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Abstract 
Light beams / light curtains are a common safety guard on today's 

industries, where work is done on moving parts. High safety 

requirements are imposed on light beams / light curtains. When a 

protection is broken, it needs to be reset and this is usually done with a 

pushbutton. This system in which truckers are used, a problem arises, 

because the worker needs to get out of the truck to repair the guard. A 

wireless recovery system is the solution to the problem, but it needs to 

meet high standards. An open laser system has been chosen to be 

investigated if it could meet the requirements. To test if an open laser 

system could be used, a prototype was taken. The prototype consists of a 

laser module as a transmitter and a solar cell as a receiver. The system is 

controlled by two microcontrollers communicating via UART. The 

prototype was tested for how stable the system was and in which area it 

was limited. It turned out that the prototype produced did not work when 

the interference light with frequencies in itself illuminated the receiver. 

The prototype area restriction proved to be too wide in the area. The 

conclusion of the survey was that it is theoretically possible to replace the 

button with an open laser system. However, not with the prototype that 

was presented, but with a prototype that has to be processed more to meet 

the requirements for wireless reset of light beams / light curtains. 

 

Keywords: UART, laser module, solar cell, light protection, Arduino, 

Smart industrial    
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Sammanfattning 
Ljusbommar/ljusridåer är ett vanligt säkerhetsskydd på dagens indu-

strier, där arbete görs vid rörliga delar.  Det ställs höga säkerhetskrav på 

ljusbommar/ljusridåer. När ett skydd bryts behöver det återställas och 

detta görs vanligtvis med en tryckknapp. Detta system medför ett hinder 

i situationer där truckar används, eftersom att arbetaren behöver kliva ur 

trucken för att göra återställning av skyddet. Ett trådlöst system av åter-

ställningen är lösningen på problemet, men det ställs krav på ett sådant 

system. Ett öppet lasersystem har valts att undersökas om det skulle 

kunna uppfylla de krav som ställs. För att testa om ett öppet lasersystem 

skulle kunna användas togs en prototyp fram. Prototypen bestod av en 

lasermodul som sändare och en solcell som mottagare. Systemet styrdes 

av två stycken mikrokontrollers som kommunicerade via UART. Proto-

typen testades för hur stabilt systemet var mot ljusstörningar och inom 

vilket område det var begränsat. Det visade sig att den prototyp som ta-

gits fram inte fungerade när störningsljus med frekvenser i sig belyste 

mottagaren. Prototypens områdesbegränsning visade sig var alldeles för 

stor. Slutsatsen av undersökningen var att det är teoretiskt möjligt att 

byta ut knappen mot ett öppet lasersystem, dock inte med den prototyp 

som togs fram. Det behövs istället en prototyp som måste bearbetas mer 

för att kunna uppfylla de krav som skulle ställas för trådlösåterställning 

av ljusbommar/ljusridåer. 

Nyckelord: UART, lasermodul, solcell, ljusbommar/ljusridåer, Arduino, 

smart industri. 
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Terminologi  
UART Universal Asynchronous Receiver/Transmitter 

Laser Light Amplification by Stimulated Emission of 

Radiation 

SNR Signal-brusförhållande 

ASCII American Standard Code for Information  

Interchange 

LED Light Emitting Diode 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och problemmotivering 

Arbete på industrier kan vara riskfyllt eftersom många arbeten sker vid 

maskiner som har rörliga, farliga delar. Det behövs därför säkra skydd 

för att förhindra att olyckor sker på arbetsplatser. Idag använder många 

produktionslinor ljusbommar/ljusridåer som skydd för att stoppa maski-

ners rörliga delar när arbete måste göras inom ett riskområde. När 

en ljusbom/ljusridå bryts får maskinen en stoppsignal och maskinen 

stoppas. Efter ett skydd har brutits måste det återställas för att maskinen 

ska göra en återstart. Återställningen måste göras på ett säkert sätt så att 

ingen befinner sig inom riskområdet när maskinen återstartas.[1] 

   

Inom industrin kan det gå till på följande vis: en truck ska ladda eller 

hämta material i en produktionslina som skyddas av ljusridåer. Ef-

ter att trucken brutit ljusridån och lastat eller hämtat materialet måste en 

återstart göras. Detta görs genom att trycka på en knapp som är placerad 

utanför skyddsområdet. Det medför att truckföraren måste kliva ur sin 

truck och trycka på återställningsknappen.[1] 

   

Problemet som har iakttagits är att det inte alltid är så smidigt att kliva i 

och ur en truck för att återställa skyddet och det skapar ett hinder i 

truckförarens arbete. Detta problem har medfört att vissa truckförare 

tillverkar långa pinnar för att kunna trycka på knappen från trucken. Det 

har hänt att det har fuskats med återställningen i situationer där stora 

truckar använts. Där funkar det inte att klättra in och ut ur trucken varje 

gång skyddet ska återställas. Ett trådlöst system skulle kunna lösa 

truckförarnas problem. Projektet kommer därför handla om hur en laser 

skulle kunna användas som en trådlös återställning av skydd, och om det 

kan ersätta dagens system.[1] 

 

1.2 Övergripande syfte 

Syftet med detta projekt är att undersöka om en laser skulle kunna an-

vändas för återställning av ljusridåer/ljusbommar och om det 

skulle kunna ersätta dagens system. Genom att ta fram en funge-

rande prototyp i form av ett öppet lasersystem och ställa det mot vad 

standarderna säger, kan det avgöras om en laser kan användas som åter-

ställning av skydd eller inte.  
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Prototypen ska tas fram för att visa ett alternativ till hur en laser skulle 

kunna användas för återställning av skydd och att 

denna även skulle kunna uppfylla de krav som ställs för återställning. 

 

1.3 Avgränsningar 

De krav som finns för återställning av skydd är att återställningen ska ske 

genom en avsiktlig manuell handling och att det skyddade området ska 

gå att bevaka när återställningen görs. Det ska inte gå att återställa syste-

met innanför skyddsområdet. Systemet ska aldrig kunna självaktivera 

utav störningar i systemet.  Systemets återställning ska dessutom vara 

övervakat för att säkerställa att alla dess skyddsanordningar är ak-

tiva.[2][3] 

  

Det som behövs för ett trådlöst återställningssystem är områdesbegräns-

ning, eftersom att det ska gå att överblicka det skyddade området när 

återställningen görs. Systemet måste även vara stabilt. Stabiliteten syf-

tar till två saker: systemet får aldrig självaktivera, och systemet ska fun-

gera under alla förutsättningar. Det ska kunna ses som en manuell hand-

ling och även ha skyddsövervakning av återställningen. 

         

Projekt har avgränsats till att endast undersöka hur ett öppet lasersystem 

kan upp fylla kraven att vara områdesbegränsat, stabilt och att kunna ses 

som en manuell handling.   

 

1.4 Konkreta verifierbara mål 

För prototypen finns dessa mål: 

 

 Det ska vara enkelt att använda systemet 

 Systemet ska klara av de ljusstörningar som kan förekomma på 

industrier. 

 Det ska gå att skicka två olika koder med systemet 

 Systemet ska vara säkert på ett sådant sätt att en truckförare inte 

ska kunna fuska med systemet 
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1.5 Översikt 

Första kapitlet går igenom rapportens inledande del som beskriver syftet 

med projektet. Kapitel två går igenom grundläggande teorin för pro-

jektet. Kapitel tre beskriver metoden som har används för att komma 

fram till syftet med projekt. Kapitel fyra går igenom hur prototypen har 

konstruerats. Kapitel fem går igenom resultatet av projektet och i kapitel 

sex diskuteras resultatet. I kapitel sju beskrivs de slutsatser som kan dras 

av projektet. Sist i rapporten ligger bilagorna. 
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2 Teori 
För att byta ut den fasta knappen till ett trådlöst öppet lasersystem för 

återställning av skydd ställs det en del krav. De krav som kommer med 

att byta ut det stationära systemet till ett trådlöst system, är att det ska gå 

att se systemet som en manuell handling och det ska vara stabilt och 

säkert. Systemet ska även vara lätt att använda eftersom tanken är att 

truckföraren ska kunna rikta en laser mot en mottagare för att återställa 

skyddet. För implementering av ett öppet lasersystem behövs en sändare 

och en mottagare, där sändaren består av en laser och mottagaren av en 

ljussensor. En lasermodul består av en laserdiod och en inbyggd 

drivkrets som gör det enkelt att använda och implementera en laser. 

Eftersom laser oftast skickar ut ljus i form av en liten ljuspunkt och 

eftersom att systemet ska vara enkelt att använda, behöver mottagaren 

bestå av en ljussensor med en stor yta som gör den lätt att träffa. Det finns 

många olika ljussensorer, men de flesta är relativt små och det skulle göra 

det svårt att träffa dem på längre avstånd. En solcell kan konvertera ljus 

till spänning. Dess främsta användning är för att ge strömförsörjning, 

men den går att använda som en sensor också. För att kunna skicka data 

från sändare till mottagare behövs ett gränssnitt. Det enklaste att 

implementera är ett gränssnitt som kommunicerar digitalt, eftersom det 

leder till att laser bara behöver stängas av och på. UART är ett digitalt 

gränssnitt som många mikrokontroller kan använda. UART kan 

kommunicera envägs och är en digital signal. Figur 1 och 2 visar hur ett 

öppet lasersystem kan se ut.[1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikrokontroller Drivkrets Laser
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Figur 1: Sändardelen för ett öppet lasersystem 

 
Figur 2: Mottagardelen för ett öppet lasersystem 

2.1 Återställning av ljusbommar/ljusridåer 

För återställning av skyddsanordningar finns det tre olika alternativ för 

återställning; övervakad manuell återställning, övervakad tidsåterställ-

ning och automatisk återställning[3]. De olika återställningarna beskrivs 

nedan. 

2.1.1 Övervakad manuell återställning 

När ett skydd har brutits så tänds en återställningslampa som indikerar 

att skyddet har brutits och måste återställas för start av maskin. Återställ-

ningen görs med hjälp av en knapp som är placerad så att hela riskområ-

det kan överblickas och den kan inte nås inifrån riskområdet. Ett säker-

hetsrelä skyddar återställningen så inget har blivit byglat eller kortslutits. 

Det krav som ställs är att det inte under några omständigheter ska ske 

automatisk återställning till skyddet om ett fel i systemet uppstår så som 

kortslutning, komponentfel eller störning.[2][3]    

 

 

2.1.2 Övervakad tidsåterställning 

Återställningen av övervakad tidsåterställning funkar så att när skyddet 

har brutits och arbetaren är klar med sin uppgift så har den en tryckknapp 

i riskområdet som den måste trycka på och sen har den en viss tid att ta 

sig till andra knappen som är placerad utanför riskområdet. Detta an-

vänds för att återställning inte ska kunna ske utanför riskområdet utan 

att kollat att det inte befinner sig någon i riskområdet. Övervakad tids-

återställning används där det inte är möjligt att överblicka riskområdet 

som ljusbommen/ljusridån skyddar.[2]  

 

Ljusfilter Ljussensor Drivkrets
Mikrokontro

ller
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2.1.3 Automatisk återställning 

Automatisk återställning fungerar på det viset att när ljusskyddet är bru-

tet stoppas maskinen och när ljusskyddet är fritt så startar maskinen auto-

matiskt. Standarderna ISO 11 161 och prEN 1921:1995 säger att denna 

återställning bör endast användas om skyddet fungerar som områdesö-

vervakning eller vid skydd som inte är passerbara.[2][3] 

 

 

2.2 Standarderna ISO 11 161 och prEN 1921:1995 

Schmersal skriver om vad Standarderna ISO 11 161 och prEN 1921:1995 

säger om återställning[2]:   

Återställning av förreglingar och andra skyddsanordningar krävs när man 

kan komma in med hela kroppen i det skyddade området. Återställning 

skall säkerställa givna förhållanden före återstart. 

Återställning skall: 

- säkerställa att alla skyddsfunktioner och 

skyddsanordningar är aktiva; 

- inte initiera rörelse eller risksituation; 

- utföras genom avsiktlig manuell handling; 

- förbereda maskinsystemet för start; 

- vara passiv när maskinen är i drift. 

 

Manuellt påverkbart återställningsdon skall placeras utanför riskområdet 

varifrån man har en god överblick att kontrollera att ingen person finns 

inom riskområdet.[2]      

Det standarderna säger är att en manuell återställning behövs där hela 

kroppen kan komma in i det skyddade området. De skydd som finns för 

truckförare måste vara en manuell återställning, eftersom att hela 

kroppen kan komma in i skyddsområdet där truckar används.  

 

2.3 Laser 

Laser står för Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation 

och är en typ av elektromagnetisk strålning. En laser skickar ut koherent 

monokromatiskt ljus. Det betyder att fotonerna som skickas ut har samma 

frekvens och är i fas med varandra. Det är därför laserljus har ett mycket 

smalt ljusspektra och skickar ljus av bara en viss våglängd. Laserljus har 

en liten divergens och ses nästan som parallellt ljus. Därför kan laserljus 

också fokuseras till en mycket liten punkt. Laser har ett brett använd-

ningsområde. Det används bland annat till datormöss, cd-läsare, scann-
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rar, skrivare, kommunikation via fiber, laser skärning och ögonbehand-

lingar. Fördelar med att använd laser i ett öppet system är att det är lätt 

att kontrollera laserljuset eftersom det blockeras enkelt och bara studsar 

mot blanka ytor.[4]        

2.3.1 Uppbyggnad 

En laser består av fyra delar; en pump, förstärkare, helt reflekterande spe-

gel och spegel som släpper igenom lite ljus som kan ses i figur 3. Laserlju-

set skapas genom att pumpen laddar förstärkar-mediet med energi så att 

en atom eller molekyl kan hoppa upp till en högre energinivå. När för-

stärkaren har pumpats och har atomer eller molekyler i den högre ener-

ginivån, så kan antingen stimulerad emission eller spontan emission ske. 

Skillnaden mellan dem är att stimulerad emission är när en foton de-ex-

citerar en atom eller molekyl i förstärkaren så att en foton avges. Fotonen 

som avges är i samma fas och riktning som den inkomna fotonen. Spon-

tan emission är när en atom eller molekyl de-exciterar helt spontant och 

avger sig en foton, denna foton kan ha vilken riktning som helst. Det är 

den stimulerande och spontana emissionen som startar lasern med hjälp 

av speglarna och förstärkaren. Laserljuset skapas genom att de fotoner 

som de-exciteras genom spontan emission och är parallell med speglarna 

som kommer reflekteras fram och tillbaka, skapa stimulerad emission och 

förstärka ljuset. Lasern kommer i balans med hur mycket som pumpas 

och förlusten genom den inte helt reflekterande spegeln. Själva laserljuset 

som kommer ut ur lasern är det ljus som den inte helt reflekterande spe-

geln släpper ut.[4]          
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Figur 3: Laser uppbyggnad.[4] 

Uppbyggnad diodlaser 

Det finns flera olika typer av diodlasrar som varierar i material och upp-

byggnad. I denna del kommer en enkel beskrivning av en diodlaser att 

beskrivas. En diodlaser fungerar på samma sätt som beskrivits ovan i 

konstruktion. Diodlasern, eller semiconductor-laser som det även kallas, 

fungerar som en lysdiod men har en annan uppbyggnad. En röd diod 

laser består av P-dopat och N-dopat Galliumarsenid (GaAs) och PN över-

gången består av antingen Indium gallium phosphide (InGaP) eller Alu-

minium gallium indium phosphide (AlGaInP) som ger en våglängd på 

cirka 650 nm. Dioden är spegel polerade på fram och baksida, den främre 

är cirka 90 % reflekterande för det är där laserljuset kommer att komma 

ut. Sidorna har en viss vinkel som gör att ljuset inte åker ut och stannar 

kvar i PN övergången. När en spänning appliceras som är tillräckligt stor, 

kan den leda elektroner igenom dioden. Då skapas hål i PN-övergången. 

För att ett hål ska skapas så måste elektronen avge sig lite energi som av-

ger en foton. Fotonen som avges kan ha vilken riktning som helst och 

kommer att studsa mellan PN-övergången och mellan fram och baksida. 

Fotonen kommer ge stimulerad emission så fler fotoner skapas i PN-över-

gången. Det är enbart det ljus som är parallellt med fram och baksida på 

dioden som kommer komma ut som laserljus. En överblick av en diodla-

ser kan ses i figur 4.[5]     
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Figur 4: Diod laser [5] 

 

2.3.2 Säkerhets klasser 

Laserprodukter delas in i olika klasser, vilken klass en laserprodukt till-

hör beror på vilken effekt lasern har samt vilka risker som finns. De olika 

klasserna kan ses i tabell 1 nedan.[6]  

 

 

 

Tabell 1: Laserklasser 

Klass Effekt Laserstrålens 

utbredelse  

Risk 

1 ≤ 0,4mW koncentrerad Ingen 

2 ≤ 1mW koncentrerad Ögat hinner 

blinka innan 

skada uppstår 

3R ≤ 5mW koncentrerad Öga 
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3B ≤ 500mW  Öga och hud 

4 500mW <  Punkt Öga och hud 

1M  Effekt som 

överskrider 

klass 1  

Utspridd Risk för ögat 

om strålen 

samlas 

2M Effekt som 

överskrider 

klass 2 

Utspridd Risk för ögat 

om strålen 

samlas 

 

 

Laserklasserna 3R, 3B och 4 kräver tillstånd vid viss användning, tillstånd 

ansöks hos Strålsäkerhetsmyndigheten. Det som bestämmer om 

produkten behöver tillstånd eller inte, är vilka risker som finns för 

produkten.  CD-läsare använder till exempel lasrar över 1mW, men det 

behövs inget tillstånd att äga en CD-läsare. Detta eftersom det är vilket 

laserljus som kommer ut från produkten som mäts.[6]     

 

2.4 Solcell 

En solcell består vanligt vis av ett N-dopat och ett P-dopat kisel skikt av 

antingen polycrystalline eller monocrystaline. En solcell fungerar som en 

fotodiod. När solcellen belyses med ljus skapas fria elektron-hål-par, det 

är fotonerna från ljuset som skapar de fria elektron-hål-paren. När 

elektroner kommer tillräckligt nära PN-övergången leds elektronerna 

över till N-sidan och gör det möjligt att leda en ström mellan solcellens 

kontakter, strömmen som leds är proportionell mot ljusintensiteten som 

solcellen belyses med. Figur 5 visar en överblick på uppbyggnaden på en 

solcell.[7][8] 
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Figur 5: Uppbyggnad av en solcell.[8] 

 

Solceller finns i många olika storlekar och dess främsta användning är för 

strömförsörjning, men den kan även användas som en ljussensor där det 

behövs en stor yta att träffa. 

 

2.5 Färgfilter 

Färgfilter används exempelvis inom fotografering, scener, ljusshower, 

där man antingen vill ha en viss färg eller filtrera bort en viss färg. Färg-

filter finns i olika färger och material. De material som är vanliga är plast 
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och glas. Båda har sina för och nackdelar. Filtrerarna i glas har till exem-

pel en längre livslängd än vad de som är gjorde i plast har. 

Färgfilter fungera genom att det bara släpper igenom vissa våglängder av 

ljus och absorberar de andra våglängderna som ses i figur 6. Det är absor-

beringen av ljuset som påverkar filtrets livslängd. [9] 

 

 

Figur 6: Ljusgenomsläpp av ett färgfilter.[11] 

 

Nedan i figur 7 syns ljus genomsläppet för ett LEE #19 Fire red ljusfilter.   

 

Figur 7: Ljus genomsläpp för ett LEE#19 Fire färgfilter.[10]  
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2.6 UART 

UART (universal asynchronous receiver/transmitter) är en datorhårdvara 

som kopplar samman parallell dataöverföring med seriell dataöverfö-

ring. Den seriella dataöverföringen kan skicka och sända asynkron seriell 

data. Kommunikationen kan vara simplex, halv duplex eller hel duplex. 

Dataöverföringen för UART fungerar så att hastigheten på bitarna ställs 

till en fast hastighet. Hastigheten för bitarna kallas baudrate. Baudraten 

är fast ställd mellan enheterna datan skickas emellan, så att de kan kom-

municera asynkront. Figur 8 visar hur data ramen för UART kan se ut. 

Den består av en start bit, en byte data (8 bitar), en alternativ parity bit och 

en stop bit. Normalt läge för UART-signalen är högt läge (+5 volt). För att 

indikera när bitarna ska börja läsas används en startbit som är låg (0 volt). 

I slutet av dataramen kan det ställas in om en felhanteringsbit (parity bit) 

ska vara med, som kan ställas till odd eller even parity. Sist av dataramen 

är stopbiten som är logiskt hög. Hela datapaketet kan bestå av tio eller 

elva bitar. Det är för att det går att välja att ha en eller två stopbitar, om 

inte parity biten används. Data som skickas och tas emot lagras i ett minne 

som använder FIFO-system och skickar en flagga när data finns tillgäng-

ligt.[11]   

 

 

Figur 8: UART dataram. 
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3 Metod 
För att kunna avgöra om laser skulle kunna vara ett alternativt sätt för att 

återställa ljusbommar/ljusridåer togs en prototyp fram för att kunna 

verifiera om det skulle vara möjligt. Prototypen bygger på en sändare och 

en mottagare som kommunicerar en väg. Sändaren består av en 

lasermodul och mottagaren består av en solcell och ett färgfilter. 

Kommunikationen mellan sändare och mottagare hanteras av två stycken 

mikrokontroller som kommunicerar med UART. Lasermodulen 

karakteriserades först för att kunna koppla den till mikrokontrollen, för 

att sedan kunna skicka en signal med lasermodulen. Sedan 

karakteriserades solcellen för att kunna koppla ihop den med den andra 

mikrokontrollen, för att kunna ta emot en signal från solcellen. Sist 

programmerades mikrokontrollerna för hela systemet. Efter att 

prototypen hade konstruerats kunde prototypens områdesbegränsning 

och stabilitet mot ljusstörningar testas genom att göra en experimentell 

uppställning. 

 

3.1 Mätning av Lasermodul 

För att kunna koppla ihop lasermodulen med mikrokontrollen behövdes 

det göras mätningar på lasermodulen, för att verifiera att mikrokontrol-

len klarade av att sända data via laserljuset. Lasermodulen skulle kunna 

variera laserljuset efter en digital signal. En etta motsvarade maximal lju-

sintensitet och en nolla motsvarade låg ljusintensitet från lasern. Två an-

taganden gjordes att mikrokontrollens digitala utgång inte orkade att 

driva lasermodulen och att lasern kunde anses ha en hög stigtid vid start. 

För snabba variationer på spänningen så hängde inte lasern med att vari-

era laserljuset.  

För mätningen kopplades lasermodulen till en operationsförstärkare 

kopplad som en spänningsföljare och en funktionsgenerator användes för 

att illustrera en 5V digitalsignal på 1200Hz. En ljussensor (TSL252R) 

kopplad till ett oscilloskop användes för att mäta ljuset ut från lasermo-

dulen.[12] Mätningen gjordes genom att variera topp till toppvärdet på 

signalen från funktionsgeneratorn och toppvärdet 5V hölls konstant. 

Topp till toppvärdet varierades tills en tydlig signal gick att utläsa från 

oscilloskopet som motsvarade den illustrerade digitalsignalen från funkt-

ionsgeneratorn. Mätningen gjordes i ett mörkt rum för att undvika stör-

ningar från andra ljuskällor.  
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Mätningen av lasermodulen gav att en signal på 5V toppvärde och ett 

bottenvärde på 1.5V gjorde det möjligt att läsa ut den digitala signalen på 

1200Hz från laserljuset.           

3.2 Mätning av Solcell 

Mätning av solcellen gjordes för att se hur solcellen tog emot en signal på 

1200Hz från lasermodulen. Mätningen gjordes genom att sända en illu-

strerad digitalsignal på 5V och 1200Hz med en funktionsgenerator till en 

lasermodul och rikta lasermodulen mot solcellen. Solcellen kopplades 

som ett öppet system till ett oscilloskop för att se hur solcellen tog emot 

signalen.  

Mätningen visade att solcellen hade högre falltid än stigtid som uppmät-

tes till en stigtid på cirka 270µs och en falltid på cirka 1.2ms, vilket gav att 

den sända signalen motsvarade inte den mottagna signalen.      

3.3 Experimentell uppställning       

Den färdiga prototypen testades för hur kraven för stabilitet och 

områdesbegränsning uppfylldes genom att göra en experimentell 

uppställning. Den experimentella uppställningen kunde delas upp i två 

delar, en för stabilitetstestet och en för områdesbegränsningstest. 

 

3.3.1 Stabilitetstest mot ljusstörningar 

Stabiliteten för systemet testades genom att skapa ljusstörningar som 

skulle kunna förekomma på industrier. De valda störningarna att testa 

var ljus från en LED lampa, halogenlampa och en fjärrkontroll. Det som 

användes för testet var:  

 LED Ficklampa (Mackenzie – Epsilon 1-3Z) [13] 

 40w halogenlampa (Osram Halolux T 40w) [14] 

 IR-ljus - Sony BRAVIA fjärrkontroll 
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Först ställdes systemet upp genom att rikta lasermodulen mot 

mottagaren från en meters avstånd. Ett oscilloskop kopplades in på 

mottagaren för att se hur mottagaren tog emot de olika störningarna, och 

för att kunna avgöra vad som påverkar systemet. Efter att allt ställts upp 

testades det hur de olika störningskällorna påverkade systemet. Under 

test prövades det om det fungerade att skicka en kod under störningar. 

De olika störningarna testades en och en från olika avstånd och en 

mätning gjordes på hur mottagaren tog emot störningarna. Dessa 

ljuskällor valdes för att deras ljusspektrum skiljer sig från varandra, för 

att systemen som driver dem är olika, samt att det är ljus som skulle 

kunna förekomma på en industri. Det var bara relevant att testa för ljus 

framför mottagaren, detta av en enkel anledning: om systemet skulle 

fungera när störningen är framför mottagaren, skulle det också fungera 

för alla andra positioner från samma avstånd.  

 

3.3.2 Områdesbegränsningstest 

Områdesbegränsningen testades genom att kontrollera inom vilka 

vinklar och avstånd prototypen klarade att ta emot en kod från sändaren. 

Genom att testa för både vinkel och avstånd kunde områdesbegräns-

ningen avgöras.    
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4 Konstruktion 
Prototypen som användes bestod av en sändare och en mottagare som 

kommunicerade en väg via en lasermodul och en solcell. UART användes 

för att kommunicera mellan sändare och mottagaren.  

 

4.1 Sändare 

Sändaren bestod av en Arduino UNO mikrokontroller, en TIM-203-1 la-

sermodul och en drivkrets för lasermodulen.[15][16] Ett fullständigt 

kretsschema över prototypen kan ses nedan i figur 9.  

 

Figur 9: Schema över sändardelen 

Sändardelen styrdes av ett Arduino UNO kort som kommunicerade med 

UART till en drivkrets för lasermodulen. Drivkretsens uppgift var att mo-

dulera UART-signalen och driver lasermodulen så att lasermodulen hin-

ner med att variera laserljuset efter UART-signalen. Arduinokortet kom-

municerade med 1200 baud och dess uppgift var att skicka en 4bytes 

ASCII kod via UART. Beroende på vilken knapp som trycktes ner kunde 

två olika koder skickas.  

Lasermodulen bestod av en TIM-203-1 lasermodul på 1mW och 

650nm.[16] Just denna lasermodul användes eftersom att den var billig 

och det behövdes inget tillstånd för att använda den som ett öppet laser-

system. En lasermodul valdes eftersom den var enkel att implementera.   
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4.2 Mottagare 

Mottagaren bestod av en solcell, färgfilter, Arduino-megakort och en 

drivkrets för solcellen. Mottagardelen kunde delas upp i tre olika delar: 

mottagaren, mottagarkrets och Arduinokortet.  

Mottagaren som togs fram bestod av en Vellman solcell som placerades i 

en kartong och ett färgfilter som filtrerade allt inkommande ljus.[17] Sol-

cellen placerades i en kartong på 240mm lång, 143mm bred och 71mm 

hög för att begränsa allt inkommande ljus till 50 graders vinkel, vilket 

även satt begränsningen på systemet. Ett LEE HT019 färgfilter valdes ef-

tersom det hade samma färg som laserljuset från sändaren.[19] Filtrets 

uppgift är att filtrera bort störningsljus och öka SNR värdet för den in-

kommande signalen. Färgfiltret placerades över öppningen på kartongen 

så att allt ljus passerade färgfiltret.  

 

 

Figur 10: Överblick över mottagaren 

 

Drivkretsen för mottagaren använde sig av två stycken CA3140 operat-

ionsförstärkare och en LM311N komparator. Solcellen var kopplad som 

ett öppet system till drivkretsen som mätte spänningen för solcellen. 

Drivkretsens uppgift var att återskapa den mottagna signalen till sitt ur-

sprung oberoende av ljusförändringar. Drivkretsen fungerade genom att 

den tog signalen från solcellen och hade dc-delen av signalen som refe-

rent till komparatorn för den inkomna signalen. Om den inkomna signa-

len var högre än dc-delen, så skickade den ut +5V. Detta gjorde det även 

möjligt att återskapa en signal på 1200Hz. Eftersom att referensen var av 
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dc-delen av den inkomna signalen, gjorde det att mottagaren inte var 

känslig av ljusstörningar som inte innehöll några frekvenser. 

 

Figur 11: Drivkrets mottagare 

Arduino megakortet användes för att läsa av den inkomna signalen och 

verifiera om rätt kod har mottagits, för att aktivera en utgång. Drivkret-

sen kopplades till TX1 på Arduino kortet och kommunicerade med 1200 

bad, vilket som är samma som sändaren kommunicerar med.[18]      

4.3 Programmering 

Prototypen har programmerats med Arduinos egna miljö så att sändaren 

kan skicka två stycken olika fem bytes ASCII-koder via anslutning TX1 

på Arduinokortet, beroende på vilken tryckknapp som är aktiverad. Ko-

den bestod av fyra byte och en byte som användes som identifieringsbit. 

Det är denna kod som sätter säkerheten för systemet så att det inte ska 

vara möjligt att fuska med systemet. Mottagaren var programmerad så 

att den läste signalen från solcellen och checkade om den mottagna koden 

motsvarade samma kod som fanns på sändaren. Om det var rätt kod ak-

tiverades en utgång och en lampa tändes beroende på vilken kod som 

mottagits. Den kod som användes kan ses i bilaga C.  
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5 Resultat 

5.1 Prototypen 

Prototypen som togs fram kan ses nedan i figur 12 och 13. 

 

 

Figur 12: Sändardelen av prototypen 
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Figur 13: Mottagardelen av prototypen 

 

5.2 Områdesbegränsningen för prototypen 

Områdesbegränsningen testades för inom vilken vinkel och för vilket av-

stånd prototypen fungerade. Tabell 2 visar hur systemet fungerade för 

olika avstånd och kan ses nedan. 

Tabell 2: Avstånds test för vilket avstånd prototypen fungerade 

 0m 2m 4m 8m 16m 

Kod mottagen Ja Ja Ja Ja Ja 

 

 

 

Systemet visade sig att det inte riktigt hade någon avståndsbegränsning 

inom 16 meter, mätningen blev begränsad till 16m eftersom den gjordes 

inomhus. Prototypen var begränsat inom 50graders vinkel, på grund av 

kartongen solcellen placerades i. 
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5.3 Prototypens stabilitet mot ljusstörningar 

Prototypens stabilitet testades genom att utsätta systemet för olika 

ljusstörningar under test. LED-ficklampan hade tre lägen, ett läge där 

lampan lyste maximalt som var läge 1, ett nerdimmat läge som var läge 2 

och ett pulserande läge 3 som testades. Testet med fjärrkontrollen 

testades genom att pressa ner mittenknappen. Resultatet för 

stabilitetstestet för prototypen kan ses nedan i tabell 3. 

 

 
Tabell 3: Resultat av hur prototypen fungerar under störningar 

 0m 1m 2m 3m 4m 

Lampa läge1 ja ja ja ja ja 

Lampa läge2 Nej Nej Ibland ja ja 

Lampa läge3 Nej Nej Nej Nej Nej 

halogenlampa Nej Nej Nej Ja ja 

Fjärrkontroll Nej Nej Nej ja ja 

 

 

En mätning av hur störningarna togs emot av mottagaren gjordes också, 

de olika störningarna kan ses i bilaga B. Det visade sig att prototypen inte 

fungerade vid ljus med frekvenser i sig och när störningsljuset var till-

räckligt starkt.  
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6 Diskussion 
Prototypen som tagits fram visade sig inte var riktigt stabil utan var 

känslig för starkare ljus med frekvenser. Detta ställde till problem 

eftersom systemet skulle klara av störningar som kan förekomma på 

industrier. På industrier förekommer det ofta syrenljus som blinkar. Om 

ett sådant ljus skulle vara i närheten av mottagaren skulle systemet inte 

fungera, vilket skulle kunna leda till stop på industrin som inte får 

förekomma. För ett sådant här system skulle den befintliga 

återställningsknappen behöva vara kvar som backup i den händelse att 

systemet inte skulle fungera. En produktbeskrivning om hur systemet ska 

installeras skulle även behövas. Ett exempel på en produktbeskrivning 

för prototypen finns i bilaga A. 

   

Områdesbegränsningen för prototypen visade sig vara begränsat inom 

50 graders infallsvinkel och kan användas på avstånd upp till 16 meter 

men fungerar för längre avstånd också, eftersom laserljuset har en liten 

divergens träffar allt ljus mottagaren och signalen blir inte svagare för 

längre avstånd. Prototypen uppfyller alltså inte kravet på att systemet ska 

vara områdesbegränsat. Om det finns en stor öppen yta kan systemet 

aktiveras från områden där det skyddade området inte kan över blickas. 

För att ha detta system krävs att mottagaren är noga installerad på ett 

sådant sätt att systemet blir begränsat inom ett område, där det bara kan 

aktiveras där det skyddade området kan över blickas.  
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Ett krav för återställningen var att systemet skulle kunna ses som en 

avsiktlig manuell handling. Prototypen som tagits fram skulle kunna ses 

som en avsiktlig manuell handling, eftersom att det skulle krävas att 

truckföraren trycker ner en knapp för att aktiverar lasern, och att laser 

punkten sedan måste siktas in på mottagaren för att aktivera 

återställningen. Det är alltså två saker som måste göras för att aktivera 

systemet: att trycka på en knapp, och sikta på mottagaren. Det är inget 

som skulle kunna aktiveras av en slump, utan kan ses som en manuell 

handling. Det som är ännu viktigare är att systemet aldrig får aktiveras 

själv på något sätt - om en störning skulle kunna aktivera systemet skulle 

kravet för att det ska vara en manuell handling inte gälla och systemet 

skulle inte vara godkänt. Prototypen skickar en fyra bytes kod och har 

även en identifierare och två bytes för slutet på meddelandet och ny rad. 

För att aktivera utgången är det totalt 70bitar som behöver 

överensstämma. Sannolikheten för att en ljusstörning skulle matcha det 

meddelandet är näst intill obefintlig. För att göra sannolikheten ännu 

mindre skulle aktiveringskoden kunna göras längre samt att multiplar av 

meddelandet måste mottas för att aktivera utgången. Denna säkerhet är 

tillräcklig för att en truckförare inte ska kunna fuska med systemet och 

att det inte ska själv aktivera av någon störning. Mer som behövs för 

stabiliteten är skydd mot kortslutning.  

 

Förbättring som skulle kunna göras på systemet för att lösa 

områdesbegränsningen och stabiliteten är att först och främst byta ut 

färgfiltret mot ett bandpass ljusfilter runt 650nm, sedan skulle lasern 

kunna ASK (Amplitude shift keying) moduleras eftersom en bättre 

filtrering av signalen då skulle kunna göras. För att få systemets 

områdesbegränsat skulle en brytningslins kunna användas för att sprida 

ut ljuset så att ljuset blir för svagt för att aktivera systemet vid ett visst 

avstånd. Då skulle även solcellen kunna bytas ut mot en riktig ljussensor 

eftersom att behovet av att ha en stor ljussensor då inte finns. Det skulle 

vara lättare att träffa mottagaren med en större laserpunkt.  

 

Det som är kvar att göra för att systemet skulle nå de krav som sätts på 

systemet är att först och främst förbättra systemet som beskrevs ovan. Det 

måste även finnas någon säkerhet för att systemet ska vara stabilt mot 

kortslutning. Tester mot elektromagnetiska störningar skulle även 

behövas göras. Till sist skulle även en implementering av övervakning 

och ett säkerhetsrelä behövas.  
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7 Slutsats  
Slutsatsen som kan dras av undersökningen är att teoretiskt sett skulle ett 

öppet lasersystem kunna uppfylla de krav som finns för återställning av 

ljusridåer/ljusbommar, men den prototyp som togs fram uppfyller inte 

kraven för vad som skulle behövas för systemet. Prototypen har brister i 

områdesbegränsningen och stabiliteten som gör att prototypen inte 

uppfyller de kraven som undersöktes, kraven går att uppfylla om 

prototypen bearbetades mer. Prototypen kan ses som en manuell 

handling, men en undersökning av säkerheten för kortslutning och 

övervakning behövs för att systemet ska vara komplett. 

 

Undersökningen har visat hur laser skulle kunna användas för trådlös 

återställning av skydd inom industrier, och har därför gett ett bidrag till 

utvecklingen till smartare industrier. Det har även visats att en solcell kan 

användas som mer än enbart i energisammanhang.  

 

7.1 Etiska och sociala aspekter 

Ett öppet lasersystem skulle göra arbetet för truckförarna mer effektivt, 

men om systemet skulle se ut som prototypen som tagits fram skulle det 

sätta stora krav på installationen. Den prototyp som tagits fram skulle gå 

att missbruka om mottagaren skulle flyttas, så att systemet skulle gå att 

aktivera utan att behöva överblicka det skyddade området. Det skulle 

innebära att det finns en risk för att personer skulle kunna bli skadade 

med detta system, om det inte används som det är tänkt. Det skulle även 

kunna öka säkerheten eftersom systemet använder sig av 

aktiveringskoder för att aktivera systemet. Det skulle kunna sättas 

specifika behörigheter så att en annan truck inte kan aktivera systemet.   
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Bilaga A: Produktbeskrivning 
Produktbeskrivning 

Detta system är ett utbyggnadssystem för återställning av skydd, det är 

ett trådlöst system som är användbart för tillexempel truckförare där en 

trådlös återställning är mer praktiskt. Systemet består av en sändare och 

en mottagare. Sändaren består av en lasermodul och en styrenhet, 

systemet använder sig av 12 V och är bara att ansluta direkt till ett 12 V 

batteri. Sändaren placeras till exempel fast i en truck och lasermodulen 

används för att rikta en laserpunkt mot mottagaren och trycka på en 

knapp för att göra en återställning. Mottagaren består av en mottagardel 

och en styrenhet som också använder sig av 12 V. Styrenheten har två 

stycken olika utgångar som kopplas till det befintliga systemets 

säkerhetsreläer för att göra en återställning.  

 

Placering  

Mottagaren måste placeras på ett sådant vis att det övervakade 

skyddsområdet kan överblickas vid aktivering, det får inte vara möjligt 

att göra en återställning där skyddsområdet inte kan överblickas. 

Rekommenderad begränsning är upp till 15meter. Det får inte heller 

vara möjligt att studsa laserljuset mot någon reflekterande yta, och på så 

vis aktivera systemet.  Mottagaren får inte placeras där blinkande ljus 

kan nå mottagaren och, om extraljus används på tillexempel truckar bör 

de stängas av om de lyser på mottagaren för det kan störa systemet.   
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Bilaga B: Mätresultat av störningar 
Resultatet hur mottagaren tog emot de olika störningarna som testades. 

 

 
Figur 14: LED-lampa maxläge 

 

 

 
Figur 15: LED-lampa ner dimmat läge 
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Figur 16: LED-lampa pulserande läge  

 

 

 
Figur 17: Halogenlampa 
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Figur 18: IR-ljus från fjärrkontroll 
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Bilaga C: Programkod för sändare 
och mottagare 
 

Koden som användes för sändaren: 
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Koden som användes för mottagaren: 

 

 

 


