan representeras på 

enklaste sätt ansluten till ett belastningsmotstånd, där den elektriska effekten i belastningen är 

den uteffekt från systemet, genom att koppla olika typer av laster i generator, kan konstateras 

max uteffekt i förhållande till den applicerade rörelsen, se Figur 2.4. 
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Figur 2.4 - Generator och last ekvivalentskrets [7] 

 

Verkningsgrad är en kvot för att veta hur effektiv en generator är, eller är liktydigt med ett 

förhållande av den mekaniska energi eller tillämpad rörelse som appliceras på axeln hos 

generatorn och den elektriska uteffekt som levereras enligt förhållandet i Formel (2.2). 

 

(2.2) 

Formel 2.2 - Generatorsverkningsgrad η 

där: 

η är generatorsverkningsgrad 

P är effekt  

Vl är laddningsspänning 

Il är laddningsström 

TG är generator vridmoment 

ωG är generator vinkelhastigheten 

 

Den elektrisk effekt som genererar av en PMDC motor märke Chiaphua då behövs ta hänsyn 

till egenskaperna hos den motorn för specifikationer i detalj se Figur B.1 i Bilaga B - Chiaphua 

CIM Motor Datablad. 

 

2.1.2 Mekanisk energi från cykel  

Den elkraft som genereras av den vinkelhastighet och vridmoment applicerad till en generator 

är lätt att beräkna [se Formel (2.1)]. Vid ett mekaniskt system där olika hjul, kugghjul och 

remskivor används enligt lagen om energins bevarande, är det inte nödvändigt att veta hur 

rörelsen mellan delarna överförs eftersom energin är bevarad.  

På en cykel, om den tillämpas energi till pedalerna är samma på det bakre hjulet, är det enda 

som ändrar mängden vridmoment eller vinkelhastighet, vilket resulterar i samma uteffekt.  

η =
𝑃𝑢𝑡

𝑃𝑖𝑛
=

𝑃𝐸𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑖𝑠𝑘

𝑃𝑀𝑒𝑘𝑎𝑛𝑖𝑠𝑘
 =

𝑉𝑙𝐼𝑙

𝛵𝐺𝜔𝐺 
 



Jorge Amaya PEDALKRAFT SYSTEM 

13 

För att förstå detta se den följande exempel, en cykel med låg växel och en cykel på hög växel. 

På båda tillfällen tillämpas en kraft Fin på 1000 N på pedalen och avverkar en sträcka Din av 

15 cm. Observeras att i låg växel, en kraft Fout av 440 N och ett avstånd Dout av 34 cm överförs 

till den bakrehjulet. Däremot i hög växel, en kraft Fout av 220 N och ett avstånd Dout av 64cm 

överförs till den bakrehjulet. Om den sträckan och den resulterande kraften observeras, en ökar 

och den andra minskar i samma proportion.se Figur 2.5.  

 

 

Figur 2.5 - Cykel mekanisk utväxling [8] 

 

Naturligtvis kan detta tolkas för en person som utövar kraften på pedalerna av en cykel, som att 

åka lite snabbare på hög växel, bekvämare att trampa lite snabbare än att trampa hårdare eller 

vice versa.  

Vinkelhastigheten är ett mått på rotationen av ett hjul per tidsenhet kring sin axel, 

vinkelhastighetsförhållanden är kvot av den roterande rörelsen mellan de hjulen av olika 

storlekar [9]. För att beräkna denna kvot görs enligt följande formler, Formel (2.3), Formel 

(2.4), och Formel (2.5), som uppfyller det linjär hastighet V är samma mellan hjulen. 

 

(2.3) 

Formel 2.3 - Linjärhastighet mellan två hjul 

(2.4) 

Formel 2.4 - Vinkelhastighetsförhållande i radier 

(2.5) 

Formel 2.5 - Rotationshastighetsförhållandet med hänvisning till radier 

där: 

N är rotationshastigheten 

r är hjulsradien 

V är linjärhastighet 

π är en matematisk konstant 

ω är vinkelhastigheten 

𝑉1 = 𝑉2 

2𝜋 
𝛮

60
𝑟1 = 2𝜋 

𝛮

60
𝑟2 

𝜔1𝑟1 = 𝜔2𝑟2 
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Formel (2.5) visar att förhållandet mellan rotationshastigheten är baserat på förhållandet mellan 

radierna se Formel (2.6), som kan användas med radier, diameter eller antal tänder i fallet med 

kugghjulen. 

 

(2.6) 

 

Formel 2.6 - Hastighetsförhållandet med hänvisning till radier, diameter eller kugghjul 

där: 

d är hjulsradien 

N är rotationshastigheten 

r är hjulsradien 

 

Vridmoment eller kraftmoment är ett mått på kraften som krävs för att rotera ett hjul eller 

kugghjulet kring sin axel är omvänt proportionellt till vinkelhastighetsförhållande, så att när 

hastigheten ökar minskar vridmomentet. För att beräkna förhållandet av vridmomentet i två hjul 

av olika storlekar enlig [10], detta förhållande är samma förhållande som den vinkelhastigheten 

men inverterad Detta visas också att vridmomentsförhållandet är samma förhållande som den 

vinkelhastigheten men inverterad, [se Formel (2.6)] och jämförs med Formel (2.7). 

 

(2.7) 

Formel 2.7 - Vridmomentsförhållandet mellan två hjul 

där: 

Τ är Vridmoment 

d är hjulsradien 

r är hjulsradien 

 

Produkten för att multiplicera vridmoment med vinkelhastigheten alltid ger samma resultat, 

värdena ändrar med samma förhållande tvärtemot med varandra, detta erhållas det samma 

effekt värde. 

𝑁1

𝑁2
=

𝑟1

𝑟2
 = 

𝑑1

𝑑2
=  

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑡ä𝑛𝑑𝑒𝑟1

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑡ä𝑛𝑑𝑒𝑟2
 

𝛵1

𝛵2
=

𝑟2

𝑟1
 = 

𝑑2

𝑑1
=  

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑡ä𝑛𝑑𝑒𝑟2

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑡ä𝑛𝑑𝑒𝑟1
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2.2 Styrkretsen 

Den här delen innehåller essentiella egenskaperna hos komponenter för driften av pedalkraft 

systemet. Med hänvisning av de elektroniska komponenter av delarna av systemet som täcker 

funktioner som mätning, visualisering, seriekommunikation och styrning. 

 

2.2.1 Mikrokontroll PIC18F4550 

Mikrokontroll PIC18F4550 är en liten dator med processor, arbetsminne, programminne och 

olika typer av ingångar och utgångar [11]. Dessa kretsar är utvecklade för att styra och arbeta 

tillsammans med andra elektroniska komponenter. Bland de mest populära mikrokontroller för 

sina låga kostnader och hög prestanda är de från Microchip familjen, se Figur 2.6.  

 

 

Figur 2.6 - Mikrokontroll PIC18F4550 [11] 

 

Denna mikrokontroll är mycket kraftfull med många extra funktioner bland de viktigaste 

funktionerna en intern oscillator med en maximal frekvens på 8 MHz. Dessutom inkluderar 

tretton AD omvandlare kanaler och seriell kommunikation som USB och EUSART, som gör 

dem mycket flexibla och har breda tillämpningsområden förutom en mycket låg 

strömförbrukning.  
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2.2.2 Analog till digital omvandlare 

Analog till digital omvandlare kallas även av deras förkortningar ADC, AD eller A/D som är 

en IC-krets som omvandlar en analog signal till en enskild digital likvärdigt. PIC18F4550 har 

tretton oberoende kanaler som är utsedda för denna uppgift, var och en med tio bitar upplösning. 

Signalen kan vara en spänning som varierar mellan noll och fem volt och översätta till digitala 

värden mellan 0 och 1023, se Figur 2.7. 

 

 

Figur 2.7 - AD överföringsfunktion [11] 

Omvandlingen sker enligt följande, med jämna mellanrum som bestäms av 

samplingsfrekvensen, ett mätvärde av den momentan spänning tas och sparas i en sampla och 

hålla krets, värdet kallas sampling, så att omvandlingen kan ske tillförlitligt. Det original 

analoga signalensvärdet hanteras avrundat eller kapat i det digitala systemet, eftersom antalet 

bitar i verkligheten inte är oändligt. För att mäta högre spänning Vin används en spänningsdelare 

som omvandlar spänningen till värden som en AD omvandlare kan hantera Vout, mellan noll 

och fem volt, se Figur 2.8. 

 

 

Figur 2.8 – Spänningsdelare  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Avrunda
http://sv.wikipedia.org/wiki/Trunkera
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Denna omvandling kan utföras med förhållandet mellan två motstånd som visat i Formel (2.8). 

Mikrokontrollen kan utföra denna funktion internt för uträkning och visning på skärmen. 

 

(2.8) 

Formel 2.8 - Spänningsdelare 

där: 

Vout är spänningen till AD omvandlaren  

Vin är högre spänning 

R är resistorer 

 

2.2.3 Seriell kommunikation EUSART 

PIC18F4550 inkluderar en seriekommunikation enhet kallad EUSART [11] omfattas av tre 

delar. SPBRG som är en programmerbar Baudgenerator för överföringshastigheten. 

Transmitter och Receiver som är sändarenhet respektive mottagarenhet. Den EUSART enheten 

kan konfigureras för att kommunicera med kringutrustning som persondatorer.  

Denna enhet kan användas för att överföra data för analys till en dator av den sändarenhet, 

genom att konfigurera överföringshastighet och mata in data som skall sändas i TXREG 

register, såsom visas i sändare blockdiagram, se Figur 2.9. 

 

 

Figur 2.9 - EUSART sändare blockdiagram [11] 

 

För att ändra eller justera interna variabler och parametrar i mikrokontrollen, mottagarenhet 

konfigureras för att kommunicera, all information som samlas i RCREG registret i sin tur lagras 

𝑉𝑜𝑢𝑡 =
𝑅2

𝑅1 + 𝑅2
𝑉𝑖𝑛 
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i RSR register för senare användning i mikrokontroller såsom visas i mottagare blockdiagram 

se Figur 2.10. 

 

 

Figur 2.10 - EUSART mottagare blockdiagram [11] 

 

Denna seriella kommunikationsenhet även kan anslutas till trådlösa enheter väldigt enkelt 

genom att konfigurera dataöverföringshastighet. Microchip har verktygen PICkit 2 UART [12] 

för att testa den seriell kommunikation. 

 

2.2.4 LCD Liquid Crystal Display  

LCD ATM1602B-FL-YBW är en vanlig display med flytande kristall som innehåller en Hitachi 

HD44780 displaystyrenhet, som gör att med ett enkelt gränssnitt kan anslutas till en vanlig 

mikrokontroll eller mikroprocessor. Enheten kan visa ASCII-tecken och andra symboler i två 

linjer av 16 karaktär för mer karakteristiker och konfigurationer i detalj visas i Figur C.1 i Bilaga 

C - LCD display. Displaystyrenhet av LCD ses i Figur 2.11.  

 

 

Figur 2.11 - Hitachi HD44780 displaystyrenheter [13] 
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2.3 Kraftelektronisk krets 

För att styra kraften som genereras vid energikällan användes speciella transistorer MOSFET 

IRF740LC, kan styras direkt av mikrokontroller för att det inte krävs mer än en digital signal 

för drift, med fem volt på grinden kan styra en ström upp till tio amperer till lasten B, det enda 

syftet med motstånd R är att tomma möjligt resterande laddning på grind G, så motstånd R bör 

vara av högt värdet. se Figur 2.12.  

 

 

Figur 2.12 - MOSFET som omkopplare 

 

Kraftelektronisk kretsen kan styras varje transistor separat, denna typ av transistor fungerar som 

en omkopplare. För att ser fler detaljer i IRF740LC se Bilaga D - MOSFET IRF740LC 

Datablad.  

 

2.4 Elektrisk belastning 

För att simulera de elektriska laddningarna används glödlamporna för att observera den effekt 

som genereras, om glödlamporna placeras i parallellt effekt behovet av krets ökar se Figur 2.13.  

 

Figur 2.13 - Parallellkopplade belastningar [14] 
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Ström i den parallellkopplade kretsen ökas när fler lampor är kopplade vilket innebär att totala 

en i kretsen är mindre, varje glödlampa som anslutna parallellt har samma resistansvärde. 

Därmed att ändra resistans värdet den maximalt kraften i systemet kan upptäckas, se Formel 

(2.9). 

 

(2.9) 

Formel 2.9 - Ekvivalenta resistansen för en parallellkopplade kretsen 

  

1

𝑅
=

1

𝑅1
 + 

1

𝑅2
 +

1

𝑅𝑛
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3 PROCESS 

För små kraftproduktion system där det är nödvändigt att styra kraften som genereras av något 

slag elgenerator och mata de elektriska laddningar, är det viktigt med ett kontrollsystem för 

kraftelektroniska komponenter. Följande system är en enkel metod för att styra den kraften som 

genereras, där styrkretsen reglerar de elektroniska anordningar mellan energikällor och 

elektriska belastningar [15].  

 

Samma system används för att välja mellan olika typer av energikällor, såsom små 

vindkraftverk, små hydrauliskkraftverk, solceller eller pedalkraftsystem och för att välja mellan 

olika typer elektriska belastningar som till exempel lampor, batterier, batteriladdare eller någon 

elektrisk apparat. Notera att komplexitet och effektivitet i styrkretsen beror på vilken typ av 

elektroniska komponenter som används. se Figur 3.1. 

 

 

Figur 3.1 - Kraftelektronisk system 

 

Detta system är den primära grunden för pedalkraftsystem i kapitel förklaras var och en av de 

delar av kraftelektronisksystemet och komponenter som används i pedalkraftsystem, den metod 

som används är att bygga varje del för sig och sedan sätta ihop i ett system, enligt följande 

delar: 

 Energikällan förklarar funktionen hos en likströmsgenerator och det mekaniska 

systemet för överföring av mänsklig kraft till likströmsgenerator, denna teori underlättar 

för konstruktion av den mekaniska delen. 

 Styrkretsen består huvudsakligen av en mikrokontroll för att läsa, beräkna, visualisera 

data och yttrekommunikation.  

Kraftelektroniks
krets

Elektriska 
belastningen

Styrkretsen

Elektrisk 
energikälla
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Detta avsnitt visar egenskaperna hos de komponenter och deras funktioner som A/D 

omvandlaren som använder för att mäta ström och spänning med hjälp av 

effektmotstånd och spänningsdelare.  

Dessutom gränssnitten, konfigureringar och programmen för styrkretsen, LCD-display, 

seriell kommunikation och övriga utgångarna, denna teori för att förenkla sammansätta 

varje delen på samma krets. 

 Kraftelektronisk kretsen består huvudsakligen av ett arrangemang av några MOSFET 

för att vägleda effekten till lasterna, förklaras drift och konfigurering av denna 

elektroniskkraft komponenter för konstruktion av en krets som kan hantera denna effekt.  

 Elektriska laddningen är ett arrangemang av resistorer som används för att simulera en 

verklig elektriskapparat. 

 

Den processen för att utveckla pedalkraft systemet innehåller följande etapper, se Figur 3.2. 

 

 

Figur 3.2 - Design av utvecklingen för pedalkraft systemet 

 

Den här delen beskrivs i detaljer varje steg i byggprocessen samt vilka problem och 

begränsningar som uppstått under byggtiden. Iden är följa processflödet enligt projektplanen 

men ibland är det nödvändigt att gå tillbaka till föregående steg i vissa delar mellan verifiering 

och konstruktion samt justering och verifiering. 

Lab test

• Mekanisk energi

• Elektrisk effekt

Konstruktion

• Mekanismen

• Styrkretsen

• Hårdvara och mjukvara

• Kraftelektronikskrets

• Belasningar krets

Verifiering

• Mekanismen

• Styrkretsen

• Kraftelektronik

• Belasningar krets

Justeringar

• Hårdvara

• Mjukvara
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3.1 Lab test av generator 

För att analysera det beteendet hos den elektriska generatorn användes en testbänk Festo 

TP1410. Denna är utrustade med en elektrisk justerbar motor med en vinkelhastighet upp till 

4000 rpm och ett vridmoment upp till 0,4 Nm även med en mätsensor för vridmoment och 

vinkelhastighet.  

Det började med mätning av effekten som genereras av likströmgeneratorn, beroende på 

vridmoment och vinkelhastighet som appliceras av den elektrisk justerbar motor. 

För detta ändamål byggs en bas och ett stycke för att uppnå anslutningen mellan både motorerna 

se Figur 3.3. 

 

 

Figur 3.3 - Testbänk för motorerna  

 

Det belastningsresistorer i början var flera små parallellkopplade glödlampor av 1 watt, som 

inte motstod den effekt som genererades.  

För att förbättra resultaten ersattes belastning resistorerna med glödlampor av 5 och 10 watt och 

en inre resistans av 3 och 1 ohm respektive, varigenom last resistens varieras mellan 3 ohm och 

0,15 ohm,  

 

I de erhållna labb mätningar konstaterades att den större effekten inträffar när resistansen 

minskas på belastningen som kopplas till generator, detta motstånd minskas inte mer för 

försiktighetsåtgärd att inte skada motorn, den mekaniskenergin var densamma men uteffekt 

ökas, se Figur 3.4. 
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Figur 3.4 - Beteende av generator för olika belastningar 

Den mekanisk effekt som applicerades i generatorn är cirka 167 watt gav en effekt av 82 watt 

på belastningarna arrangemang då max verkningsgraden som nåddes var 55 % vid 0,15 ohm. 

För att se den insamlad data se Tabell E.1 i Bilaga E – Lab mätningar. 

 

3.2 Konstruktion av pedalkraft system 

Det finns fyra viktiga delar i systemet som sammansattes enligt blockschemat, den här delen 

beskrivs i detalj byggprocessen av varje del, eftersom varje del konstruerades separata och 

som sedan monterades i ett enda system. se Figur 3.5. 

 

Figur 3.5 - Pedalkraft System blockdiagram 
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3.2.1 Energikälla - Mekaniskt arrangemang 

För överföra den mekaniska energin från cykel, var det nödvändigt att bygga ett mekaniskt 

arrangemang med en bas för att hålla fast cykeln och bakhjulet några centimeter i luften. Cykeln 

som används är en "Mountain bike 26" Scott purgatory " med en ändring i bakhjulet, spåren är 

mindre markant än vanligt. 

 

Basen hade bygg av trä, med det exakta måttet av cykeln men fick inte den önskade stabiliteten. 

Därpå två stöd av metall skruvades, för att hålla stabiliteten och förmedla rörelse från bakhjulet 

till en remskiva på generatornaxeln således effekt källan är färdig se Figur 3.6.  

 

Figur 3.6 - Mekaniskt arrangemang 

 

För att se uppbygg process i detalj se Bilaga F - Byggprocess av mekanismen. 

 

3.2.2 Styrkretskonstruktion 

Styrkretsen utför de flesta funktioner, så att varje del är avsedd för en viss uppgift, men 

programmet i mikrokontrollen synkroniserar korrekta uppgifter att utföra efter behov, förutom 

den interna kommunikationen mellan varje funktion samt gränssnitt kommunikation mellan 

externa enheter eller annan utrustning. Följande blockschema visar funktionerna som den 

styrkretsen utför, se Figur 3.7. 
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Figur 3.7 - Styrkrets blockschema 

 

3.2.2.1 Hårdvara 

Kretsen är byggd för att utföra olika funktioner att de flesta utförs av mikrostyrenheten vilket 

innebär koppla dessa delar till mikrokontroller så att styrkretsen innefattar följande delar: 

 Strömförsörjningen för kretsen är anslutna direkt till spännings källa, en 

spänningsregulator kopplas till ingångskontakter som reglerar fem volt för 

mikrokontrollen. 

 Spänningsdelare R1 och R2 är för att mäta spänning.  

 R3 är ett effektmotstånd för att mäta ström. 

 Ingångskontakt för mikrokontroll programmeraren.  

 Utgångskontakt för LCD-display. 

 Utgångskontakt för omkopplarna. 

 Utgångskontakt för seriell kommunikation.  

 Utgångskontakt för elektriska laster. 

 Ingångskontakt för energikällan 

 D1 och D2 är Zener dioder som överbelastningsskydd. 

 

Kretsen visas i Figur 3.8. 
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Figur 3.8 – Styrkretsen 

 

En prototyp av denna krets konstrueras för att utföra alla inställningar, se Figur 3.9. 

 

 

Figur 3.9 - Styrkretsen prototypen 
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3.2.2.2 Mjukvara 

MPLAB är ett program av Microchip som körs på en persondator. Detta verktyg innehåller en 

kompilator där programmen först är skrivna i assembler språk eller C och sedan överförs till 

mikrokontrollers programminne. 

Programmeringen sker i styrenheten som gör all bearbetning av informationen, samlar in 

information från AD-omvandlare, arbeta och skickar informationen till skärmen och seriell 

kommunikation, även sända signaler till kraftelektronik krets, allt synkroniserat med olika 

gränssnitt för varje del. 

 

Först startar programmet mikrokontroller med önskade inställningar såsom hastigheten på den 

interna oscillatorn, bland många. Sätt sedan de nödvändiga biblioteken, adresslista i minnet, 

programrutiner och variabler som används.  

 

Därefter körs Main programmet, det aktiverar ingångs-och utgångsportar, tillägger inställningar 

för timers, samt initiering rutiner för LCD-display, seriella kommunikationsgränssnittet och 

AD-omvandlarna. 

 

Efter alla dessa instruktioner, kör programmet in i en ”while-loop”, där rutinerna upprepas. 

Första åtgärden är att ta mätningar för spänning och ström i AD-omvandlaren, dessa mätningar 

multiplicerat med deras respektive överföringsfunktion för att tolka det sanna värdet på 

mätningen, de lagras i en matris och skickas till LCD-displayen där spänning och ström visas.  

 

Programmet implementerar ett digitalt filter, för att förbättra kvaliteten på mätningen på 

kvantiserade signaler i den AD-omvandlaren. Detta görs genom en matris där ett antal 

mätningar av AD-omvandlare sorterar och genomsnitten sparas. Kvaliteten på mätningen 

förbättras om fler mätningar av AD-omvandlaren sparas.  

 

Dessa två mätningar, spänning och ström multipliceras och skickas till LCD-display där 

effekten visats, samtidigt skickas varje sekund effekt värden genom serieportarna. 

Serieportarna kan interagera med program som Matlab eller LabVIEW för att spara och hantera 

informationen. 
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I nästa rutin styr programmet styr kraftelektronikkretsen, vilket simulerar de elektriska 

laddningar successivt anslutna på följande sätt, en utgång aktiverar varje minut ända tills alla 

utgångar är aktiva och varje utgången styr en transistor.  

Se programmet i Bilaga G - Styrkretsen program 

 

3.2.3 Kraftelektronisk krets 

Ett arrangemang av ett fåtal transistorer IRF740LC1 kan styra en hög effekt eller att den kan 

styra enskilda belastningen, varje transistor fungerar som en switch, som kan ansluta varje last 

oberoende av varandra och tål en ström upp till tio amperer, cirka sextio amperer i total, idealisk 

för att ladda olika typer av batterier eller driva olika elapparater, se Figur 3.10. 

 

 

Figur 3.10 - Kraftelektronisk krets 

En prototyp av denna krets konstrueras för att simulera elektriska belastningarna som kopplas 

till system, se Figur 3.11. 

 

 

Figur 3.11 – Kraftelektronisk krets prototyp 
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3.2.4 Belastningarnas arrangemang 

Systemet genererar viss mängd effekt, de antal elektriska laddningar som kan kopplas är 

begränsade av den interna resistansen i generatorn, om värdena för drift av generatorn 

överskrider, minskar livslängden på generatorn eller så den kan den skadas.  

 

De belastningarna kan i verkligheten vara spänningsregulatorer, DC/AC omvandlare, 

batteriladdaren, batterier eller andra typ av elektriska apparater. 

 

För att simulera dessa belastningar används glödlampor parallellt kopplade och observeras hur 

systemet beter sig. Kretsen består av totalt tio lampor av fem watt och tio lampor av tjugofem 

watt alla anslutna parallellt och med en total ekvivalent resistans på 0,15 ohm, se Figur 3.12. 

 

 

Figur 3.12 - Simulera belastningar 

 

3.3 Verifiering  

Systemet verifieras i det följande:  

 Att det finns en bra rörelse överföring mellan cykel och generator. 

 Att det finns en bra kontakt från energikällan till styrkretsen.  

 Programmet kör korrekt. 

 Visa korrekta mätningar på LCD-display av värdena för AD-omvandlare.  

 Seriell kommunikation körs korrekt. 

 Kraftelektronikkretsar fungerar korrekt. 

 Alla belastningar är anslutna. 
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3.4 Justering 

Systemet justeras i de följande ändringarna:  

 R2 byts mot 1.5k ohm i styrkretsen för att kunna mäta spänning upp till 45 volt. 

 Justeras gränssnitt på 9600 baud rate till seriell port och hur ofta data sänds. 
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4 RESULTAT 

Resultatet är ett färdigt system som kan generera, mäta och hantera elektrisk energi till de 

önskade belastningarna. Driften av systemet är väldigt enkelt, när någon trampar på cykeln 

genererar elektricitet som matar styrkretsen som distribuerar effekten som genereras. Se hela 

pedalkraftssystem i Figur 4.1. 

 

 

Figur 4.1 - Pedalkraftssystem 

 

Pedalkraftssystemet har följande egenskaper:  

 Systemet är enkelt att använda. 

 Generatorn ger en mäta maximal effekt på 300 watt.  

 Styrkretsen visar spänning, ström och effekt på LCD-display. 

 Styrkretsen kan mäta en spänning i ett intervall från 0 till 45 volt.  

 Styrkretsen kan mäta en ström i ett intervall från 0 till 15 Ampere. 

 Styrkretsen kan mäta en effekt i ett intervall från 0 till 675 watt.  

 Styrkretsen skickar varje sekund, det genererade effekt värdet genom seriellporten med 

ett gränssnitt av 9600 baud rate. 

 Kraftelektronikkrets är designade för att hantera upp till 60 ampere och upp till 400 volt. 

 Styrkretsen kan kontrollera omkopplarna enlig programmet. 
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Resultatet av mätningen av den effekt som uppnås med detta system kan ses direkt på LCD-

display. se Figur 4.2.  

 

 

Figur 4.2 - Kontrollenhet av pedalkraftssystem 

 

Uteffekten som erhålls under en halvtimmes trampning på cykeln varierade mellan 150 och 250 

watt, men en toppeffekt på 300 watt med oscillerande värde av spänningar mellan 0 och 25 volt 

och av ström mellan 0 och 15 ampere. Ju fler laster ansluter automatiskt till system, mer känner 

personen den fysiska ansträngningen som krävs för att producera mer elektrisk energi. 

 

En annan tillämpning av system är att skicka informationen genom seriellporten från 

styrkretsen, den EUSART enhet kommunicerar med en hyperterminal verktyg för seriell 

kommunikation med bra resultatet. Pedalkraftssystemet kan kommunicera med eventuell dator 

då informationen kan sparas för senare analys i ett dataprogram. 

 

Sammanfattningsvis fungerar systemet bra och levererar en bra mängd energi. 

Men systemet behöver utvecklas, bland de förbättringar som kan göras är beroende av de 

kopplade belastningarna behov eller egenskaperna på andra kopplade system. Om det används 

likström apparaterna, föreslås en spänningsregulator för att driva den rätta spänningen till de 

laster och ett batteribank för att lagra men om det är växelström apparaterna som användes, 

skulle det behövas dessutom en DC/AC-omvandlare till 240 volt och 50 Hz frekvens.  

Detta gäller för fristående system som inte är anslutna till elnätverk vanligt vis används i små 

stugor. För system som kopplas till el nätverks har andra krav som ses i kapitel andra system 

för elproduktion i småskalighet. 
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5 ANDRA SYSTEM FÖR ELPRODUKTION I SMÅSKALIGHET  

Detta kapitel är en undersökning av litteratur med anknytning till andra befintliga system, 

främst relaterade till solceller och vindkraftverk elproduktion i småskalig men beträffande av 

den teoretiska studien var svårt att hitta fullständig litteratur eftersom de flesta system var 

fortfarande under utredning eller utveckling, av denna anledning för att slutföra studien tillfogas 

de nyligen släppta produkter på den svenska marknaden för småskalig elproduktion. 

 

Det är några kompletta system som redan opererar, bland de mest framträdande texterna 

befanns [16-17], med konkret information i begrepp av genererade effekt. Den första studien är 

en serie intervjuer med personer som implementerar solceller-och vindturbiner system i sitt 

hem[16], där solcellerna få cirka 540 watt och vindturbiner cirka 1000 watt. Den andra studien 

är en analys av en solcellsmodell som implementerar en solfångare och kan producera 580 watt 

[17]. Den sista studien är jämförelsen mellan användningen av solpaneler eller vindkraftverk 

[18], solpaneler kan producera cirka 230 watt och vindkraftverk från 1 till 2,5 kilowatt. 

 

Resultatet i de studier är elproduktion mellan 230 watt till 2,5 kilowatt när den drivs vid max i 

dessa små stationer. Däremot nämner studier vad solceller och vindkraftverk har gemensamt 

att dem är begränsas av vädret, så extra hjälp skulle behövas när det är mulet eller om det är 

vindstilla, då är el produktion minimalt eller noll. 

 

De system som används idag kan variera ganska mycket i komplexiteten i elektronisk men 

komponenterna utföra de viktigaste funktionerna så som visas på fristående solceller system, 

se Figur 5.1. 

 

Figur 5.1 - Fristående solceller system [19] 
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Andra vanligt förekommande systemet är hybriden där både sol-och vindenergi används, som 

vanligtvis har också en reserv generator som drivs med bränsle, se Figur 5.2. 

 

 

Figur 5.2 - Hybrid kraftsystemet [20] 

 

Pedalkraft system arbetar med en spänning från 0 till 25 volt och en ström från 0 till 15 amper, 

det är tänkt att om dessa system fungerar i dessa intervall skulle pedalkraft systemet fungera 

som en reserv generator istället för reserv generator som drivs med bränsle och vara lätt att 

laddas i samma batteri bank och senare omvandla till växelspänning för användning i hemmet 

eller elnätet.  

När det gäller små stationer som är isolerade inte kräver någon typ av tillstånd för drift, men 

anslutningarna måste utföras av en behörig elektriker.  

 

Vissa företag arbetar med stora stationer och för småskaliga elproduktion, småskalig 

elproduktion systemet är distribueras av olika företag i Sverige till exempel, Egen El, Direct 

Energy [21]-[22], Windon, SwitchPower, Lego Elektronik[23]-[24], Windforce [25]-[26], 

Innosund AB [27]-[28], Hannevind, Solarit[29]-[30], Solarlab och Medsolen[31]-[32], dessa 

produkter kan användas ansluten till det elektriska leveransnät eller i separata system.  

 

De mest populära produkterna för småskalig elproduktion som sälj numera visas i följande 

tabell. (se Tabell 5.1). 
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Tabell 5.1- Produkter på den svenska marknaden för elproduktion i småskalig 

 

Företaget Produkt Effekt (W) Spänning (V) Ström (A) 

Direct 

Energy 

IBC PolySol 195 DS  180 26,7 V 7,36 

SunTech Power 250-20/Wd  250 30.7 V 8.15 

Lego 

elektronik 

Vindkraftverk Windy 450  250 12.0 V 20.0 

150W solpanel 150 18.2 V 8.2 

Vindkraftverk SW-700  432 27.0 V 16 

Windforce Vind SpeedX  1000 24.0 V 46 

Windstar 3000  3000 48-100 V 30 

Solpaneler polykristallin  230 24.0V 9.6 

Innosund 

AB 

Polycrystalline, 240 - 255Wp  240 29.4 A 8.17 

Airforce one FE1012U  662 14.4 V 46 A 

Solarit Sunrise M654230  230 27.35 V 8.41 

Air Breeze  200 12-24 V 16 

Medsolen Vision 60 smart S 260P60  260 30.06 V 8.65 

Windstar 400  400 12-24 V 16 

Källa: Egen undersökning 

 

När det gäller stationer som verkar i samband med nätverket av elförsörjning, varje kommun i 

Sverige har sina egna regler som bygger på författningar och standarder av 

elsäkerhetsmyndigheten [33]. Fastigheten ska ha ingång mätare för energiförbrukning och 

utgång mätare, om det säljer till nätet den överskottsel som inte används i fastigheten, se Figur 

5.3. 

 

Figur 5.3 - Småskaliga vind-och solcellanläggningar [34] 
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6 DISKUSSION 

När det gäller design, teori och labb testen av generatorerna övertygar att likströmgeneratorer 

med permanentmagneter är det bästa valet för elproduktion i detta system, eftersom de inte 

kräver ytterligare källor för att starta generatorn, de kan utnyttja de långsamma rörelserna, det 

behövs ingen spänning likriktare och genererar en effekt proportionell till den pålagda rörelsen 

som en person kan utföra. 

 

Mekanismen av pedalkraftssystem fungerar bra, den är enkel men mycket stabil, All den rörelse 

som en person utövar på cykeln överförs till generatoraxeln, det krävs förbättringar i basen av 

det material som används och en bättre lösning för att fästa in cykel på ett enklare sätt, för 

tillfället skruvas den för hand. 

 

Den elektroniska kretsen fungerar korrekt, den utför de funktioner som förväntas. Mätningarna 

av den genererade effekten visas på LCD-display, information skicka genom serie portarna och 

kan styra effekten till belastningarna. Det interna programmet i mikrokontroller utför de 

funktioner korrekt och det här programmet kan förbättras med andra funktioner efter behov. 

 

Den energi som produceras var tillräckligt för att betraktas som extra tillskott för elproduktion 

i småskalighet. Med systemet uppnås maximalt 300 watt, detta är tillräckligt för att ladda 

batterier eller driva hushållsmaskiner som inte kräver mycket effekt.  

Den maximala effekten nås när belastningarna minskar till den totala resistansen på 0,15 ohm, 

för att undvika skador på generatorn minskas inte ännu mer dessa belastningar, resultatet blev 

en spänning på cirka 25 volt och en ström på cirka 12 ampere, inom det normala intervallet för 

drift av generatorn. 

 

Det var tänkt att utföra mer mätningar om detta, systemet är därför utrustat för att utföra dessa 

mätningar på hårdvara men programmet för spara sådan information utfördes inte.  

Resultatet av den maximala effekten är relativ, eftersom det beror på det fysiska tillståndet hos 

varje person. 

Den här tekniken skulle användas på bästa sättet i gym eller träningsanläggningar och utnyttja 

den energi som går i spillo. Det är sant att människan inte är en effektiv energikälla för 

elproduktion kortsiktig men många personer tränar i ett gym, all dess energi skulle kunna 
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användas för konsumtion i samma lokaler eller de som tränar i sina hem kunde ta denna energi, 

spara den och användas den sedan. 

 

Det skulle vara till stor fördel för de som inte har tillgång till elnät till exempel avlägsna platser 

runt om i världen eller dem som har en begränsad tillgång till elnät som till exempel sommar 

stugor där andra miljövänliga system inte räcker till. 

Eftersom driftområde i andra system är liknande pedalkraftsystem driftområde, möjligheten 

finns att den kan arbeta parallellt med dessa system och tar rollen som en reserv system eller 

uppgradera dessa andra system för att producera när andra källor inte kan. 
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BILAGOR 

Bilaga A - Materiallistan 

Tabell A.1 - Materiallistan 

Mekanik 

N Beskrivning Antal Mått Enhet (kr) Pris (kr) 

1 "Mountain bike 26" scott purgatory 1 st. - - 

2 Virke 2 meter 25,00 50,00 

3 Metaller stöd 2 st. 25,00 50,00 

4 Bas för motorn 1 st. 25,00 25,00 

5 Remskiva 1 st. 25,00 25,00 

Elektronik 

6 PIC 18F4550 1 st. 68,70 68,70 

7 MOSFET IRF740LC 6 st. 25,90 155,40 

8 LCD ATM1602B-FL-YBW 1 st. 100,00 100,00 

9 Spänningsregulator L7805CV 1 st. 6,06 6,06 

10 Zener diod BZX55/C5V1 2 st. 0,60 1,20 

11 Resistor 100 kΩ ± 5 6 st. 3,56 21,36 

12 Resistor 1 kΩ ± 5 6 st. 3,56 21,36 

13 Resistor 1.5 kΩ ± 5 1 st. 3,56 3,56 

14 Resistor 10 kΩ ± 5 1 st. 3,56 3,56 

15 Resistor 2 kΩ ± 5 1 st. 3,56 3,56 

16 Effektmotstånd 0.22 Ω 5 W ± 10 % 2 st. 7,30 14,60 

17 Kondensator 0.1 uF 1 st. 7,66 7,66 

15 Kondensator 0.33 uF 1 st. 3,66 3,66 

16 Kondensator 100 nF 1 st. 2,85 2,85 

17 Glödlampa 24V/5W 10 st. 10,00 100,00 

18 Glödlampa 24V/25W 10 st. 15,00 150,00 

20 Laboratoriekort laminat 1 st. 39,90 39,90 

21 Anslutningsdon, rakt 3 st. 4,90 14,70 

22 Kretskortskontakt 3 st. 22,00 66,00 

23 Kretskortsplint 2-poler 1 st. 15,00 15,00 

24 Kretskortsplint 4-poler 1 st. 15,00 15,00 

25 Inbyggnadslåda liten 1 st. 49,90 49,90 

26 Inbyggnadslåda stor 1 st. 100,00 100,00 

27 Polskruv svart/röd 10 st. 7,90 79,00 

28 Chiaphua CIM Motor 1 st. 200,00 200,00 

Total 1393,03 

Källa: Egen undersökning  
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Bilaga B - Chiaphua CIM Motor Datablad  

 
Figur B.1- Chiaphua CIM Motor  
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Bilaga C – LCD display  

 
Figur C.1 - LCD modul ATM1602B 
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Bilaga D - MOSFET IRF740LC Datablad 
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Bilaga E - Lab mätningar 

Tabell E.1 - Lab mätningar 

1x5 W lampa = 3 ohm 

rpm Nm V A 

100 0,15 0,235 0,0431 

200 0,18 0,472 0,7566 

300 0,22 0,705 0,9756 

400 0,21 0,943 0,1128 

500 0,23 1,176 0,12366 

600 0,23 1,414 0,13243 

800 0,24 1,884 0,14655 

900 0,25 2,116 0,15263 

1000 0,25 2,352 0,1586 

1100 0,25 2,582 0,16428 

1200 0,26 2,821 0,16976 

1300 0,26 3,051 0,17512 

1400 0,26 3,281 0,18029 

1500 0,26 3,523 0,18562 

1600 0,27 3,745 0,19043 

1700 0,27 3,969 0,205 

1800 0,28 4,189 0,209 

1900 0,31 4,397 0,213 

2000 0,29 4,609 0,218 

2100 0,3 4,842 0,223 

2200 0,31 5,066 0,227 

2300 0,32 5,258 0,231 

2400 0,32 5,488 0,235 

2500 0,33 5,709 0,24 

2600 0,33 5,9 0,244 

2700 0,34 6,217 0,249 

2800 0,34 6,44 0,253 

2900 0,37 6,647 0,256 

3000 0,39 6,872 0,261 

3100 0,38 7,026 0,263 

3200 0,32 7,248 0,267 

3300 0,33 7,458 0,271 

3400 0,34 7,682 0,275 

3500 0,33 7,895 0,278 

3600 0,34 8,081 0,281 

3700 0,34 8,238 0,284 

3800 0,35 8,487 0,288 

3900 0,36 8,72 0,291 

4000 0,37 8,931 0,295 
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2x5 W lampor = 1,6 ohm 

rpm Nm V A 

100 0,12 0,221 0,123 

200 0,15 0,45 0,189 

300 0,16 0,675 0,225 

400 0,17 0,908 0,249 

500 0,18 1,137 0,267 

600 0,2 1,364 0,283 

800 0,22 1,82 0,309 

1000 0,24 2,277 0,332 

1200 0,26 2,727 0,355 

1400 0,26 3,178 0,376 

1600 0,28 3,625 0,396 

1800 0,28 4,082 0,415 

2000 0,29 4,514 0,433 

2400 0,34 5,411 0,469 

2800 0,35 6,303 0,503 

3200 0,33 7,162 0,534 

3600 0,35 8,027 0,564 

3995 0,38 8,901 0,592 

3x5 W lampor = 1,08 ohm 

rpm Nm V A 

100 0,12 0,221 0,178 

200 0,15 0,45 0,282 

400 0,18 0,898 0,373 

600 0,2 1,357 0,424 

800 0,22 1,82 0,463 

1000 0,24 2,266 0,498 

1300 0,26 2,717 0,531 

1500 0,28 3,169 0,562 

1700 0,28 3,614 0,593 

1900 0,3 4,062 0,622 

2400 0,35 5,392 0,703 

2800 0,35 6,265 0,753 

3200 0,33 7,128 0,799 

3600 0,35 8,007 0,845 

3990 0,38 8,871 0,888 

4x5 W lampor = 0,86 ohm 

rpm Nm V A 

100 0,12 0,216 0,23 

200 0,16 0,434 0,362 

400 0,18 0,885 0,491 

500 0,18 1,137  

600 0,2 1,338 0,56 

800 0,22 1,787 0,612 
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1000 0,24 2,236 0,659 

1200 0,26 2,682 0,702 

1400 0,26 3,13 0,744 

1600 0,28 3,57 0,784 

1800 0,28 4,025 0,823 

2000 0,3 4,464 0,861 

2400 0,35 5,347 0,931 

2800 0,33 6,195 0,997 

3200 0,32 7,072 1,06 

3600 0,35 7,907 1,119 

3999 0,38 8,779 1,175 

8x5 W lampor = 0,53 ohm 

rpm Nm V A 

100 0,12 0,196 0,405 

200 0,16 0,413 0,685 

400 0,18 0,845 0,953 

500 0,18 1,137 1,307 

600 0,22 1,29 1,96 

800 0,22 1,74 1,204 

1000 0,24 2,183 1,297 

1200 0,26 2,631 1,385 

1400 0,26 3,075 1,468 

1600 0,28 3,515 1,547 

1800 0,28 3,953 1,625 

2000 0,3 4,398 1,698 

2400 0,35 5,254 1,838 

2800 0,33 6,125 1,968 

3200 0,32 6,994 2,096 

3600 0,35 7,824 2,212 

3986 0,38 8,64 2,322 

9x5 W +1x25 W lampor = 0,36 ohm 

rpm Nm V A 

100 0,12 0,182 0,564 

200 0,16 0,376 0,977 

400 0,18 0,795 1,418 

600 0,22 1,22 1,658 

800 0,22 1,665 1,84 

1000 0,24 2,108 2,002 

1200 0,26 2,543 2,149 

1400 0,26 2,98 2,29 

1600 0,28 3,412 2,422 

1800 0,28 3,846 2,553 

2000 0,3 4,274 2,679 

2400 0,35 5,123 2,912 

2800 0,33 5,966 3,136 
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3200 0,37 6,822 3,344 

3600 0,37 7,675 3,526 

3996 0,4 8,419 3,72 

10x5 W + 2x25 W lampor = 0,3 ohm 

rpm Nm V A 

100 0,12 0,165 0,663 

200 0,16 0,342 1,203 

400 0,18 0,795 1,838 

600 0,22 1,167 2,191 

800 0,22 1,585 2,437 

1000 0,24 2,018 2,662 

1400 0,28 2,878 3,07 

1800 0,28 3,733 3,44 

2000 0,3 4,145 3,612 

2400 0,35 4,977 3,934 

2800 0,33 5,826 4,253 

3200 0,37 6,634 4,534 

3600 0,37 7,475 4,811 

3986 0,4 8,264 5,066 

10x5 W +10x25 W lampor = 0,15 ohm 

rpm Nm V A 

100 0,12 0,165 1,263 

200 0,16 0,342 2,403 

400 0,18 0,795 3,138 

600 0,22 1,167 4,191 

800 0,22 1,585 4,837 

1000 0,24 2,018 5,262 

1400 0,28 2,878 6,07 

1800 0,28 3,733 6,84 

2000 0,3 4,145 7,212 

2400 0,35 4,977 8,034 

2800 0,33 5,826 8,453 

3200 0,37 6,634 9,034 

3600 0,37 7,475 9,611 

3986 0,4 8,264 10,033 
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Bilaga F - Byggprocess av mekanismen 

För att överföra den mekaniska energin från cykel, var det nödvändigt att bygga en bas för att 

hålla fast cykeln och bakhjulet några centimeter i luften. Cykeln som används är en "Mountain 

bike 26" Scott purgatory " med en ändring i bakhjulet, spåren är mindre markant än vanligt.  

Basen hade byggt av trä, med det exakta måttet av cykeln men fick inte den önskade stabiliteten. 

Därpå två stöd av metall skruvades, för att hålla stabiliteten och förmedla rörelse från bakhjulet 

till en remskiva på generatornaxeln, för detta ändamål bygg en bas och ett stycke för att uppnå 

anslutningen mellan bakhjulet och motorn, visas i Figur F.1. 

 

 
Figur F.1 - Bas för motorn 

 

Efter att ha fäst cykeln på stativet var nästa utmaning var förmedla rörelse bakhjulet och en 

remskiva på axeln av generatorn. Den första remskivan som användes visas i Figur F.2 och 

detta konstruerades för att matcha med bälte och fälg av bakhjulet. 

 

 

Figur F.2 - Remskiva inre diameter 4 cm 

 

Två olika typer av bälten testades, ett av nylon visas i Figur F.3  
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Figur F.3 - Nylon rem och remskiva 

och den andra var flexibel och elastisk visas i Figur F.4 båda matchade med den inre mått på 

remskivan. 

 

Figur F.4 - Elastisk rem och remskiva 

 

en remskiva testades också med en mindre diameter men en bredare testades direkt på däcket 

på bakhjulet visas i Figur F.5. 

 

Figur F.5 - Remskiva med mindre diameter 1 tum 

Resultat av överföring av rörelse 
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Efter att ha provat olika metoder och misslyckade resultat med remsorna, för att börjar med 

nylon bälte, det hade inte tillräckligt med friktion och gled i remskivan, sedan det elastiska 

bandet hade friktion nog men det var alltför flexibelt och det gled ut remskivan ofta vid höga 

hastigheter. Slutligen lades bakhjulet direkt mot remskiva, detta gav ett bra resultat, remskivan 

med den mindre diametern bidrog att erhålla en högre vinkelhastighet i generatorns axel. Hela 

enheten visas i Figur F.6. 

 

 

Figur F.6 - Den kompletta monteringen av cykeln och generator 

 

Omvandlingen av rörelsen hos systemet har maximalt hastighetsförhållande när cykeln har sina 

kugghjul i maximal, dvs. pedalens kedjehjul med 48 tänder har en rotationshastighet N1 och 

minsta kuggkransen på bakhjulet med 11 tänder har en rotationshastighet N2. 

 

Däremot har systemet lägsta hastighetsförhållande när cykeln har sina kugghjul i det den lägsta 

växeln, med pedalens kedjehjul med 28 tänder har en rotationshastighet N1 och största 

kuggkransen på bakhjulet med 32 tänder har en rotationshastighet N2. 

 

Detta innebär att med en rotationshastighet i pedalerna N1, roterar kuggkransen på bakhjulet 

snabbare eller långsammare att N2 = 4,36 N1 eller N2 = 0,875 N1. Det bakre hjulet samt det lilla 

N 1

N 2

=
48

11
= 4,36

N 1

N 2

=
28

32
= 0,875
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kedjehjulet är i samma axel, vilket innebär att de roterar med samma hastighet, om 

rotationshastigheten av däcket är N3, innebär att N2 = N3. 

Bakhjulet har en diameter på 26 engelska tum eller 66,04 centimeter med en rotationshastighet 

på N3, remskivan på generatorn har en diameter på 2,5 centimeter och om rotationshastigheten 

är N4, är hastighetsförhållandet enligt följande: 

 

Om N2 ersätter N3, är rotationshastighets förhållande maximum mellan N1 och N4 det vill säga 

mellan pedalerna och remskivan på generatorn är:  

 

 

Och minimum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 4

N 3

=
66,04

2,5
= 26,42

N 4

4,36 N 1

= 26,42

N 4

N 1

= 26,42×4,36 = 115,18

N 4

0,875 N1

= 26,42

N 4

N 1

= 26,42×0,875 = 23,12
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Bilaga G – Styrkretsen program 

/**********************************************************/ 

// PEDALKRAFT SYSTEM PROGRAMMET STYRENHETEN 

/**********************************************************/ 

 

/*******************************************/ 

// Initiala konfigurationen av mikrostyrenheten 

/*******************************************/ 

#pragma config PLLDIV = 5 

#pragma config CPUDIV = OSC1_PLL2 

#pragma config USBDIV = 2 

#pragma config FOSC = INTOSCIO_EC 

#pragma config FCMEN = OFF 

#pragma config IESO = OFF 

#pragma config 

 PWRT = OFF 

#pragma config BOR = OFF 

#pragma config BORV = 3 

#pragma config VREGEN = OFF 

#pragma config WDT = OFF 

#pragma config WDTPS = 32768 

#pragma config CCP2MX = OFF 

#pragma config PBADEN = OFF 

#pragma config LPT1OSC = OFF 

#pragma config MCLRE = OFF 

#pragma config STVREN = OFF 

#pragma I LVP = OFF 

#pragma I ICPRT = OFF 

#pragma config XINST = OFF 

#pragma config DEBUG = OFF 

#pragma config CP0 = OFF, CP1 = OFF, CP2 = OFF, CP3 = OFF 

#pragma config CPB = OFF 

#pragma config CPD = OFF 

#pragma config WRT0 = OFF, WRT1 = OFF, WRT2 = OFF, WRT3 = OFF 

#pragma config WRTC = OFF 

#pragma config WRTB = OFF 

#pragma config WRTD = OFF 

#pragma config EBTR0 = OFF, EBTR1 = OFF, EBTR2 = OFF, EBTR3 = OFF 

#pragma config EBTRB = OFF 

 

/*******************************************/ 

// Inkludera bibliotek 

/*******************************************/ 

#include <htc.h> 

#include <stdio.h> 

#include <delays.h> 

#include <math.h> 

#include <adc.h>  
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#include <usart.h> 

 

/*******************************************/ 

// Definitioner (detta är minnesadress) 

/*******************************************/ 

#define CLEAR 0x01 

#define ADDRESS 0x80 

#define ALIGNL 0x80   

#define ALIGNR 0xc0   

#define FREQ 8000000  

#define ARRAY_SIZE 16  //128 //64 //32  //4 // Känslighet, lägre = känsligare 

#define FREQ 8000000      // definiera frekvensen för usart, Freq = 8MHz 

#define baud 9600 

#define spbrg_value (((FREQ/64)/baud)-1)    // Beräkning Baudrate 

 

/*******************************************/ 

// Programrutiner 

/*******************************************/ 

void init (void); 

void init_display(void); 

void E(void); 

void delay(void); 

void long_delay(void); 

void startMessage(void); 

void callInitMethods(void); 

void readSensors(void); 

void calculateMeanValues(void); 

void powerOut(void); 

void printNumber (int Value); 

void print_data(char data); 

void print_instr(char instr); 

void print_string(const char *str, char mode); 

void is_sw1_pressed(void); 

void tx_data(unsigned char); 

unsigned char rx_serial(void); 

void tx_serial(unsigned char data1); 

void stringSerial(const char *str); 

void intSerial(int iValue); 

void getKValues(void); 

void setKValues(void); 

void printKValues(void); 

void helpSerial(void); 

 

/*******************************************/ 

// Variabler 

/*******************************************/ 

float iValue = 0; 

unsigned char timerCounter=0;  

unsigned char timerCountMax=10; 

unsigned char rxData; 
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int inter=3; 

int inputData=0; 

int serialTryMax=300; 

int serialTry; 

int serialReads=4; 

int serialStatus=1; 

unsigned char serialData[4]; 

signed int Vread (void); 

signed int Aread (void); 

signed int button(void); 

signed int count = 0; 

float aValue = 0; 

float vValue = 0; 

float vvValue = 0; 

float wValue = 0; 

float pushButton=0; 

signed int adconTemp = 0; 

int wwValue; 

float wattspersecond=0; 

float const resoluc = 5.0/1023.0;  

float const resolucV =7.894737; 

float const resolucA = 1.0/23.0; 

float offset = 2.76; 

char lcd_string[4]; 

int watts; 

int wattsu; 

int wattsd; 

int wattsc; 

int sum1 = 0; 

int sum2 = 0; 

int sum3 = 0; 

int queue[ARRAY_SIZE]; 

int countM = 0; 

int calcUp(int num); 

int calcDown(int num); 

int select=0; 

unsigned int persecond=0; 

unsigned int perselect=0; 

 

 

/*******************************************/ 

// MAIN 

/*******************************************/ 

void main (void)   

{  

callInitMethods(); 

while(1) 

 {  

 readSensors(); 

 powerOut(); 
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 print_instr(ALIGNL); 

 print_string("V:",0); 

 sprintf (lcd_string, "%3.1f", vValue); 

 print_string(lcd_string,0); 

 print_string("   A:",0); 

 sprintf (lcd_string, "%3.1f", aValue); 

 print_string(lcd_string,0); 

 print_instr(ALIGNR); 

 print_string("W:",0); 

 sprintf (lcd_string, "%3.1f", wValue); 

 print_string(lcd_string,0); 

 intSerial(wValue); 

 calculateMeanValues(); 

 print_instr(CLEAR); 

 select++; 

 persecond++; 

 perselect++; 

while (perselect==9) 

{ 

 print_instr(ALIGNR); 

 print_string("W:",0); 

 sprintf (lcd_string, "%3.0f", wValue); 

 print_string(lcd_string,0); 

 intSerial(wValue);   // Skickar data till serieporten varje sekund 

 persecond++; 

 perselect++; 

 perselect=0; 

 select++; 

 }  

 while (select==25)  // Aktivera varje MOSFET 

  { 

  LATDbits.LATD1 =1; 

  intSerial(wValue); 

  persecond++; 

  perselect++; 

  select++; 

  } 

  while (select==50) 

  { 

  LATDbits.LATD0 =1; 

  persecond++; 

  perselect++; 

  select++;   

  } 

 while (select==75) 

  { 

  LATCbits.LATC2 =1; 

  persecond++; 

  perselect++; 

  select++;   
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  } 

 while (select==100) 

  { 

  LATCbits.LATC1 =1; 

  persecond++; 

  perselect++; 

  select++;   

  } 

 while (select==125) 

  { 

  LATCbits.LATC0 =1; 

  persecond++; 

  perselect++; 

  select++; 

  } 

 while (select==150) 

  { 

  LATDbits.LATD2 =1; 

  persecond++; 

  perselect++; 

  select++; 

  } 

 while (select==200) 

  { 

  LATDbits.LATD2 =0; 

  persecond++; 

  perselect++; 

  select++; 

  } 

 while (select==225) 

  { 

  LATCbits.LATC0 =0; 

  persecond++; 

  perselect++; 

  select++;   

  } 

 while (select==250) 

  { 

  LATCbits.LATC1 =0; 

  persecond++; 

  perselect++; 

  select++;   

  } 

 while (select==300) 

  { 

  LATCbits.LATC2 =0; 

  persecond++; 

  perselect++; 

  select++;   

  } 
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 while (select==325) 

  { 

  LATDbits.LATD0 =0; 

  persecond++; 

  perselect++; 

  select++;   

  } 

 while (select==350) 

  { 

  LATDbits.LATD1 =0; 

  persecond++; 

  perselect++; 

  select=0;   

  } 

 } 

} 

      

 

/***************************T****************/ 

// INIT - köras vid start 

/*******************************************/ 

void init (void) 

{  

 OSCCON=0x73; 

 UCONbits.SUSPND = 0; 

 UCONbits.USBEN = 0; 

 // Init values 

 PORTC=0x00; 

 //PORTA=0b00000011;  

 PORTB=0x00;  

 PORTD=0x00;  

 PORTE=0x00;    

 TRISE=0x00;   

 TRISD=0x00; 

 TRISA=0b00000111;  

 TRISB=0b00000000;  

 TRISC=0b00000000; 

 TRISE=0b00000000;//111; 

 T2CON=0b00000100; 

 ADCON1=0b10001100; 

 T0PS0=0;   

 T0PS1=0; 

 T0PS2=0; 

 PSA=0;       

 T0CS=0;      

 T08BIT=1;    

 TMR0IE=1;    

 PEIE=1;      

 TMR0ON=1;       

 timerCounter=0;   
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 SPBRG=spbrg_value;                   // Fyll SPBRG för att ställa in Baud Rate 

     RCSTAbits.SPEN=1;                    // För att aktivera seriell port  

 TXSTAbits.SYNC=0; 

 TXSTAbits.BRGH=0; 

 BAUDCONbits.BRG16=0; 

 BAUDCONbits.ABDEN=0; 

 TXSTAbits.TXEN=1;                                      

    RCSTAbits.CREN=1;                                       

    

} 

 

/*******************************************/ 

// Programrutiner 

/*******************************************/ 

void readSensors() 

{ 

vValue = resoluc*resolucV*Vread(); 

aValue = resolucA*Aread();// 

pushButton =button(); 

} 

 

int calcUp(int num) 

{ 

num++; 

if(num==(ARRAY_SIZE)) 

num=0; 

return num; 

} 

 

int calcDown(int num) 

{ 

num--; 

if(num==(-1)) 

num = ARRAY_SIZE-1; 

return num; 

} 

 

void calculateMeanValues() 

{ 

queue[countM] = wValue; 

countM = calcUp(count); 

sum1 = 0; 

for(int i = 0;i<ARRAY_SIZE;i++) 

{ 

sum1+=queue[i]; 

} 

wValue= sum1/ARRAY_SIZE; 

} 
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void powerOut() 

{ 

int u,d,c =0; 

 wValue = vValue*aValue;  

wwValue=(int)wValue; 

watts= (int)wwValue; 

wattsu= watts%10; 

d=watts/10; 

wattsd=d%10; 

c=d/10; 

wattsc=c%10; 

} 

   

void callInitMethods() 

{ 

init(); 

init_display(); 

startMessage(); 

} 

  

void startMessage() 

{ 

print_string("POWER",0);  

long_delay(); 

print_instr(CLEAR); 

} 

 

void tx_serial(unsigned char data1) // skicka tecken till serieport 

{ 

while (PIR1bits.TXIF==0); 

_delay(150); 

TXREG=data1; 

} 

unsigned char rx_serial(void) // Få tecken från serieport 

{ 

if(PIR1bits.RCIF==1);                             // Vänta tills RCIF blir låg 

return RCREG;                                    // Hämta data från registret mottagning 

} 

 

void intSerial(int iValue)   // Skicka heltal som tecken över en serieport 

{ 

tx_serial((iValue%10000)/1000+'0'); 

tx_serial((iValue%1000)/100+'0'); 

tx_serial((iValue%100)/10+'0'); 

tx_serial(iValue%10+'0'); 

} 
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void printNumber (int Value) 

{ 

if(Value<0) 

 { 

 Value=Value*-1; 

 print_instr(0xC0); 

 print_data('-');  

 } 

 else 

 { 

 print_data('0'); 

 }  

print_data((Value%1000)/100+'0'); 

print_data((Value%100)/10+'0'); 

print_data(Value%10+'0'); 

} 

 

int Vread () 

{ 

adconTemp=0; 

ADCON0=0b01000001; //AN0 (X temp= 292)       

GO=1; 

while (GO) 

{;} 

adconTemp=(ADRESH<<2)+(ADRESL>>6); 

return checkIfValueIsWithinInterval(adconTemp, 0); 

} 

 

int Aread () 

{ 

adconTemp=0; 

ADCON0=0b01000101; //AN1 Y 

GO=1; 

while (GO) 

{;} 

adconTemp=(ADRESH<<2)+(ADRESL>>6); 

return checkIfValueIsWithinInterval(adconTemp, 0);  

} 

 

/**********************************************************/ 

// Skriv ut tecken till LCD med 4-bitars-metoden denna del initierar LCD 

/**********************************************************/ 

void init_display(void) 

{ 

long_delay(); 

long_delay(); 

long_delay(); 

LATB=0x03; 

long_delay(); 
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E(); 

LATB=0x03; 

long_delay(); 

E();   

LATB=0x03; 

long_delay(); 

E(); 

LATB=0x02; 

long_delay(); 

E(); 

// Ställ in LCD-egenskaper ... 

 print_instr(0x28); // 2: Dubbel linje (även om det är enda rad) 

 print_instr(0x0C); // 3: Display på, markör, blink

 print_instr(CLEAR); // 4: Rensa 

 print_instr(0x06); // 5: Ställ in ingångsläget 

} 

 

/*******************************************/ 

// Skriv ut tecken till LCD med 4-bitars-metoden 

/*******************************************/ 

void print_data(char data) 

{ 

 LATB = (data>>4) & 0x0F; 

 //LATCbits.LATC1=1; 

 LATBbits.LATB4=1; //RS 

 E(); 

 LATB = data & 0x0F; 

 //LATCbits.LATC1=1; 

 LATBbits.LATB4=1; //RS 

 E(); 

} 

 

void print_string(const char *str, char mode) 

{ 

char i=0; 

while (str[i]) 

 { 

 print_data(str[i++]); 

 if ((i==8) && mode) 

  { 

  print_instr(ADDRESS+0x40); 

  } 

 } 

} 

 

 

 

/*******************************************/ 

// Print instruction to LCD with 4-bit method 

/*******************************************/ 
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void print_instr(char instr) 

{ 

 LATB = (instr >> 4) & 0x0F; 

 //LATCbits.LATC1=0; 

 LATBbits.LATB4=0; //RS 

 E(); 

 LATB = instr & 0x0F; 

 //LATCbits.LATC1=0; 

 LATBbits.LATB4=0; //RS 

 E(); 

} 

 

/*******************************************/ 

// Toggle E to execute command/instruction 

/*******************************************/ 

void E(void) 

{ 

 delay(); 

 LATBbits.LATB5=0; 

 delay(); 

 LATBbits.LATB5=1;  

 delay(); 

 LATBbits.LATB5=0; 

 delay();  

} 

  

/*******************************************/ 

// Just a short delay 

/*******************************************/ 

void delay(void) 

{ 

 unsigned int del; 

 for(del=0;del<100;del++){;} 

} 

 

/*******************************************/ 

// Just a long delay, used at init... 

/*******************************************/ 

void long_delay(void) 

{ 

 unsigned long j; 

 for(j=0;j<2000;j++){;} 

} 
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Bilaga H - Projekt planering 
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