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Konstruktion av en Autonom Dammsugare 
Jonas Fredriksson 

Sammanfattning 
 

Denna rapport beskriver tillkomsten av en enkel autonom dammsugare. Projektet 
utfördes som det examensarbete som ingår i magisterprogrammet inom robotteknik vid 
HTU våren 2004. 

Målet med projektet var att ta fram ett konstruktionsförslag och en funktionell modell 
av en autonom dammsugare. Störst vikt lades vid att ta fram ett fungerande styrsystem, 
samt ett chassi för dammsugaren. Syftet med projektet var att öka kunskapen om 
autonoma fordon och hur de kan kontrolleras. 

Styrsystemet konstruerades kring en AVR-processor från Atmel. Dessa processorer är 
förhållandevis enkla att programmera och kan utföra ett stort antal olika operationer. 
AVR-processorn får signaler från två tryckkänsliga sensorer i dammsugarens front när 
den stöter emot ett hinder och styrprogrammet utför då en funktion som får 
dammsugaren att röra sig bort från hindret. Dammsugaren har således ingen mer 
avancerad logik, utan kommer att förflytta sig enligt ett slumpmässigt mönster. Till 
drivningen används två likströmsmotorer från MicroMotors, vilka styrs via AVR-
processorn och två H-bryggor tillverkade av National Semiconductors. Själva 
drivningen utgörs av larvfötter. 

På chassiet, som tillverkats av aluminium, sitter en sugfläkt och en roterande borste 
monterade. Dessa står för den dammuppsamlande funktionen och har tagits från en 
handdammsugare av fabrikat Volta U96. 

Tester visar att den autonoma dammsugaren fungerar som tänkt och att den rör sig 
slumpmässigt över golvet, men att vissa omkonstruktioner bör göras för att den skall 
fungera klanderfritt. Under fortsatt utvecklingsarbete bör fokus ligga vid att reducera 
dammsugarens vikt, så att slitaget på drivmotorerna blir mindre. 
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Construction of a Autonomous Vacuum Cleaner 
Jonas Fredriksson 

Summary 
 

This report describes the making of a simple autonomous vacuum cleaner, which was 
made as a degree project at the University of Trollhättan/Uddevalla in the spring term 
2004.  

The goal was to produce a proposal of how to construct an autonomous vacuum cleaner 
and to build a functional model of it. The main part of the work was to bring forward a 
functioning controlling system and a chassis for the vacuum cleaner. The aim with the 
project was to increase the knowledge about autonomous vehicles and how to control 
them. 

The controlling system is based on an AVR-processor from Atmel. These processors are 
relatively easy to program and they can perform a large amount of operations. The 
AVR-processor gets signals from two sensors in the front of the vacuum cleaner. The 
sensors reacts on contact when the vacuum cleaner hits an obstacle and the controlling 
program runs a loop that makes the vacuum cleaner move away from the obstacle. This 
means that the vacuum cleaner moves at random. Two DC-motors from MicroMotors 
are used to drive the vacuum cleaner. The motors are controlled via the AVR-processor 
and two H-bridges manufactured by National Semiconductors. 

The chassis is made of aluminium and a fan and a rotating brush are mounted on it. The 
fan and the brush are taken from a vacuum cleaner called Volta U96. 

Tests shows that the vacuum cleaner works as considered and that it moves at random 
across the floor. Some reconstruction is necessary for the vacuum cleaner to work 
perfectly. One thing to think of in the future is that the weight ought to be lowered so 
that the driving motors aren’t worn-out before the intended time. 
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Förord 
Detta examensarbete har varit ett trevligt avslut på studierna vid HTU som påbörjades 
våren 1999. Efter fem års hårt arbete vilket resulterat dels i en teknologie 
kandidatexamen och dels i en magisterexamen, så är det dags att söka nya utmaningar 
och ge sig ut på okänt vatten. 
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1 Inledning 
Denna rapport är resultatet av det avslutande 10 poängs examensarbete på c-nivå, som 
ingår i magisterprogrammet med ämnesbredd inom robotteknik, 120 + 40 poäng, vid 
Högskolan i Trollhättan/Uddevalla. 

Arbetet har utförts på HTU under våren 2004 och föregicks av ett 5-poängs 
projektarbete där en autonom dammsugares styrsystem och grundkonstruktion 
bestämdes. 

Rapporten beskriver konstruktionen av ett enkelt autonomt fordon, samt hur det styrs 
med hjälp av mikroprocessorteknologi.  

Läsaren förväntas ha grundläggande kunskaper inom områdena elektronik och mekanik. 

1.1 Bakgrund 

Det finns ett antal autonoma städrobotar på marknaden. Priset för dessa sträcker sig från 
ca 3000 kr till 35 000 kr. Bakgrunden till detta projekt är således en förhoppning om att 
med enkla medel kunna konstruera en fungerande autonom städrobot till ett lägre pris 
än de kommersiella produkterna. 

1.2 Syfte och mål 

Målet är att ta fram ett konstruktionsförslag på en autonom dammsugare, samt att 
tillverka en funktionell modell av densamma. Tyngdpunkten ligger i att ta fram ett 
styrsystem och ett chassi för dammsugaren.  

Arbetet syftar till att öka kunskapen om autonoma fordon och hur de kan kontrolleras, 
samt hur enchipsdatorer programmeras. 

1.3 Avgränsningar 

Arbetet avgränsas till framtagning av en funktionell modell av en autonom 
dammsugare, samt en beskrivning av dess delar och hur den fungerar. 

Dammsugaren kommer att röra sig planlöst över golvet i grundutförande. Om 
tidsaspekten tillåter görs försök med att ge dammsugaren mer logik, så att den följer en 
beräknad bana. 
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2 Metod 
Examensarbetet har utförts enligt DPD (Dynamic Product Development) [1]. Vid DPD 
tillämpas flödande vattnets princip, vilket innebär att problem som uppstår och ej går att 
lösa för stunden, läggs åt sidan för lösning vid senare tillfälle, då förståelsen för 
problemet ökat.  

Paretoprincipen (80/20 % regeln) är fundamental vid utvecklingsarbete enligt DPD. 
Genom ett iterationsförlopp, där målet är en 80 % -ig förbättring av resultatet efter varje 
iteration fås snabbt en nära 100 % -ig lösning. Modell- och prototypbyggnation utförs 
under hela utvecklingsprocessen, som ett led i iterationsförloppet, för att snabbt 
konkretisera och kontrollera den aktuella lösningen.  

Verktyg som i stor utsträckning används vid DPD är:  

BAD (Brain Aided Design):  Kreativt tänkande används för att skapa en funktionell 
lösning utan dimensioner på ett problem. 

PAD (Pencil Aided Design): Skissteknik med penna och papper eller pennliknande 
föremål och dataregistrerande platta. 

MAD (Model Aided Design): Att med enkla medel göra modeller som ökar förståelsen 
och bidrar till en bättre lösning på ett problem. 

3 Förutsättningar 
Ett ofta förekommande sätt att styra enkla autonoma fordon är användandet av 
enchipsdatorer som till exempel: 

• Atmels AVR-processorer 

• Microchips PIC-processorer 

Dessa processorer finns i flera olika modeller, med varierande grad av finesser och 
funktioner. Gemensamt för både AVR och PIC processorena är att de bygger på RISC 
(Reduced Instruction Set Computer) arkitektur. Detta innebär att varje processor har ett 
visst antal instruktioner som den förstår. En mer avancerad processor förstår således fler 
instruktioner än en enklare modell.  

På HTU hålls kurser som bygger på programmering av Atmels AVR-processorer och 
därmed finns lättillgänglig kunskap om hur dessa processorer programmeras. Med 
anledning av detta valdes att bygga styrsystemet kring en AVR-processor från Atmel.  

För att öka förståelsen för AVR-processorer och programmeringsspråket Assembler 
studerades boken ”AVR An introductory course” [2]. 
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3.1 Benchmarking 

En marknadsundersökning har genomförts, där några varianter av autonoma 
dammsugare som finns att köpa i Sverige undersöktes. Enkla beskrivningar av de dessa 
dammsugare finns nedan. 

3.1.1 Samsung VC-RP30W  
Samsung VC-RP30W (se figur 3-1) är en mycket avancerad dammsugare som 
introduceras under våren 2004 [3]. Priset till kund är ca: 35 000 sek. Några av 
dammsugarens funktioner finns listade nedan. 
 

        
Figur 3-1  Samsung VC-RP30W. 

 
 

• Dammsugaren gör en karta av rummet den befinner sig i med hjälp av en kamera 
i taket. Dammsugaren navigerar sedan efter denna. Den förflyttar sig utan 
problem från rum till rum och dammsuger hela huset. 

• I fronten av dammsugaren sitter en webbkamera monterad. Med hjälp av denna 
kamera och Internet kan dammsugarens rörelser studeras och dammsugaren kan 
manövreras från i stort sett vilken dator som helst. 

• Dammsugaren har sensorer för att undvika krockar med omgivningen i de fall då 
kartan över rummet ej stämmer med verkligheten. 

• Då batterinivån är låg åker dammsugaren automatiskt och laddar. Då laddningen 
är klar återvänder den och fortsätter där den slutade dammsuga. 

• En kombination av borste och sugfunktion används för att rengöra golvet. 

• Dammsugaren spelar olika melodier för att särskilja de olika städprogrammen. 

 



 Konstruktion av en Autonom Dammsugare 
 

   
 

- 4 - 

3.1.2 Electrolux ZA1 Trilobite  
Electrolux ZA1 Trilobite (se figur 3-2) har funnits på den svenska marknaden i ca 5 år 
[4]. Den har 9 ultraljudssensorer som registrerar omvärlden och svänger undan för 
hinder utan att kollidera med dem. Dammsugaren hittar automatiskt till 
laddningsstationen då den behöver laddas och undviker att falla ned för trappor genom 
att en magnetlist appliceras vid trappkanten. Priset är ca: 13 000 sek. 
 

                           
Figur 3-2  Electrolux ZA1 Trilobite. 

 

3.1.2.1 Teknisk specifikation – Electrolux ZA1 Trilobite  

• Gångtid:  <60 min 

• Laddningstid:  2 h 

• Diameter:  350 mm 

• Höjd:   130 mm 

• Vikt:   6,6 kg 

• Ljudnivå:  75 dB 

• Hastighet:  Max 0,4 m/s 

• Navigation:  Ultraljud 180° 

 



 Konstruktion av en Autonom Dammsugare 
 

   
 

- 5 - 

3.1.3 Kärcher Robocleaner RC 3000 
Robocleaner RC 3000 (se figur 3-3) introducerades på den svenska marknaden 2004 
[5]. Dammsugaren har en enkel och robust konstruktion, men är mycket avancerad med 
funktioner som automatisk laddning, automatisk dammtömning och sensorer som 
känner av trappor. Pris ca: 15 500 sek.  

 
Figur 3-3  Robocleaner RC 3000 vid ladd- och tömningsstationen. 

 

3.1.3.1 Teknisk specifikation - Robocleaner RC 3000 

• Gångtid:  <20 min 

• Laddningstid:  10-20 min 

• Diameter:  280 mm 

• Höjd:   100 mm 

• Vikt:   1,8 kg 

• Ljudnivå:  54 dB 

• Hastighet:  Max 0,2 m/s 

• Navigation:  IR, samt sensorer som detekterar omgivningen. 
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3.1.4 iRobot - Roomba 
Roomba (se figur 3-4) är enklare än övriga autonoma dammsugare, då den har 
trycksensorer och således måste krocka med inredningen för att byta riktning [6]. För att 
dammsugaren inte skall ramla ner för trappor finns en virtuell vägg att köpa som 
tillbehör. Dammsugaren återuppladdas manuellt. Priset är ca 3000 sek. 
 

 
Figur 3-4  Roomba, laddare och virtuella väggar. 

 

3.1.4.1 Teknisk specifikation - Roomba  

• Gångtid: 60-90 min 

• Laddningstid: 12 h 

• Diameter: 340 mm 

• Höjd:  90 mm 

• Vikt:  2.7 kg 

• Ljudnivå: 80 dB 

• Hastighet: - 

• Navigation: Sensorer som detekterar krock med omgivningen. 
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3.2 Styrsystem 

Det finns ett antal olika sätt att styra ett autonomt fordon. Ofta används någon form av 
sensorer på fordonet. Med hjälp av sensorerna detekteras hinder och kollisioner med 
omgivningen förhindras. Exempel på sensorer är: 

• Mekaniska brytare 

• Ultraljudssensorer 

• Lasersensorer 

Det finns ett antal vetenskapliga rapporter som behandlar försök med avancerade 
styrsystem för autonoma fordon. Ett återkommande tema är sensorsystem, där någon 
form av styrfunktioner används. Styrfunktionen är uppbyggd på så sätt att ett hinder är 
omringat av ett potentialfält som ger en repulsiv kraft på fordonet. Ju närmare hindret 
fordonet kommer desto större blir den repulsiva kraften [7].  Dessa system är framförallt 
framtagna för att ett autonomt fordon skall kunna ta sig från en plats i ett rum till ett 
förutbestämt mål. Om dammsugaren, som är aktuell i detta fall, ges mer intelligens och 
alltid har ett mål, kan ett liknande system vara intressant. Styrsystem med denna typ av 
styrfunktion kräver dock en hel del datorkraft. 

Det finns även styrsystem som ger fordonet mer intelligens genom att skapa en karta 
över omgivningen [8]. Kartan genereras ofta med hjälp av en kamera som monteras i 
taket på det rum som fordonet befinner sig i. Kartan kan även matas in i styrsystemet 
manuellt, från exempelvis en ritning.  

Ytterligare ett sätt att navigera ett autonomt fordon är att använda radiovågor [9]. 
Styrsystemet tar då emot kodade radiosignaler som sänds ut från ett antal radiofyrar. 
Dessa signaler används sedan för att räkna ut den nuvarande positionen och vart 
fordonet skall ta vägen. 

Nackdelen med de ovan nämnda systemen är att de ofta blir dyra att realisera. Detta 
bekräftas till exempel av priserna på de autonoma dammsugare som undersökts i 
ovanstående benchmarking. Den billigaste dammsugaren är Roomban som endast har 
krocksensorer och ett enkelt styrsystem, medan de mer avancerade apparaterna, med 
mer logik för styrningen, är betydligt dyrare.  
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4 Komponenter 
Under den 5-poängs förstudie som föregick detta examensarbete bestämdes 
dammsugarens grundkonstruktion samt styrsystemets uppbyggnad [10]. Nedan redogörs 
för de komponenter som då ansågs lämpliga att använda. 

 

4.1 Elektronik 

Som strömförsörjning, för både styrsystemet med drivmotorerna och för det 
dammuppsamlande systemet, används en 12 volts underhållsfri blyackumulator av 
fabrikat Leader CT7.2-12 (se figur 4-1). Blyackumulatorn är relativt strömstark och 
kommer klara att driva dammsugaren ca 2-3 timmar.  

• Bredd x Höjd x Djup: 151 x 95 x 65 (mm) 

• Vikt: 2.7 Kg 

• Kapacitet: 7.2 Ah 

 
 

Figur 4-1  Batteri. 
 
 

Detta batteri förser alla elektronikkomponenter i dammsugaren med ström. Nedan 
beskrivs övrig elektronik som används i det autonoma fordonet. 
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4.1.1 Styrsystem  

Huvuddelen i styrsystemet består av en AVR-processor från Atmel. Processorn 
programmeras via parallellporten på en vanlig PC. AVR-processorn får signaler från två 
sensorer som aktiveras om dammsugaren stöter emot något föremål eller en vägg. 

AVR-processorn styr i sin tur två motordrivkretsar via en utgång med en gemensam 
PWM-signal (Pulse Width Modulation). Dessutom styr två utgångar från processorn (en 
för varje motordrivkrets) riktningen på de tillkopplade motorerna. 

Då processorn får signal från någon av sensorerna utför den ett på förhand bestämt 
rörelsemönster för att ta sig bort från hindret. 

En spänningsregulator, som omvandlar spänningen från 12 till 5 V, används för att förse 
elektroniken med lämplig spänning.  

Ett blockschema över styrsystemet kan ses nedan (se figur 4-2), för kopplingsschema 
över hela styrsystemet, se bilaga A. 

 

 

Figur 4-2  Blockschema över styrsystemet.  
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AVR-processor 
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4.1.1.1 AVR-processor 

Den AVR-processor som används i dammsugaren har beteckningen Atmel ATmega163 
(se figur 4-3). Detta är en 8-bitars processor som bygger på RISC-arkitektur och klarar 
130 instruktioner [11]. Processorn har 32 in- och utgångar, en klockfrekvens på 4 MHz 
och, vilket är viktigt i detta avseende, tre inbyggda PWM-generatorer. Om en utgång 
sätts hög innebär det att den ger en utspänning på 5 V och om den sätts låg ger den en 
utspänning på 0 V. 

 
Figur 4-3  AVR-processor, ATmega163. 

 

Pulsbredden från PWM-generatorena fås genom att ge ett av processorns register ett 8-
bitars binärtal, det vill säga ett tal mellan 0 och 255. Utsignalen har ett maxvärde på 5 V 
och beroende på talet som matas in kommer signalen att variera mellan 0 V och 5 V. 
Om talet 255 matas in är signalen konstant 5 volt och om det givna talet är 0 ges en 
konstant utsignal på 0 V (se figur 4-4). PWM-signalerna matas ut genom processorns 
utgångar PD4 och PD5. 

 
Figur 4-4  PWM-signal för styrning av drivmotorernas hastighet. 

 
AVR-processorn lagrar programmen som skickas till den i ett internt minne av typen  
FlashEPROM och det kan programmeras då processorn sitter i ett färdigt system (ISP, 
In System Programmable). 
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4.1.1.2 Programmering av processor  

För att kunna programmera AVR-processorn via en dators parallellport krävs en 
koppling (se figur 4-5) innehållande en logikkrets 74HC125 [12]. Utgångarna från 
logikkretsen ansluts till ingångarna MISO, RESET, MOSI och SCK på AVR-
processorn. Kopplingsschemat innehåller även en spänningsregulator som omvandlar 
batteriets 12 V till 5 V, vilket passar elektroniken bättre. 

Figur 4-5  Koppling för programmering via parallellporten. 

 

Styrprogrammen skrivs och kompileras i programmet AVR Studio 3.56, vilket 
distribueras av Atmel [13]. Det programmeringsspråk som används är assembler och det 
färdiga programmet kompileras sedan till maskinkod i form av en HEX-fil. 

Då AVR Studio 3.56 inte klarar att föra över HEX-filerna till AVR-processorn via den 
ovan beskrivna kopplingen används istället programmet PonyProg2000 [14]. 
Programmet behöver konfigureras för den aktuella processorn och sedan kalibreras. 
Därefter är det möjligt att skriva direkt till processorns minne. 

4.1.1.3 Motorstyrningar/H-brygga   

För att styra dammsugarens drivmotorer används motordrivkretsar tillverkade av 
National Semiconductors med beteckning LMD18200T (se figur 4-6 och 4-7) [15]. 
Motordrivkretsarna klarar att driva motorer med en driftspänning på 12-55 V och en 
konstant ström på upp till 3 A. De är helt kompatibla med den form av mikroprocessor 
som används.  
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Motordrivkretsarna kan ses som elektroniska växellådor, där den inkommande PWM-
signalen bestämmer hur fort motorn skall gå. Under den tid då PWM-signalen är hög 
läggs matningsspänningen över motorn via transistorer som finns i kretsen, medan låg 
signal innebär att spänningen över motorn är noll. Motorn känner således en form av 
medelspänning, vilket innebär att hastigheten med vilken den snurrar beror på hur stor 
del av PWM-signalen som är hög (5 V) respektive låg (0 V).  

För att styra vilken riktning motorn skall gå används ytterligare en signal som endast är 
hög eller låg. Motordrivkretsarna har även funktioner som bland annat varnar för hög 
temperatur, men dessa används inte i detta projekt. 

 
 

Figur 4-6  H-brygga, LMD 18200T. 
 
 

 
 

Figur 4-7  Logikschema för H-brygga LMD 18200T. 
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4.1.1.4 Drivmotorer 

De motorer som används för att driva dammsugaren framåt är av fabrikat MicroMotors 
med beteckningen HVE155-12-90 (se fig 4-8) och de är försedda med en integrerad 
kuggväxel med nedväxling 90:1 [16]. De klarar ett maximalt moment på 0,25 Nm och 
är relativt strömsnåla, vid maximal belastning drar de ca 400 mA. 

 
Figur 4-8  Motor med växellåda, HVE155-12-90. 

 

Motorerna är även försedda med Hall-sensorer, vilket ger möjlighet att mäta deras 
individuella hastigheter. 

4.1.1.5 Sensorer  

Som sensorer används mikrogapsströmställare D2F-01L (se figur 4-9) tillverkade av 
OMRON [17]. Då mikrogapsströmställaren aktiveras kommer programmet i 
dammsugaren gå in i en loop som vänder dammsugaren och får den att fortsätta åt ett 
annat håll. Användandet av mikrogapströmställare innebär att dammsugaren måste 
krocka med inredningen för att byta riktning. 

       

Figur 4-9  Mikrogapströmställare från OMRON. 
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4.1.2 Dammsugardel 

För dammuppsamlingen krävs någon form av likströmsmotor med påmonterad fläkt. 
Det ansågs lämpligt att ta sådan utrustning från en befintlig handdammsugare, i detta 
fall en Volta U96. Voltan var även försedd med en roterande borste, vilken borstar upp 
damm från golvet för uppsugning. Borsten drivs av en likadan likströmsmotor som 
sugfläkten.  Även borsten ansågs lämplig att använda på den autonoma dammsugaren.   

4.1.2.1 Motorstyrningar  

I handdammsugaren drevs fläktmotorn av ett 6 V batteri. Försök visade att fläktmotorn 
roterade alldeles för fort vid inkoppling till den 12 V blyackumulator som används till 
den autonoma dammsugaren. Till följd av detta konstruerades två motorstyrningar (en 
för fläktmotorn och en för borstmotorn) för reglering av effekten till likströmsmotorerna 
(se figur 4-10). 

       100K

       100K

100K

10K

+

-

 2.2 nF +

- 10

R2=
?

   R1 =
10K M

12 V

 

Figur 4-10  Kopplingsschema fläktmotorstyrning. 

 

Kopplingen består av två OP-förstärkare tillsamman med ett antal resistorer, en 
kondensator, en diod samt en transistor som tål relativt höga strömmar. Kopplingen runt 
den första OP-förstärkaren ger en triangelvåg med en ungefärlig frekvens på 20 kHz. 
Genom att ändra vridpotentiometern R2 mellan 0 och 10 K genereras en PWM-signal 
som styr transistorn och därmed medelspänningen över motorn. 

Motorerna är kopplade direkt till blyackumulatorn via en brytare och påverkas således 
inte av dammsugarens styrsystem. 
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4.2 Mekanik 

Dammsugarens mekaniska konstruktion bestämdes endast till några få punkter i 
förstudien. Vilka dessa punkter var redogörs för nedan. 

4.2.1 Drivning 

Det som framförallt ansågs intressant var att driva dammsugaren framåt med larvfötter. 
En anledning till detta var att ingen annan tillverkare av autonoma dammsugare  
använder sig av denna teknik.  

Ytterligare en anledning var att dammsugarens drivmotorer kunde flyttas långt bak och 
därför ej skulle vara i vägen för batteriet, eller för sugfläkten. 

Förslaget ansågs dessutom bli mer estetiskt tilltalande, än konventionell hjuldrift. 

4.2.2 Dammsugning 

Precis som tidigare nämnts togs sugfläkt och borste från en Volta U96, eftersom dessa 
delar ansågs passa den tänkta dammsugaren väl. 

4.2.2.1 Sugfläkt  

Fläktmotorn med fläkthjul (se figur 4-11) byggs in i det uppsamlingskärl som dammet 
samlas i.  
 
 

 
 

Figur 4-11 Fläktmotor med fläkthjul. 
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4.2.2.2 Borste 

Den roterande borsten (se figur 4-12) hjälper till att samla upp damm/skräp från golvet 
och gör att sugeffekten kan reduceras.   

 

 

Figur 4-12  Roterande borste och dess drivmotor. 

5 Modellbyggnation 
Nedan beskrivs hur den funktionella modellen byggts upp och vilka delar som använts. 

5.1 Mekanik 

Den del som tillverkades först var dammsugarens bottenplatta. På denna grund 
monterades sedan övriga komponenter. Materialet som använts är aluminium, då detta 
är ett förhållandevis lätt men ändå starkt material. Aluminium är dessutom relativt 
lättarbetat. Bottenplattan är 250 x 250 mm (se figur 5-1). 

 

Figur 5-1  Bottenplatta. 
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5.1.1 Chassi 

På bottenplattan skruvades två 250 mm långa fyrkantsprofiler i aluminium fast med fyra 
genomgående skruvar storlek M4 (se figur 5-2). Profilerna har tvärsnittet 30x30x1 mm 
och fungerar som en bärande ram, samtidigt som motorer, hjulupphängning och borste 
fästs i dem. 

 

 

Figur 5-2  Chassi. 

 

Längst bak på dammsugaren monteras ytterligare en fykantsprofil ovanpå de redan 
befintliga. Denna profil ger hela konstruktionen stadga och förhindrar att bottenplattan 
flexar.  

5.1.2 Drivning  

Dammsugaren drivs med larvfötter och lämpligt material till detta var två stycken 
drivremmar med omkrets 556 mm och en bredd på ca 10 mm (se figur 5-3). Remmarna 
tillverkas av Optibelt.  

 

 

Figur 5-3  Drivning, sedd från sidan. 
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Som drivhjul används 4 stycken plasthjul med en diameter på 75 mm och en bredd på 
18 mm. Hjulen är avsedda för att monteras på en 8 mm axel. För att få drivremmarna att 
stanna kvar på hjulen svarvades ett ca 2 mm djupt och 10 mm brett spår i varje hjul. 

För de främre ej drivande hjulen borrades ett 8 mm hål genom de fyrkantsprofiler som 
är fästa vid bottenplattan. Som axlar för framhjulen används två 80 mm långa M8 
skruvar, vilka hålls på plats med hjälp av två låsmuttrar. 

För att kunna fästa drivmotorerna vid fyrkantsprofilerna borrades tre hål på den sidan av 
profilen som vetter mot dammsugarens insida. Ett hål i mitten för motoraxeln, samt två 
på var sida om hålet i mitten för motorns fästskruvar. På rörens utsida borrades ett 22 
mm hål i varje rör, precis framför hålet för motoraxeln (se figur 5-4). I dessa hål 
monterades sedan kullager av typen KOYO 608Z, vilka är försedda med en låsring. 
Låsringen förhindrar lagren från att förflytta sig in i fyrkantsprofilerna. Kullagren krävs 
eftersom drivmotorernas utgående axlar inte klarar den radiella kraft som uppstår på 
grund av dammsugarens vikt. 

 

Figur 5-4  Drivning, sedd bakifrån. 

 

För att få drivning på de bakre hjulen svarvades en 8 mm axel med ett 4 mm hål i ena 
änden för varje motor. I axeln borrades sedan ett hål från axelns utsida in till hålet från 
änden. Detta hål gängades med dimensionen M4. Drivmotorns utgående axel är 4 mm 
och passar i hålet på den svarvade axelns ände. Genom en skruv i det gängade hålet 
låses drivmotorns axel till den svarvade axeln.  

Plasthjulen limmas fast på den svarvade axeln med Epoxi-lim och därefter monterades 
drivremmen/larvfötterna på hjulen.  

5.1.3 Borste 

Borsten och borstmotorn monterades på dammsugarens främre del. Två metallplattor 
skruvades fast i framkant de bärande fyrkantsprofilerna. På den högra metallplattan 
fästes borstmotorn, vilken överför den roterande rörelsen till borsten via en lite drivrem 
(se figur 5-5). Även drivningen är tagen från Volta U96. 
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Figur 5-5  Borstmotor med drivning. 

Runt borsten sitter en plåt av aluminium som formats så att den följer borstens rundning 
(se figur 5-6). Plåten är fastmonterad i bottenplattan med hjälp av tre skruvar i plåtens 
bakkant. Den bockade plåten fungerar som sugmunstycke och har ett hål i vilket en 
slang till dammsugarens uppsamlingskärl är fäst. 

 

Figur 5-6  Munstycke. 

5.1.4 Sugfläkt/dammuppsamling  

Sugfläkten sitter monterad på en cylinder av tunn plåt (se figur 5-7). Denna cylinder 
fungerar som uppsamlingskärl för det damm som sugs upp. I cylindern finns en påse av 
filtermaterial som dammet fastnar i. Då påsen är full tas den ur och töms för att sedan 
återanvändas.  

 

Figur 5-7  Sugfläkt och dammuppsamling. 
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I cylinderns ena ände sitter ett lock som lätt kan tas av vid tömning av påsen. I detta 
lock är sugslangen fäst. Slangens diameter är ca 30 mm. Från locket går slangen sedan 
ner till ett hål i mitten av sugmunstycket, där den är fastlimmad.   

5.1.5 Sensorer 

På den funktionella modellen används två sensorer, men antalet kan ökas då AVR-
processorn har många lediga ingångar. 

Sensorerna är placerade längst fram på dammsugaren i vardera ända på en böjd plåt (se 
figur 5-8). 

 

Figur 5-8  Sensorinfästning. 

 

På denna plåt sitter ytterligare en böjd plåt monterad via en led i dammsugarens 
mittlinje (se figur 5-9). Då dammsugaren kör in i ett hinder kommer således den yttre 
plåten trycka på den sensor som är närmast kollisionspunkten och aktiverar den. 
Samtidigt som detta sker kommer den yttre plåten att avlägsna sig från den ej aktiverade 
sensorn. På detta sätt är i de flesta fall endast en sensor aktiverad åt gången.  

 

Figur 5-9  Sensorsystem. 

 

Sensorernas hävarmar är försedda med fjädrar som ser till att inaktivera sensorerna då 
det yttre trycket försvinner. Dessa fjädrar är inbyggda i sensorerna. 
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5.2 Elektronik 

Elektroniken har tillverkats helt enligt de förslag som gavs i förstudien. Komponenterna 
som använts är beställda från ELFA [18]. 

5.2.1 Processorkort 

Alla komponenter som ingår i dammsugarens styrsystem monterades på ett kretskort (se 
fig 5-11). I mitten av kortets övre del sitter kopplingen för att kunna programmera 
AVR-processorn. Mellan utgångarna från denna koppling och AVR-processorn sitter en 
DIP-switch för att kunna koppla bort programmeringselektroniken från processorn. 

 

Figur 5-11  Kretskort för styrsystem. 

 

Längst upp till höger sitter AVR-processorn och från den går det kopplingar till 
motorstyrningarna som sitter längst till vänster på kretskortet. På den nedre högra delen 
av kretskortet är spänningsregulatorn placerad. 

Av de tre skruvplintar som sitter monterade på kretskortet är en ansluten till de ingångar 
som används på AVR-processorn (plinten längst upp till höger), en till negativ pol 
(plinten i mitten) och en till +5 V (plinten till vänster). Det är till dessa skruvplintar som 
sensorerna ansluts. När en sensor inte är aktiverad läggs 0 V på AVR-processorns 
ingång och när den är aktiverad läggs 5 V på processorns ingång. Detta för att 
processorn inte skall luras att tro att en sensor är aktiverad av eventuella krypströmmar 
eller andra felkällor. 

Mellan skruvplintarna till negativ och positiv pol sitter en kondensator som reducerar 
högfrekventa störningar.  
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Ingående komponenter: 

• 1 st. AVR-processor, ATMega163 

• 2 st. motordrivkretsar, LMD18200T 

• 3 st. skruvplintar, 8 anslutningar 

• 1 st. logikkrets 74HC125 

• 1 st. motstånd 100 k� 

• 1 st. kondensator 0,1 µF 

• 1 st. dipswitch 

• 1 st. spänningsregulator 7805 

5.2.2 Motorstyrningar för borst- och fläktmotor 

Motorstyrningarna för borst- och fläktmotorn är placerade på två små separata kretskort 
som med fördel monteras så nära den motor som skall styras som möjligt (se figur 5-
12). Strömmarna genom dessa motorstyrningar är betydligt högre än genom 
drivmotorernas styrningar, så det är lämpligt att montera kylflänsar på dessa. 

 

Figur 5-12  Motorstyrning. 

OP-förstärkarna som använts är integrerade i det chip som är placerat mitt på kretskortet 
ovan. Längst upp till vänster återfinns dioden och längst upp till höger transistorn. 

Ingående komponenter: 

• 1 st. transistor, IRF530N 

• 1 st. diod, MBR735 

• 1 st. OP-förstärkare, TL082CP 

• 1 st. potentiometer, 0-10 k� 

• 3 st. motstånd, 100 k� 

• 2 st. motstånd, 10 k� 

• 1 st. motstånd, 10 � 

• 1 st. kondensator, 2.2 nF 
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5.3 Styrprogram 

Styrprogrammet är skrivet i assembler eftersom det är ett relativt enkelt program. Om 
ett mer avancerat styrsystem, med exempelvis ultraljudssensorer, skulle användas är det 
enklare att gå över till C-programmering. 

Styrprogrammet är uppdelat i en initieringsfas där pekare och PMW-generatorn initieras 
(se figur 5-13). Därefter går programmet in i en sekvens där dammsugaren ges signal att 
köra framåt.  

Då dammsugaren kör framåt går programmet in i en loop som känner av sensorerna. 
Programmet kör denna loop ända tills någon av sensorerna aktiveras. Varje sensor 
känns av flera gånger per sekund, eftersom AVR-processorn är så pass snabb som den 
är. 

  

Figur 5-13  Styrprogrammets principiella uppbyggnad. 

 

Då en sensor aktiveras saktar dammsugaren in. Därefter backar den en liten bit för 
sedan svänga bort från hindret ca 90 grader och fortsätta framåt.  

I programmet finns även en funktion som innebär att var åttonde gång dammsugarens 
sensorer aktiveras kommer en sväng på ca 180 grader att utföras. Detta för att 
dammsugaren inte skall stänga in sig i ett hörn utan möjlighet att komma ut. 

Vid varje start och stopp används en funktion som gör att dammsugarens drivmotorer 
accelereras upp respektive bromsas in stegvis för att de mekaniska påkänningarna skall 
bli så små som möjligt på växellådan. 

För att se hela programmet, se bilaga B. 

Kör framåt 

Jämför 
 V, M, H 

Sväng 180° 

Sväng 90° 
höger 

Sväng 90° 
vänster 

Initiering 

Om V =H=1 

Om V=1 

Om H=1 

Känn av 
sensorer 

Om V=M=H=0 

V = vänster sensor 
H = höger sensor 
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6 Test av modell 
Vid testkörning av den funktionella modellen uppförde den sig som förväntat. 
Styrsystemet fungerar som tänkt, med den invändningen att en av sensorerna är aningen 
okänslig för kollisioner i vissa lägen. Detta beror med största sannolikhet på något fel i 
mikrogapsströmställaren. 

Borsten fungerar bra, men sugfläkten saknar kraft. Detta är förmodligen en följd av att 
sugslangen är för tunn. Noterbart är att borsten och fläkten väsnas en hel del.  

Vid första försöket visade det sig att dammsugaren gick väldigt sakta då sugfläkten och 
borsten var inkopplade. Detta berodde på störningar från de båda motorerna. För att 
komma till rätta med problemet monterades en kondensator på 4700 µF mellan 
batteriets plus- och minuspol. Kondensatorns storlek valdes på så vis att ett oscilloskop 
kopplades in och ett flertal olika kondensatorer testades. Slutligen valdes den 
kondensator som reducerade störningarna i störst grad. Efter denna åtgärd gick 
dammsugaren med önskad hastighet. 

6.1.1 Mätning av ström 

För att kontrollera hur mycket ström dammsugaren drar användes ett mätinstrument av 
typ Fluke 87. Det visade sig att dammsugarens strömförbrukning uppgår till ca 2.2 A 
vid normalt bruk. Då borsten får jobba hårdare, exempelvis på en matta, drar 
dammsugaren ca 4.5 A. 

7 Kostnadsuppskattning 
De delar som använts till dammsugaren och som köpts separat har kostat: 

• Drivmotorer, MicroMotors HVE155: 235 kr/st. 

• AVR-processor, ATmega163: 220 kr/st. 

• Motordrivkrets, LMD18200T: 260 kr/st. 

• Logikkrets, 74HC125: 9 kr/st. 

• Mikrogapsbrytare, D2F-01L: 16 kr/st. 

• Transistor, IRF530N: 15 kr/st. 

• Diod, MBR735: 11 kr/st. 

• OP-förstärkare, TL082CP: 10 kr/st. 

• Övriga elektronikkomponenter: ca 50 kr. 

• Hjul: 10 kr/st. 

• Drivremmar: 75 kr/st.  

Totalt för ovanstående delar blir kostnaden: 1563 kr inkl. moms. 
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Uppskattad kostnad för övrigt material som använts: 

• Aluminium: 50 kr. 

• Skruv: 25 kr. 

• Fläkt- och borstmotor: 10 kr/st 

• Övriga delar till rengöringssystemet: 25 kr. 

För dessa delar blir kostnaden: 120 kr inkl. moms. 

Totalt kostar alltså komponenterna till dammsugaren ca 1700 kr. Noterbart är att vid 
serietillverkning skulle ett företag som köper elektronikkomponenter direkt från 
tillverkaren, och inte från ELFA, få tag på dessa delar till ett väsentligt lägre pris än det 
pris ELFA tar ut.  

För ett företag skulle även maskinkostnader, lönekostnader m.m. behöva läggas på för 
att få en verklig bild av den totala tillverkningskostnaden. En sådan 
kostnadsuppskattning ligger dock utanför ramen till detta arbete. 

8 Resultat 
Med relativt enkla medel har en autonom dammsugare skapats (se figur 8-1). 
Dammsugarens bärande konstruktion är tillverkad av aluminium. För enkla måttsatta 
skisser över de delar som tillverkats till dammsugarens se bilaga C.  

 

Figur 8-1  Färdig Dammsugare. 
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Ett enkelt styrsystem med en AVR-processor, två motorstyrningar och två 
likströmsmotorer med integrerade växellådor driver dammsugaren framåt via larvfötter.  

Programmet som styr dammsugaren är skrivet i Assembler och kompilerat till hex-
format som kan laddas ner direkt till processorn. 

Som strömförsörjning används en 12 V blyackumulator, med en strömstyrka på 7.2 Ah 
och en vikt på 2.7 kg. 

Den dammuppsamlande delen kommer i stor utsträckning från en handdammsugare av 
typen Volta U96. Det som använts från Voltan är en roterande borste med motor och 
remdrift, samt en sugfläkt med tillhörande motor. 

9 Analys av resultat  
En dammsugare byggd enligt ovan fungerar i många fall alldeles ypperligt som 
komplement till den vanliga dammsugaren. Den största nackdelen med en autonom 
dammsugare är att det är svårt att tillverka den så liten att den tar sig under exempelvis 
en soffa. Dessutom är sugeffekten begränsad i de flesta fall. Detta gör att autonoma 
dammsugaren endast fungerar som ett komplement till den vanliga dammsugaren. Den 
stora fördelen med den autonoma dammsugaren är att den kan gå när ägaren inte är 
hemma och att den vanliga dammsugaren inte behöver användas lika frekvent som 
tidigare. 

Vad gäller det specifika exemplar som beskrivits i denna rapport är det huvudsakligen 
byggt i aluminium, eftersom detta material är mycket lättbearbetat och har låg densitet 
för att vara en metall. Vid seriemässig tillverkning är det mer fördelaktigt att använda 
sig av gjuten plast. Då kan dammsugarens chassi ges rätt dimensioner och form utan att 
någon efterbearbetning behövs. Om chassiet skulle gjutas i plast skulle viss 
omkonstruktion krävas, så att platsen i dammsugaren utnyttjas optimalt. 

Att styra dammsugaren med hjälp av en AVR-processor fungerar utmärkt. 
Processorerna är tillräckligt snabba för att klara de situationer som kan tänkas uppstå 
och de har många inbyggda funktioner. Processorn i den funktionella modellen har stor 
överkapacitet i dagsläget. Det finns mindre, enklare processorer som skulle klara den 
givna uppgiften lika bra. Om sensorsystemet skulle byggas ut i framtiden är 
ATmega163 ett bra val och dess kapacitet skulle komma till rätta. 

De motorstyrningar, LMD18200T, som används har även de mer funktioner än vad som 
är nödvändigt i det aktuella fallet. Det finns en enklare modell som heter LMD18201T 
som skulle fungera precis lika bra. Det som inte finns på den enklare modellen är till 
exempel funktionen som känner av hur mycket ström som går genom kretsen, men 
denna funktion används inte på dammsugaren, eftersom drivmotorerna inte drar mer än 
maximalt 400 mA. 
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För att minska antalet komponenter som används i elektroniken skulle allt kunna lödas 
fast på ett kort. Det vore då smidigt att styra även borstmotor och fläktmotor, på samma 
sätt som drivmotorerna, via AVR-processorn och två separata integrerade 
motorstyrningar. Olika städprogram kan då enkelt skapas, där även hastigheten på dessa 
motorer varieras via AVR-processorn.  

Drivning via larvfötter är ett smidigt system som fungerar mycket bra på den 
funktionella modellen. Vid serieproduktion är förmodligen larvfötter dyrare att tillverka 
än konventionell drivning via två drivhjul och ett länkhjul. Detta är den troliga orsaken 
till att det inte finns någon autonom dammsugare med larvfötter på marknaden. 
Dammsugare med larvfötter får dock ett mer tilltalande utseende än de med 
konventionell drivning, vilket förmodligen skulle locka kunder. 

Den blyackumulator som används i dammsugaren väger ca 2.7 kg, vilket är ca 2/3 av 
dammsugarens totala vikt. Detta är ingen smidig lösning och skulle inte fungera i en 
kommersiell produkt. Den största fördelen med blyackumulatorn är den höga 
strömstyrkan, vilket innebär att dammsugaren går lång tid på en laddning. Den största 
nackdelen är att drivmotorerna får jobba hårt till följd av tyngden och på så sätt slits ut i 
förtid. Ur viktsynpunkt vore det lämpligt att gå över till exempelvis 
nickelmetallhybridbatterier, men dessa är dyra i förhållande till en blyackumulator och 
har i regel betydligt sämre strömstyrka. 

Dammsugardelen är som nämnts från en Volta U96 och på intet sätt speciellt effektiv, 
men i och med att dammsugaren rör sig över samma yta flera gånger kommer mycket 
damm ändå att sugas upp. Den roterande borsten hjälper till att riva loss smuts från 
underlaget som sugfläkten inte skulle klarat att suga loss.  

Den använda processorn har flera lediga in- och utgångar och det skulle inte vara några 
problem att utöka med fler sensorer, eller sensorer av någon annan sort som till exempel 
ultraljudssensorer. För att kunna skriva mer avancerade program borde dock C-
programmering användas istället för assembler, då det är enklare att hitta lämpliga 
funktioner för detta programspråk.  

10 Slutsats 
Slutsatsen blir att den funktionella modell av en autonom dammsugare som tillverkats 
fungerar i enlighet med de mål som satts upp. Dammsugaren förflyttar sig framåt tills 
den stöter emot något och ändrar då riktning.  

Den tillverkade modellen visar att det på ett förhållandevis enkelt sätt går att bygga ett 
autonomt fordon som styrs med hjälp av en AVR-processor och ett par motorstyrningar.  

För att en serietillverkning av den ovan beskrivna dammsugaren skulle kunna 
genomföras måste dock stora delar konstrueras om. Det som framförallt måste ändras är 
chassiets konstruktion, så att det skulle kunna tillverkas av formgjuten plast.    
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10.1  Rekommendationer till fortsatt arbete 

Det som behöver utvecklas på den funktionella modellen är dammsugarens yttre. I 
aktuellt utförande kommer de vassa metallkanterna att skada de möbler och väggar som 
dammsugaren stöter emot. 

Det vore lämpligt att förse dammsugaren med en möjlighet att välja hur lång tid den 
skall städa och kanske också en möjlighet att välja olika städprogram. Vilka val som 
gjorts och hur lång tid som är kvar på ett städprogram skulle kunna visas på en LCD-
display. 

Dammsugaren skulle kunna ges mer logik så att den städar effektivare och inte enbart 
går slumpmässigt. 
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A Styrsystemets kopplingsschema    
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B Styrprogram 
 
;--------------------------------------------------------------------- 
; File: dammsugare.asm 
; 
; Description:  Program for controlling an autonomous vacuum 
;   cleaner using the Atmel ATmega163 
;   
; 
; Revision: 
; 1.0 Created   2004-04-28 J. Fredriksson 
; 1.1 Cosmetic changes 2004-04-30 J. Fredriksson 
; 1.2 Update   2004-05-19 J. Fredriksson 
;   
;--------------------------------------------------------------------- 
.include "m163def.inc" 
 
.def speed =r17 
.def counter1=r19 
.def counter2=r20 
.def counter3=r21 
 
.cseg 
.org $000  
 
;********************************************************************* 
 
;Main code 
init: 
 ldi r16, low(RAMEND)  ; Initiate Stack pointer 
 out SPL, r16 
 ldi r16, high(RAMEND)  ; Initiate Stack pointer 
 out SPH, r16    
 
 ldi r16, 0xFF  ; Load osc. calibration byte 
 out EEARL, r16 
 ldi r16, (1<<EERE) 
 out EECR, r16 
 ldi r16,EEDR 
 out OSCCAL, r16  
 
 ldi  r16, (1<<PD5)  ; Set PD5 as output 
 out  DDRD, r16 
  
  
 ldi r16,0b00000000  ; Set PA as input 
 out ddra, r16 
  
 ldi  r16,0b00000011  ; Set PC0 and PC1 as outputs 
 out ddrc,r16 
  
 ldi r16,0b00000010  ; direction 
 out portc,r16  ; to LMD18200T 
  
 ldi r22,0b00000001 
 ldi r23, 0b00001000 
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;********************************************************************* 
pwm_init: 
 
 ldi  r16,0b10000001 
 out TCCR1A,r16 
  
 ldi r16,0b00001001 
 out TCCR1B,r16 
  
 ldi r16,0b00000100 
 out portb,r16 
  
;********************************************************************* 
forward:  
 rcall slow_down 
 rcall hold 
 ldi r16,0b00000010  ;direction 
 out portc,r16  ;to LMD18200T 
 rcall  speed_up 
 
 sei 
 
;*********************************************************************  
check_inputs:    ; check for obstacles 
  
  
  
 in r18, pina  ; check the input from the right  
 ldi r19,0b00000001  ; sensor 
 cp r18,r19 
 breq  left 
  
 in r18, pina  ; checks the input from the left  
 ldi r19,0b00000100  ; sensor 
 cp r18,r19 
 breq  right 
  
 in r18, pina  ; checks both sensors 
 ldi r19,0b00000101 
 cp r18,r19 
 breq  stop 
  
 rjmp  check_inputs  ; loop if not activated 
;*********************************************************************  
left:     ; turns left 
  
 inc r22 
 rcall slow_down 
 rcall hold 
 rcall back 
 rcall hold 
 ldi r16,0b00000011  ; direction 
 out portc,r16  ; to LMD18200T 
 rcall speed_up 
 rcall delay 
 cp r22, r23 
 breq longdelay 
 rjmp forward 
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;********************************************************************* 
right:     ; turns right   
  
 inc  r22 
 rcall slow_down 
 rcall hold 
 rcall back 
 rcall hold 
 ldi r16,0b00000000  ;direction 
 out portc,r16  ;to LMD18200T 
 rcall speed_up 
 rcall delay 
 cp r22, r23 
 breq longdelay 
 rjmp  forward  
;********************************************************************* 
longdelay: 
 ldi r22, 0b00000001  ; a longer delay using a simple  
 ldi counter1,6  ; timer 
 loop111: 
 ldi counter2,255 
 loop222: 
 ldi counter3,255 
 loop333:  
 dec counter3 
 cpi counter3,1 
 brne loop333 
  
 dec counter2 
 cpi counter2,1 
 brne loop222 
 dec counter1 
 cpi counter1,1 
 brne loop111 
 rjmp  forward 
;*********************************************************************  
stop:     ; stops the robot when  
 ldi  speed,0b00000000 ; both sensors are activated 
 out OCR1AL,speed 
 in r18, pina 
 ldi r19,0b00000101 
 cp r18,r19 
 brne forward 
  
 rjmp  stop 
  
;*********************************************************************   
back:     ;the robot moves backwards 
  
 ldi r16,0b00000001  ;direction 
 out portc, r16  ;to LMD18200T 
 rcall speed_up 
 rcall   delay_back 
 rcall slow_down 
 ret 
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;*********************************************************************  
speed_up:    ;increases the speed  
 ldi counter1,2 
 speed_loop: 
  ldi counter2,255 
  rcall speed_loop2 
  out OCR1AL,counter1 
  inc counter1 
  cpi counter1,200  ;sets the maximum speed 
  brne speed_loop 
  ret 
   
 speed_loop2:  
  dec counter2 
  cpi counter2,1 
  brne speed_loop2 
  ret 
 
;********************************************************************* 
slow_down:    ; decreases the speed of the  
 ldi  counter1, 200  ; from maximum speed to zero 
 slow_loop: 
  out OCR1AL,counter1 
  dec  counter1  
 cpi  counter1,1 
 brne slow_loop 
 ret    
;********************************************************************* 
hold:     ; a short brake using a simple  
 ldi counter1,2  ; timer 
 hold_loop1: 
  ldi counter2,255 
 hold_loop2: 
  ldi counter3,255 
 hold_loop3: 
  dec counter3 
 cpi counter3,1 
 brne hold_loop3 
  
 dec counter2 
 cpi counter2,1 
 brne hold_loop2 
 dec counter1 
 cpi counter1,1 
 brne hold_loop1 
 ret  
 
;*********************************************************************  
delay:     ; a short delay using a simple  
 ldi  counter1,4 ; timer 
 loop1: 
 ldi  counter2,255 
 loop2: 
 ldi  counter3,255 
 loop3:  
 dec counter3 
 cpi counter3,1 
 brne loop3 
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 dec counter2 
 cpi counter2,1 
 brne loop2 
 dec counter1 
 cpi counter1,1 
 brne loop1 
 ret 
 
;*********************************************************************  
  
delay_back:    ;a short delay using a simple  
 ldi  counter1,3 ; timer 
 loop11: 
 ldi  counter2,255 
 loop22: 
 ldi  counter3,255 
 loop33:  
 dec counter3 
 cpi counter3,1 
 brne loop33 
  
 dec counter2 
 cpi counter2,1 
 brne loop22 
 dec counter1 
 cpi counter1,1 
 brne loop11 
 ret 
;*********************************************************************  

 



 Konstruktion av en Autonom Dammsugare 
 

Bilaga C:1 

C Skisser på tillverkade detaljer 
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