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1. Allmänt 
Detta dokument är tänkt att underlätta förståelsen av mjukvaran samt beskriva hur allt 

hänger ihop mellan olika delar i hårdvaran. 

Dokumentet skall vara skrivet på ett sådan sätt att även en person utan djupa kunskaper 

inom elektronik eller mjukvara.  
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2. Allmän beskrivning av driftläge: 
Klipparen kan anta följande driftlägen: 

cutting, docking, Charging, launching 

2.1. CUTTING 
Driftläge "Cutting" är det vanligaste läget där klipparen befinner sig under hela klipptiden. 

Under läge cuttning är hjul och klippmotor alltid aktiva. 

2.2. DOCKING 
Detta läget används när batteriet börjar ta slut och klipparen skall leta upp och följa slingan 

tillbaka till laddstationen. 

2.3. CHARGING 
Här är hjul och klipparmotor alltid avstängda, laddning pågår tills batteriet är fullt. Med 

tillbehör kan även klockan hålla kvar klipparen i laddläget. 

2.4. LAUNCHING 
Detta är ett kort läge som används för ta sig ur laddstationen och vända i rätt riktning innan 

klipparen återgår till normal drift "cutting". 
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3. Hårdvara 

3.1. Hjulmotor 
Sikta på 50rpm och 12V motor på ca 200-500mA vi normal last och max 2Amp vid stall av 

motorn. 

3.2. Motorsköld för hjulmotorer 
För att driva motorerna skall Arduinos motorsheild R3 användas, det finns många kina kopior 

som kan fungerar men nedan gäller orginalskölden från Arduino. 

 

Sköldens begränsningar 

Benämning Värde Kommentar 

Operating Voltage 5V to 12V (46V)  

Motor controller L298P Drives 2 DC motors 

Max current 2A per channel 4A max 

Current sensing 1.65V/A 3,3V = 2Amp 

 

EL inkopplingar 

Benämning Anslutning Direction Övrigt 

Direction A D12 Utgång Vilket håll ska hjulet gå 

Direction B D13 Utgång Vilket håll ska hjulet gå 

PWM A D3 Utgång Hastighet på hjulen 

PWM B D11 Utgång Hastighet på hjulen 

Brake  D9 Utgång Används ej 

Brake D8 Utgång Används ej 

Current Sensing A A0 Ingång 1.65V/A 

Current Sensing B A1 Ingång 1.65V/A 
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3.3. Klipparmotor 
Det går att använda två alternativ av motor, borstad eller oborstad. 

3.3.1. Borstad motor 
Borstad motor är benämningen för vanlig DC motor som styrs genom att med PWM sänka 

spänningen som kommer till motorn. Hastigheten blir teoretiskt från 0-100% men ett för lågt 

värde kommer resultera i att motorn inte rotera alls så det finns en lämplig minsignal på 30-

40%. Kolen i motorn slits betydande vid låga nivåer då strömmen stängs av/på med full kraft. 

En högre signal motsvarar ett högre varvtal. 

DC-motor typ1 

Motor Värde Kommentar 

Matning 12V Spänningen blir något högre vid fullt batteri 

Min RPM 1500rpm Motsvarar 30% signal 

Max RPM 3500rpm Motsvarar 100% signal 

   

 

3.3.2. Borstlös motor 
Borslös motor är en mer modern typ av motor som är betydligt energieffektiv. Den motor som 

mjukvaran stödjer är en Nidec 22H677 12v motor. Motorn har en inbyggd driver vilket 

minskar störningar betydligt jämfört med externa alternativ. Om man driver motorn genom 

toppskölden kommer hastigheten att blir inverterad dvs. ju högre signal (PWM) ju lägre 

hastighet snurrar motorn med. Driver man direkt på PWM ut på plint kommer det dock vara 

omvänt. (se elschema) 

DC-motor typ1 

Motor Värde Kommentar 

Matning 12V Spänningen blir något högre vid fullt batteri 

Min RPM 1500rpm Motsvarar 80% signal 

Max RPM 3500rpm Motsvarar 0% signal 
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3.4. Toppsköld MCTopp 1.8d (Morgan skölden) 
Gällande version av kortet är 1.8d men alla äldre versioner stöds av mjukvaran med vissa 

begräsningar. 

 

3.5. Batteri 
Toppkortet är designat för 12V blybatteri, men det går att smyga in andra lösningar utan 

större problem. Högre spänning ger lägre ström vilket är fördelaktigt.  

Typ Fördelar Nackdelar 
Bly Enkelt, billigt, pålitligt Tungt,  spänning låg på slutet 

NiMH Relativt billigt Tungt,  

Lipo Låg vikt vs prestanda, bra pänningskurva Brandfarligt, lätt att döda, dyrt 

Lion Lågvikt vs prestanda, tåligare än Lipo Dyrt 

3.6. Batteriladdare  
Klipparen i sig har ingen laddning utan den sitter i basstationen. Valet måste anpassas efter 

vilken typ av batteri man väljer.  
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3.7. Arduino Uno 
För att styra klipparen behövs en styrning i form av CPU, denna mjukvara bygger på Arduino Uno men kan med modifikation 

även stödja andra som Leonardo, Mega osv... 
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3.8. Tillbehör 

3.8.1. Klocka 

3.8.2. Bumper 

3.8.3. Tilltdetektor 

3.8.4. Gyro 

3.8.5. Display 

3.8.6. Logger 

3.8.7. PC-mjukvara 

3.8.8. App 

3.9. BOM -komponent lista 
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4. Mjukvaran 

4.1. Setup 
Anropas endast när gräsklipparen startarom eller tex. efter ett spänningsbortfall. Används för 
att initiera variabler, definition av in/utgångar, inläsning av bibliotek, etc. Setup funktionen 
körs bara en gång, efter varje "PowerUp" eller reset/omstart av Arduino processorn. 

4.1.1. Serieporten  
Används för att skicka data mellan dator/telfon/Ipad och klipparen. 

Benämning Inställning Övrigt 

Baudrate* 115200 Passa till även till blåtand (HC05) 

Data bits 8 The number of data bits in each character 

Parity None detecting errors in transmission 

Stop bits 1 sent at the end of every character 
* följande går att sätta 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, och 115200. 

4.1.2. Uppstart 
 Läs in inställningar från eeprom 

 Reset av SOC medelvärdet (SOC = state of charge dvs batterispänning) 

 Reset av kompassen om den finns 

 Sätt klockan om den finns 

4.1.3. Setup state 
Eftersom klipparen har varit spänningslös eller startatom vet vi inte vad vi gjorde innan 

omstarten. Därför måste vi söka av tillståndet och fortsätta med var vi gjorde innan. 

 Kolla av om vi står i laddstationen, i så fall skall vi stå kvar tills batteriet är fullt. 

 Kolla om vi är ute å kör, i så fall starta klipparmotorn och kör vidare. 
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4.2. MainLoop 
Här körs alla funktioner om och om igen tills batteriet tar slut. 

4.3. Interrupt 
attachInterrupt(0, updateBWF, RISING); 

4.4. EEPROM minnesplatser 
Adress Benämning Värde  Övrigt 

0x00 Signal för inne 85 Måste stämma med sändaren 

0X01 Signal för ute 8 Måste stämma med sändaren 

0x02 Hjulmax fart 100 Går att sätta mellan 0-100 

0x03 Hjullåg fart 20 Går att sätta mellan 0-100 

0x04 Hjul triggerlevel 300 Går att sätta mellan 0-1024 

0x05    

0x06    

0x07    

0x08    

0x09    

0x0A    

0X0B    
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5. Styrfunktioner 
Allt som ligger före switch (state)  sker utananför huvudloopen och antas därför snabbare. 

här ligger skyddsfunktioner som bumper och lyft skydden. Även delar av display interface 

ligger här. 

5.1. switch (state)  
Klipparen loppar genom alla state och ser var i koden vi är, detta sker löpande utan någon 

timning. 

5.1.1. State = Moving 

5.1.1.1. BWF Sensor 
Först kontrolleras om sensor 0 är inne eller ute. 

Sensor.select(0); 

if (mower_is_outside) 

 Mower.stop(); 

Ovan menar att är vi ute så stannar klipparen och tar nya beslut skulle klipparen vara utanför 

slingan med sensor 0 svänger vänster i 30sek, om inte vi träffar något nytt i sådana fall 

backar vi fullt i 1sek för att komma bort från slingan. Efter det görs ett nytt försök likt ovan. 

if (int err = Mower.turnToReleaseLeft(30) > 0)  

Mower.runBackward(FULLSPEED); 

delay(1000); 

Mower.stop(); 

Efter ovan är över kontrolleras sensor 1 med samma procedur fast vi svänger höger om vi 

träffar slingan. 

När klipparen åter är fri kör den framåt med fullfart enligt definierad maxfart.  

5.1.1.2. Cutter overload 
Klipparen läser av lasten på klipparmotorn och om den överstiger max nivån som är 
definierad justeras hastigheten på hjulmotorerna. 
Mower.compensateSpeedToCutterLoad(); 
 
Denna funktion saknar funktion i dagens mjukvara. 
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5.1.1.3. Compass direction  
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6. Ordlista 
Ord / förkortning Förklaring 

state Tillstånd som klipparen kan anta tex. moving, charging, osv. 

  

  

  

  

Arduino Mikrokrontroller, CPU 

BOM Bill Of Materials, en lista över material som behövs 

BWF (Buried Wire Fence) eller begränsningsslinga 

Motorsköld Drivenhet för hjulmotorerna  

Open Source kod som är öppen för vem som helst att använda 

PWM Pulsbreddsmodulering, för att styra effekten på något. 

Toppsköld används för att för känna av begränsningsslingan, styra klipparmotorn, 
hålla koll på om klipparen är i laddaren, mäta batteri spänning, osv... 
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7. Versionshistorik 
Version Datum Ansvarig Ändring 

1.0 2015-10-
04 

MMg Första upplägget 

    

 


