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Samenvatting
Vanuit TASS technology solutions is de opdracht gekomen om een meerkleuren LEDwiel te ontwikkelen.
TASS wil dit LEDwiel gebruiken voor demonstraties tijdens bijvoorbeeld beurzen als eyecatcher. Een
LEDwiel bestaat uit een strip of een aantal strips LEDs. Naar de LEDs wordt een afbeelding gestuurd.
Door het POV verschijnsel lijkt de afbeelding in het wiel stil te staan. Dit product dient, met uitzondering
van de printplaten, intern te realiseren zijn.
Eerst zijn bestaande ontwerpen onderzocht. Hierbij is gekeken naar de samenstelling van het product,
dus uit hoeveel strips het product bestaat en welke onderdelen er gebruikt worden.
De volgende stap was het opstellen van een requirements document. Hierin staat beschreven aan welke
eisen het te ontwerpen en realiseren product dient te voldoen. De belangrijkste eisen van het product
zijn:





een zichtbare stilstaande afbeelding in het wiel, minimaal 512 kleuren mogelijk
enigszins waterbestendig
een afwijking minder dan 5 graden in het weergeven van het beeld bij een snelheid van 20 km/h
een minimale schermverversing van 10 frames per seconde

Aan de hand van het requirements document is een ontwerp gemaakt. Om de schermverversing te
halen is gekozen voor een ontwerp met 4 LEDstrips. Om de zichtbare afbeelding te realiseren en
meerdere kleuren mogelijk te maken is er gekozen voor felle 3-kleuren LEDs (rood, groen en blauw). De
zichtbaarheid van de afbeelding ontstaat door het Persistence of Vision (POV) verschijnsel. Dit
verschijnsel ontstaat wanneer een lichtbron fel genoeg is. Deze blijft dan voor het menselijk oog nog
even zichtbaar wanneer deze al uit is. Wanneer deze lichtbron in het fietswiel vaak genoeg langskomt en
op de juiste manier aangestuurd wordt lijkt er een stilstaande afbeelding in het wiel te ontstaan. Deze
aansturing vindt plaats door middel van pulsbreedtemodulatiesturende LED drivers. Deze zorgen voor
de correcte stroomvoorziening en het op de juiste manier dimmen van de LEDs. Deze drivers worden
voorzien van afbeeldinginformatie door een microcontroller. De benodigde afbeeldinginformatie haalt
de microcontroller uit een geheugenkaart. Op deze geheugenkaart staan afbeeldingen opgeslagen in
een speciaal formaat (R5G6B5), gegenereerd door een zelf ontwikkelde PC applicatie. Deze applicatie
vertaalt afbeeldingen van een vierkant georiënteerd pixelformaat naar een rond georiënteerd
pixelformaat. Dit is nodig omdat de LEDs in het wiel ronddraaien. Verder berekent de microcontroller
ook de snelheid van het wiel. Dit gebeurd door middel van 4 magneetsensoren die zich in het wiel
bevinden. De snelheidsmeting is noodzakelijk voor een correcte aansturing. De waterbestendigheid
houdt voornamelijk in dat het product corrosiebestendig gemaakt dient te worden om te voorkomen
dat het op de printplaten aanwezige koper gaat corroderen in vochtige omgevingen.
Alle hierboven gestelde eisen zijn gerealiseerd in het omschreven product. Enkele wensen zijn niet
gerealiseerd in het product en worden aanbevolen voor realisatie door een volgende projectgroep.
Peter van Dongen
Emile Knottnerus
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Inleiding
Het bedrijf
TASS technology solutions is een bedrijf gespecialiseerd in technische en embedded software. Voorheen
was TASS een onderdeel van Philips, maar sinds 2007 is het een zelfstandig bedrijf. TASS levert technisch
personeel om kwalitatief hoogwaardige producten nog efficiënter en sneller in de markt te zetten.
Medewerkers van TASS kunnen ingezet worden voor het opzetten van requirements, architectuur en
ontwerp, maar ook implementatie, integratie en testen.

De opdracht
Achtergrond
LEDs zijn in opkomst. In steeds meer systemen en toepassingen worden LEDs toegepast. Om ook in deze
technologie mee te gaan wilde TASS een opvallende demo-opstelling voor beurzen waarin LEDs werden
toegepast. Ook moest deze opstelling duidelijk de werkzaamheden van TASS uitbeelden, namelijk
embedded software. Zodoende is deze opdracht tot stand gekomen.
De opdrachtomschrijving
De originele opdrachtomschrijving:
“De opdracht zal bestaan uit een vooronderzoek, het maken van een wiel, met aansturing via een motor.
Het maken van de (full color) LED strips en het maken van de LED drivers om de LEDs aan te sturen. De
snelheid van het wiel moet gemeten worden (sensor) en de microcontroller moet dusdanig
geprogrammeerd worden dat teksten duidelijk leesbaar en stabiel in het wiel verschijnen (zie ook foto).
Het geheel moet gevoed worden door een batterij. Het geheel moet in het wiel te bevestigen zijn, Led
strips, microcontroller, voeding. Het is de bedoeling dat we deze opdracht op een projectmatige en
gestructureerde manier uitvoeren. “ De complete opdracht is te vinden in bijlage B.
Deze opdracht is verder gespecificeerd in een requirements document dat te vinden is in bijlage C.
Hierin zijn de volgende eisen naar voren gekomen:






Er moet “ Persistence Of Vision” ontstaan, er moet dus een afbeelding in het wiel gevormd
worden.
Het LEDwiel moet minimaal 512 kleuren kunnen weergeven.
Het ontwerp moet enigszins waterbestendig gemaakt worden.
Het beeld mag niet een te grote afwijking (minder dan 5 graden) hebben in het weergeven van
het beeld.
Het product moet bij een snelheid van 20km/h een refreshsnelheid van 10 frames per seconde
halen.

Peter van Dongen
Emile Knottnerus

1

Project LEDwiel
Afstudeerverslag V1.0
Probleemstelling
Bij de gestelde eisen komen verschillende problemen kijken. De eerste eis is meteen de voornaamste
van het hele product. POV ontstaat in het geval van dit project wanneer een wiel snel genoeg
ronddraait, voldoende LED strips heeft en de LEDs fel genoeg zijn. Dit zorgt ervoor dat het beeld lang
genoeg zichtbaar blijft voor het menselijk oog en er dus een compleet beeld ontstaat in het wiel. Er
moet gekeken worden hoe dit effect het beste behaald kan worden bij normale fietssnelheden. Om de
512 kleuren te halen zal er met meerkleuren LEDs gewerkt dienen te worden. De waterbestendigheid zal
gerealiseerd moeten worden door de componenten en printplaten tegen een geringe hoeveelheid vocht
te beschermen wanneer deze vervoerd en gebruikt worden. De afwijking mag niet te groot worden
aangezien er dan gaten of overlappingen in het beeld ontstaan. Veranderingen in snelheid zullen dus
snel teruggekoppeld dienen te worden aan het systeem. De minimale refreshrate is nodig om ervoor te
zorgen dat er regelmatig verversingen van het beeld langskomen om zo een goede weergave van de
afbeelding te garanderen. De opdracht zal uitgevoerd worden aan de hand van gemaakte project
management plan. Deze is te vinden in bijlage A.
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Onderzoek bestaande oplossingen
Voordat aan het ontwerp begonnen is, is ervoor gekozen om eerst te zoeken naar al bestaande
ontwerpen. Dit om ideeën op te doen. De belangrijkste kenmerken van deze producten zijn beschreven
in het document wat te vinden is in bijlage D. Uit deze ontwerpen zijn bruikbare ideeën meegenomen in
mogelijkheden voor het ontwerp. Het proces van bestaande ontwerpen analyseren is hieronder
beschreven. Er is gekeken naar de volgende punten:






Snelheidsmeting
Stroomvoorziening
LEDs
LED drivers
Gebruikte microcontroller

Snelheidsmeting:
In alle beschreven ontwerpen voor gebruik in fietswielen is gebruik gemaakt van hall effect sensoren om
de snelheid te bepalen.
Stroomvoorziening:
In bijna alle ontwerpen voor gebruik in fietswielen is dezelfde stroomvoorziening gebruikt: AA penlite
batterijen. Verder gebruikt één van de gevonden ontwerpen LiPo accu’s.
LEDs:
In dit opzicht zijn er veel verschillen tussen de verschillende ontwerpen. Veel kant-en-klare producten
bevatten SMD Leds in RGB variant, terwijl de meeste zelfbouw kits gebruik maken van single-color
through-hole varianten.
LED drivers:
Ook op dit vlak zijn er veel verschillen tussen de gevonden ontwerpen. De meeste ontwerpen gebruiken
LED drivers aangestuurd door SPI, maar sommige ontwerpen gebruiken ook de gewone uitgangen van
de microcontroller die vervolgens gemultiplexed worden.
Microcontroller:
In de ontwerpen die geanalyseerd zijn die gebruik maken van 1 LEDstrip, wordt altijd gebruik gemaakt
van een standaard 8 bit microcontroller van Atmel of Microchip. In één bepaald ontwerp waarin
meerdere strips aangesloten zijn op 1 microcontroller is niet gespecificeerd welke microcontroller
gebruikt is. In sommige ontwerpen is de opslagruimte uitgebreid met opslaggeheugen in de vorm van
een EEPROM.
Peter van Dongen
Emile Knottnerus
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Ontwerp
Hardware
LED wiel

RGB LEDs

PWM

LEDDrivers

SPI

Opslag
afbeeldingsdata

SPI

Microcontroller

USB
(Bluetooth)
Afbeeldingen
(Filmpjes)

Digitaal

Bediening
Digitaal d.m.v.
Switches

Snelheidsensors
(Hall Effect)

Snelheid Fietsen

Figuur 1: Globaal ontwerp systeem

Hierboven is het globale ontwerp van het gehele systeem te zien. De componenten die in figuur 1 in het
grijze vlak zijn beschreven komen in het fietswiel te zitten. De gebruiker kan door middel van de
drukknoppen op het besturingspaneel kiezen uit verschillende modi. Ook zorgt de gebruiker voor invoer
tijdens het fietsen door middel van de Hall-Effect sensoren die gebruikt worden om de snelheid van het
wiel te bepalen. Om afbeeldingen in het systeem te krijgen en op te slaan zijn verschillende wegen
mogelijk. Zo was één van de ideeën om als opslagmedium voor de afbeeldingen een verwijderbaar
Peter van Dongen
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medium zoals een geheugenkaart te kiezen. Zo zouden nieuwe afbeeldingen eenvoudig via een adapter
bij een computer overgezet kunnen worden. Ook is het idee geopperd om nieuwe afbeeldingen via USB
of Bluetooth naar het opslagmedium in het systeem te verzenden.
In het systeem wordt het geheel aangestuurd door een microcontroller. De microcontroller zorgt voor
de interfacing met alle hardwarecomponenten van het systeem. De microcontroller leest de data uit het
opslagmedium en stuurt deze vervolgens naar de LED drivers. De LED drivers sturen vervolgens de LEDs
aan. Het moment van sturen van nieuwe data naar de LED drivers is afhankelijk van de snelheid van het
wiel. Deze wordt bepaald door middel van de Hall Effect sensoren. Gebruik makend van deze gemeten
snelheid, stuurt de microcontroller met een evenredige snelheid de afbeeldingdata naar de LED drivers.
Voor alle verschillende hardwarecomponenten van het systeem zijn verschillende types in overweging
genomen. Dit overwegingproces is in onderstaande paragrafen beschreven.
Verder is in dit systeem de snelheid van de verschillende hardwarecomponenten van belang.
Verschillende componenten zijn hier door afgevallen. In bijlage E zijn de berekeningen uitgewerkt.

Peter van Dongen
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LEDs
Het was van belang dat er LEDs gekozen zouden worden met een grote openingshoek. Dit zorgt er
namelijk voor dat het door de LEDs gegenereerde licht vanaf grote hoeken ten opzichte van het wiel nog
steeds goed zichtbaar is. Verder moest de maximale helderheid van de LEDs groot genoeg zijn om een
goed POV effect mogelijk te maken. Daarnaast moesten de LEDs makkelijk te bevestigen zijn. De grootte
van de LEDs is ook van belang omdat het product in het wiel bevestigt dient te worden. Hier is beperkte
ruimte aanwezig. Het makkelijk bevestigen van de LEDs is van belang omdat er een behoorlijk aantal
LEDs geplaatst dienen te worden, dit zou bij through-hole componenten al aanzienlijk extra tijd in beslag
nemen.
Er is een selectie gemaakt van de volgende types:
Merk

Avago

Type

ASMT-YTB0-0AA02

Onbekend (internetactie uit China)
RGB P-LCC-6 (5060)

Footprint
Lichtopbrengst rood
Lichtopbrengst groen
Lichtopbrengst blauw
Minimale lichtopbr. R
Minimale lichtopbr. G
Minimale lichtopbr. B
Maximale lichtopbr. R
Maximale lichtopbr. G
Maximale lichtopbr. B
Lichthoek
Nominale stroom RGB
Prijs per eenheid bij
afname 300 stuks
Levertijd
Verwachte kwaliteit

PLCC-6
648
1243
238
450
900
224
n/a
n/a
n/a
115
20
0,80

PLCC-6
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
800
1300
400
140
20
0,242

CLV6A-FKBCK1P1G1BB7R3R3
PLCC-6
n/a
n/a
n/a
560
1120
280
710
1400
355
120
20
1,50

1
Goed

14
Redelijk

3
Goed

mcd
mcd
mcd
mcd
mcd
mcd
mcd
mcd
mcd
graden
mA
€
Dagen

Cree

Tabel 1: vergelijkingstabel LEDs

Uiteindelijk is er gekozen voor de Avago LEDs:

Peter van Dongen
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Figuur 2: De Avago LEDs

Deze LEDs zijn in overleg met de projectgroep geselecteerd vanwege de volgende redenen:






Snel leverbaar
Goede kijkhoek
Goede prijs/kwaliteit/helderheid verhouding
SMD, dus makkelijk door middel van reflow solderen solderen te bevestigen
Compacte footprint

Peter van Dongen
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LED drivers
Er is gekozen om de LEDs aan te sturen door middel van losse LED drivers omdat bijvoorbeeld een
microcontroller te weinig in en uitgangen zou hebben om alle LEDs aan te sturen. Om de vele LEDs goed
aan te kunnen sturen volgens de eisen die gesteld zijn zijn specifieke LED drivers vereist. Tevens zou het
handig zijn als de LED drivers zoveel mogelijk additionele componenten weg zouden nemen. Daarnaast
was de snelheid van de LED drivers van belang. Dit omdat de drivers de outputs bij een hoge snelheid
van het wiel zeer snel moeten verversen. Dit heeft tot gevolg dat de drivers de afbeeldingdata ook snel
moeten kunnen ontvangen.
Om een goede keuze te kunnen maken zijn verschillende drivers naast elkaar gezet. Er is bijvoorbeeld
altijd de eis gesteld dat de drivers rechtstreeks de LEDs aan zouden kunnen sturen zonder
stroombeperking in de vorm van bijvoorbeeld een weerstand. Dit houdt automatisch in dat de drivers
stroombeperkende uitgangen dienden te bevatten. Dit om de complexiteit van de printplaten te
verminderen. Na deze selectieprocedure bleven de volgende drivers over:





Texas instruments TLC5940 display driver
Texas instruments TLC5947 display driver
Maxim MAX6966 LED driver
NXP semiconductor PCA9635PW LED driver

Deze drivers zijn geselecteerd vanwege de specificaties en het feit dat ze goed leverbaar en
gedocumenteerd zijn.
Texas instruments TLC5940 display driver:
De Texas instruments TLC5940 is een 16 kanaals 12 bits PWM LEDdriver die aanstuurbaar is via een SPI
bus. Deze driver kan SPI snelheden tot 30Mhz aan, wat voor deze toepassing ruim voldoende is. Deze
drivers kunnen gedaisy-chained worden om een simpele aansturing mogelijk te maken. De PWM clock is
synchroniseerbaar tussen de verschillende drivers om eventuele zichtbare timing problemen te
voorkomen. Verder zijn er veel voorbeeldprojecten met deze driver op het internet beschikbaar, wat
gemakkelijk zou kunnen zijn met eventuele hard- en software problemen.
Texas instruments TLC5947 display driver:
De Texas instruments TLC5947 is een 24 kanaals 12 bits PWM LEDdriver die aanstuurbaar is via een SPI
bus. Wanneer de driver alleen gebruikt wordt kan deze snelheden tot 30Mhz aan, wanneer deze
doorgelust wordt, snelheden tot 15Mhz. Voor een doorlustoepassing zou deze driver te traag zijn
wanneer er een SPI bus van 16 MHz gebruikt wordt, wat ook meteen het grootste nadeel van deze
driver is. Het voordeel van deze driver is dat deze minder connectiviteit vereist en een groter aantal
uitgangen tot zijn beschikking heeft.

Peter van Dongen
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Maxim MAX6966 LED driver:
De Maxim MAX6966 LED driver is een 10 kanaals 8 bits PWM LEDdriver die tevens aanstuurbaar is via
een SPI bus. Deze driver kan snelheden tot 26Mhz aan en is dus snel genoeg voor onze toepassing. Deze
driver is tevens door te lussen en heeft weinig additionele componenten nodig om te functioneren. Het
nadeel van deze driver is dat er veel SPI data nodig is om een uitgang op de juiste waarde te zetten. Dit
zorgt ervoor dat de snelheid lager uitkomt. Daarnaast heeft deze driver maar 10 uitgangen, wat tot
gevolg heeft dat er meer drivers nodig zijn. Dit verhoogt de complexiteit van de printplaat.
NXP semiconductor PCA9635PW LED driver :
De NXP semiconductor PCA9635PW driver kwam naar voren als veelgebruikte LED driver voor de I2C
bus. Deze driver heeft 16 8 bits PWM uitgangen die bestuurd worden door middel van de I2C bus, met
een maximale snelheid van 1Mhz. Dit is volgens de berekening veel te traag voor onze toepassing. Deze
driver viel dus af.
Uiteindelijk is er uit de 3 verschillende SPI drivers de TLC5940 display driver van Texas Instruments
gekozen:

Figuur 3: Een TLC5940 display driver

Deze driver heeft als belangrijke voordelen:






Veel gegevens en voorbeeldcode te vinden op het internet
Goede leverbaarheid
Redelijke prijs
Weinig randcomponenten noodzakelijk (ingebouwde current sink drivers voor de leds)
PWM synchronisatie tussen de verschillende drivers

Peter van Dongen
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Microcontrollers
Uit de berekeningen bleek dat een SPI snelheid van 6,35Mhz benodigd was om de drivers voor 1 zijde
van het wiel snel genoeg aan te kunnen sturen. Voor beide zijden van het wiel is dus het dubbele
noodzakelijk. Een standaard 8-20 MHz microcontroller kan deze snelheden echter niet halen, waardoor
een sneller model gezocht diende te worden. Verder dient de microcontroller snel genoeg data uit het
opslaggeheugen te kunnen halen om deze vervolgens door te sturen naar de LED drivers. Er waren
hierin verschillende opties mogelijk.




Atmel AVR XMega
Atmel 32-bit AVR UC3
NXP LPC (ARM gebaseerd)

Deze microcontrollers zijn geselecteerd omdat deze toepasbaar zijn in het ontwerp.
Atmel AVR XMega:
Serie van 8 bit microcontrollers welke werken op een maximum frequentie van 32 MHz wat voldoet in
deze toepassing. Verder is deze microcontroller grotendeels op dezelfde manier te programmeren als
een standaard Atmel Mega microcontroller. Daarnaast hebben de betere versies van XMega serie veel
I/O mogelijkheden in de vorm van hardwarematige SPI, I2C en UART bussen, wat interfacing met
onderdelen in het systeem snel en makkelijk maakt.
Atmel 32-bit AVR UC3:
Serie van 32 bit microcontrollers welke werken op een maximum frequentie van 66 MHz wat
ruimschoots voldoet voor deze toepassing. Verder is ook deze microcontroller nog grotendeels op
dezelfde manier te programmeren als de standaard Atmel Mega microcontroller. Ook zijn op de betere
versies van deze microcontroller voldoende I/O mogelijkheden beschikbaar.
NXP LPC (ARM gebaseerd):
Een andere mogelijk microcontroller was een op ARM gebaseerde NXP LPC microcontroller. Deze
microcontrollers zijn verkrijgbaar in snelheden tot 270 MHz, wat overdreven is voor deze toepassing.
Simpelere modellen zijn ook verkrijgbaar. Verder zijn er ook modellen verkrijgbaar met voldoende I/O
mogelijkheden.
Uiteindelijk is er gekozen voor een microcontroller uit de Atmel AVR XMega serie:

Peter van Dongen
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Figuur 4: de gekozen Atmel atxmega128a1 microcontroller

Er is voor deze microcontroller gekozen vanwege de volgende redenen:




Goede prijs/prestatie verhouding
Voldoende snelheid
Vergelijkbare programmeermethode als een standaard Atmel Mega Microcontroller

Het gekozen type is de atxmega128a1. Voor dit type is gekozen omdat dit specifieke type redelijk
leverbaar is en veel I/O mogelijkheden had. Verder is er ook voor deze controller gekozen omdat deze
op dezelfde ontwikkelomgeving en op een vergelijkbare manier te programmeren is als een standaard
Atmel Mega microcontroller. Hier heeft de projectgroep al ervaring mee, wat de ontwikkeltijd kan
verkorten.
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Opslag
Afbeeldingen die in het wiel worden getoond dienen ergens anders opgeslagen te worden, aangezien
het interne geheugen van de microcontroller hier te weinig ruimte voor biedt. Ook hierbij zijn
verschillende opties afgewogen:





I2C EEPROM
SPI EEPROM
SPI RAM
SD card

I2C EEPROM:
Een opslagmedium wat data op kan slaan en ophalen over de I2C bus. Dit opslagmedium verliest z’n data
niet wanneer de spanning wegvalt. Een nadeel van een I2C EEPROM is dat real time uitlezen van data
niet mogelijk is, omdat de I2C bus hier te traag voor is.
SPI EEPROM:
Een opslagmedium wat data op kan slaan en ophalen over de SPI bus. Deze oplossings verliest zijn data
ook niet wanneer de spanning wegvalt.
SPI RAM:
Een opslagmedium wat tevens data op kan slaan en ophalen over de SPI bus. SPI RAM is zeer snel uit te
lezen maar heeft als nadeel dat het zijn data verliest op het moment dat de spanning wegvalt. Hierdoor
zal er alsnog additioneel geheugen aanwezig moeten zijn om initieel de data in te laden.
SD card:
Een opslagmedium wat tevens data op kan slaan en ophalen over de SPI bus. Een SD card onthoudt zijn
data wanneer de spanning wegvalt en is ook rechtstreeks te beschrijven door middel van een PC. Dit
heeft als voordeel dat het systeem niet met een pc verbonden hoeft te worden om nieuwe data in te
laden.
Uiteindelijk is er gekozen voor een SD Card:
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Figuur 5: een SD card van Sandisk

Er is gekozen voor een SD Card vanwege de volgende redenen:





Makkelijk verwisselbaar
Ook direct door middel van een PC rechtstreeks te benaderen, geen verbinding met het systeem
noodzakelijk
Ruim voldoende opslagcapaciteit
Voldoende snelheid
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Stroomvoorziening
Voor de stroomvoorziening van de LEDstrips en de bijbehorende aansturing zijn 2 mogelijke opties tegen
elkaar afgewogen:



18650 Li ion cellen
AA Penlites

Uiteindelijk is gekozen voor de AA Penlites. Eigenlijk hadden de Li ion cellen de voorkeur vanwege de
volgende redenen:





Laag gewicht
Goede celspanning en capaciteit
Vanwege correcte celspanning uit 1 cel minder accu’s nodig
Goedkoop

Helaas bleken batterijhouders voor dit celtype niet goed te verkrijgen. Daarom is uiteindelijk gekozen
voor standaard AA penlites. Hiervoor zijn batterijhouders goed te verkrijgen. Verder zijn penlites ook
overal goed verkrijgbaar, wat het mogelijk maakt om snel batterijen te kopen mocht dit noodzakelijk
zijn. Het gebruik van penlites heeft ook een groot nadeel. Er zijn meer penlites nodig om het ontwerp
van de juiste spanningen en stromen te voorzien, wat het gewicht van de stroomvoorziening behoorlijk
omhoog brengt. Een uitgebreid documentje waarbij alle voordelen en nadelen van de 2 opties naast
elkaar gezet zijn is te vinden in bijlage F.
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Snelheidsmeting
Voor de snelheidsmeting zijn 2 methodes overwogen.



G-kracht sensor
Hall effect sensoren

Al snel bleek dat de G-kracht sensoren een hele grote marge in hun meting hebben, waardoor er nooit
precies gemeten zou kunnen worden. Daarom is er gekozen voor hall effect sensoren. Ondanks dat er
maar vier keer in één rotatie gemeten wordt is dit in deze toepassing de meest betrouwbare oplossing.
De gebruikte sensor is de Allegro Microsystems A3213:

Figuur 6: een A3213 SMD hall effect sensor

Dit specifieke model is gekozen vanwege het lage energieverbruik en het brede spanningsbereik waarbij
deze sensor kan werken.
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Software
Microcontroller
De globale architectuur voor de microcontroller zal er als volgt uit gaan zien:

Hardware interrupt 1van de 4 hall effect sensoren

Lees timer kwart rotatie
Reset timer kwart rotatie
Start timer kwart rotatie
Deel waarde timer door resolutie/4
Zet deze waarde in OCR timer images
Zet registernummer goed aan de hand
van de geactiveerde hall effect sensor

Globale variabelen:
OCR waarde
Huidige locatie (register)

OCR interrupt timer

Reset OCR Timer images
Start OCR Timer images
Set ledregisters aan de hand van
imagedata
Locatieregisternummer + 1

Figuur 7: Opzet programma microcontroller

In figuur 7 is de geplande softwarearchitectuur te zien die in de microcontroller geïmplementeerd gaat
worden. Hierin zijn 2 grote interrupt lussen te zien die communiceren door middel van 2 globale
variabelen. De bovenste interruptroutine wordt geactiveerd wanneer de magneet op het frame bij 1 van
de 4 hall effect sensoren wordt gedetecteerd. Wanneer dit gebeurd wordt eerst de timer die de tijd
bijhoudt sinds de laatste detectie van een hall effect sensor uitgelezen, gereset en weer opnieuw
gestart. Aan de hand van deze tijd kan het systeem detecteren hoe snel het wiel ronddraait. Deze tijd ,
Peter van Dongen
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de tijd van een kwart rotatie, wordt vervolgens gedeeld door 4 en gedeeld door de radiale resolutie die
is ingesteld. Waarom dit gebeurt wordt in figuur 8 en vervolgens in formules verduidelijkt:

Figuur 8: Verklaring radiale resolutie in combinatie met de OCR waarde van de timer

Peter van Dongen
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Tabel 2: Verklaring radiale resolutie in combinatie met de OCR waarde van de timer

Hier komt vervolgens een tijd uit die ingesteld wordt in het OCR van een 2e timer. Elke keer wanneer
deze 2e timer afloopt, wordt er nieuwe data naar de LED drivers verzonden.
PC Software
De PC-tool stelt de gebruiker in staat om een afbeelding in te laden en deze om te zetten in een file die
de software van het LEDwiel kan lezen. De gebruiker kan na het inladen van de afbeelding de overlay
manipuleren zodat de gebruiker in kan stellen welk deel van de afbeelding gebruikt wordt voor
weergave in het wiel. Figuur 9 geeft weer hoe de interface ontworpen is.

Peter van Dongen
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Figuur 9: graphical user interface ontwerp
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Het software-ontwerp van de PC tool bestaat uit 5 klassen:
Graphical User Interface, Data, ImgHandler, Overlay en Wheel. Hieronder zijn de klassen globaal
uitgelegd en in figuur 10 is te zien hoe de relatie tussen de verschillende klassen verdeeld zijn.






In de GUI-klasse worden alle events van de user interface afgehandeld en de verschillende functies
worden hieruit opgeroepen.
De data-klasse is de klasse die de verdere klassen aanroept. Hierin worden de meeste bewerkingen
en berekeningen uitgevoerd gebruik makend van data van de andere klassen.
De ImgHandler-klasse opent en bewerkt de afbeelding.
De Overlay-klasse tekent over de afbeelding de overlay van het wiel. Hier wordt tevens berekend
welke afmetingen de overlay moet hebben.
De Wheel-klasse bevat fysieke afmetingen van het fietswiel. Door deze waarden uit te lezen kan de
Overlay-klasse de grootte van de overlay bepalen.

Figuur 10: het klassendiagram

De gebruiker kan op de interface 3 basis-acties doen: Een afbeelding laden, de overlay manipuleren en
een RGB-file maken.
In figuur 11 t/m figuur 13 zijn de sequentiediagrammen getoond van de verschillende acties.
Peter van Dongen
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Figuur 11: sequentiediagram openen afbeelding

Bij het openen van een afbeelding wordt de gebruiker gevraagd om een afbeelding te selecteren. Deze
afbeelding wordt geschaald zodat deze altijd toonbaar is op de interface. Vervolgens wordt de
geschaalde afbeelding op de interface getekend en wordt de overlay getekend volgens de afmetingen
van de ingestelde waarden in de Wheel-klasse.

Peter van Dongen
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Figuur 12: sequentiediagram resizen overlay

De user kan door de 3 slide-bars de X-positie, de Y-positie en de grootte van de overlay manipuleren. Bij
iedere wijziging wordt de originele afbeelding opnieuw geladen en voorzien van een overlay.

Peter van Dongen
Emile Knottnerus

22

Project LEDwiel
Afstudeerverslag V1.0

Figuur 13: sequentiediagram genereren RGB-file

Als de gebruiker tevreden is met het beeld dat te zien zal zijn op het wiel kan de opdracht gegeven
worden om een RGB-file te maken. De Data-klasse berekent aan de hand van de gegevens van de
overlay de punten die relevant zijn voor de file die aangemaakt zal worden. Dit gebeurt door de
volgende formule: De X-waarde van het punt is gelijk aan:

+

ℎ

Om deze formule leesbaarder te maken is er voor gekozen om de formule op te delen in verschillende
deelformules:

ℎ
ℎ
Tabel 3: berekening relevante LED-punten
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Deze punten worden uitgelezen en in een correct format omgerekend. Er is gekozen voor een R5G6B5format. Dit houdt in dat de most significant 5 bits van de Rood-waarde wordt gebruikt, de most
significant 6 bits van de Groen-waarde en de most significant 5 bits van de Blauw-waarde. Dit format is
geoptimaliseerd voor de microcontroller. Zo hoeft de microcontroller enkel deze bitstroom 1 op 1 door
te sturen en de LED drivers kunnen dit juist interpreteren. Deze waarden worden in een bitfile gezet en
opgeslagen op een door de gebruiker te definiëren locatie.

Peter van Dongen
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Realisatie
Hardware
Ontwerp
Nadat de componenten geselecteerd waren is er een globaal ontwerp voor de hardware gemaakt. Dit
ontwerp is hieronder te zien.

LEDstrip

Microcontrollerbord

LEDstrip

LEDstrip

LEDstrip

LEDstrip

LEDstrip

LEDstrip

SPI

Atxmega128a1
SPI

SD Kaart

I/O

SPI

LEDs en
schakelaars

LEDstrip

Figuur 14: Globaal ontwerp hardware

In figuur 14 is onder andere het microcontrollerbord te zien. Dit is een printplaat welke de Atmel
microcontroller, SD kaart en bediening bevat. Verdere details over deze printplaat zijn te vinden onder
het kopje “Printplaat microcontroller en dataverwerking”. Deze printplaat is verbonden met in totaal 8
LEDstrips. Iedere zijde van het fietswiel krijgt 4 LEDstrips om een goed beeld te creëren. De LEDstrips
worden geplaatst volgens het principe wat getoond is in figuur 15.
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TLC

LEDstrip

TLC

TLC

TLC

TLC

TLC

Naaf

LEDstrip

LEDstrip

LEDstrip

Figuur 15: Plaatsing LEDstrips in wiel

Verder is in het globaal hardware ontwerp te zien dat de LEDstrips in serie geschakeld zijn. De LED
drivers hebben de mogelijkheid om doorverbonden te worden. Hier wordt gebruik van gemaakt om de
complexiteit van de printplaatontwerpen te verminderen. Er zijn steeds 4 LEDstrips in serie geschakeld,
4 voor elke zijde. De LEDstrips zijn verder beschreven in de paragraaf “Printplaat LEDs en LED drivers”.
Het microcontrollerbord en de LEDstrips worden met elkaar verbonden door middel van
interfaceprintplaat, waarover meer te lezen is onder de paragraaf “Interfaceprintplaat”. Deze
interfaceprintplaat is gemaakt om het systeem makkelijk in het wiel te plaatsen en om een universeel
systeem te maken. Wanneer toekomstige projectgroepen bijvoorbeeld een andere microcontroller
zouden willen toepassen kan deze interfaceprintplaat opnieuw gemaakt worden. Dit heeft als voordeel
dat de LEDstrips opnieuw gebruikt kunnen worden.
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Printplaat LEDs en LED drivers
Prototype
Met de geselecteerde hardware is eerst een prototypebord ontworpen. Op deze printplaat zitten de
LEDs en LED drivers welke geselecteerd zijn. Dit bord is gemaakt om te controleren of alle geselecteerde
componenten daadwerkelijk functioneren zoals verwacht. Het schematisch ontwerp en de printplaat
layout zijn te vinden in bijlage F. Op iedere LED printplaat zitten 6 TLC5940 LED drivers, 32 Avago RGB
LEDS en één A3213 hall effect sensor. Verder zijn verschillende randcomponenten aanwezig. Alle
randcomponenten op deze printplaat zijn uitgevoerd in een through hole variant. … Voor iedere LED
driver is een condensator en een referentieweerstand aanwezig. De condensator zorgt voor stabilisatie
van de spanning van de LED driver. De referentieweerstand stelt de stroom in welke door de current
sink uitgangen van de LED drivers mag lopen. De waarde van deze weerstand is bepaald door middel van
de formule uit de datasheet van de TLC5940:

Deze waarde is afgerond naar 2000 waardoor de uiteindelijke stroom door de LEDs iets lager uitvalt.
Op de in totaal 96 aanwezige uitgangen van de LED drivers zijn 32 RGB LEDs aangesloten. Verder is de
hall effect sensor aanwezig met de randcomponenten welke hiervoor noodzakelijk zijn. Verder is er nog
een weerstand aanwezig om de LEDs uit te schakelen wanneer de microcontroller die de LEDs aanstuurt
gereset wordt.
Een foto van de gerealiseerde prototype printplaat is in figuur 16 te zien.

Figuur 16: Prototype LEDstrip

Naar eerste tests bleek het prototype te functioneren zoals voorspeld. Hierna is een beter LEDboard
ontworpen wat in de volgende paragraaf omschreven wordt.
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Versie 1
Aangezien het prototype goed functioneerde maar te ruim vorm gegeven en lastig te maken was, is
ervoor gekozen om een betere versie te maken. Deze versie bevat dezelfde componenten als het
prototype, alleen zijn alle componenten hier uitgevoerd in een SMD variant. Dit om het geheel zo klein
mogelijk en eenvoudig produceerbaar te maken. Verder is de weerstand die aanwezig was om de LEDs
uit te schakelen tijdens een reset van de microcontroller niet meer aanwezig, deze is verplaatst naar de
interfaceprintplaat. Het schematisch ontwerp en de printplaat layout zijn te vinden in bijlage G. Een foto
van de gerealiseerde printplaat is in figuur 17 te zien.

Figuur 2: Versie 1 LEDstrip

Printplaat microcontrollers en dataverwerking
Omdat er voor de gekozen Atxmega microcontroller nog geen geschikt microcontrollerbord beschikbaar
was is er een eigen printplaat ontworpen en gemaakt. Het schematisch en printplaat ontwerp zijn te
vinden in bijlage H. Op deze printplaat zijn de microcontroller, bedieningsknoppen, indicatie LEDs en SDkaart lezer geplaatst. Verder is er een connector aanwezig voor eventuele uitbreidingsmodules die door
middel van deze connector met de microcontroller verbonden kunnen worden. Ook is er een
spanningsregelaar aanwezig om de juiste spanning voor de aanwezige componenten te genereren.
Daarnaast zijn voor alle componenten de noodzakelijke randcomponenten aanwezig, allen in SMD
variant. Daarnaast zijn voor de microcontroller in circuit programming connectors voorzien. Dit om de
software in de microcontroller eenvoudig bij te kunnen werken.
Verder is de printplaat is zo klein mogelijk ontworpen, om zo min mogelijk ruimte in te nemen in het
wiel. De printplaat bevat 2 uitgangsbussen voor de LEDstrips, 1 voor elke zijde van het wiel. Op ieder van
deze uitgangen zijn 4 LEDstrips aangesloten. Deze worden verbonden door middel van de
Interfaceprintplaat welke in de volgende paragraaf beschreven wordt.
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Interfaceprintplaat
Om de versie 1 LED printplaten te koppelen met de microcontroller printplaat is een interfaceprintplaat
ontworpen. Deze zorgt voor de noodzakelijke verbindingen tussen de microcontroller en de 8 LEDstrips.
Verder zorgt deze printplaat voor de stroomvoorziening naar zowel de LEDstrips als de microcontroller.

Peter van Dongen
Emile Knottnerus

29

Project LEDwiel
Afstudeerverslag V1.0

Software
Software Microcontroller
Het flowdiagram van de software in de microcontroller is te zien in figuur 18:

Bediening

Geheugenkaart

Hall effect sensoren

Verwerking

LED drivers

Figuur 18: flowdiagram microcontrollersoftware

De verschillende onderdelen zullen hieronder verder uitgewerkt worden.
Bediening:
De op de microcontroller printplaat aanwezige knoppen worden in dit gedeelte van de software
uitgelezen. Deze functionaliteit is alleen beschikbaar wanneer het wiel stil staat, aangezien het ook
alleen dan mogelijk is om de knoppen te bedienen in het wiel. Door middel van de knoppen is het
mogelijk om de helderheid van de LEDs in te stellen en verschillende afbeeldingen te selecteren.
Geheugenkaart:
In dit gedeelte van de software wordt de aanwezige geheugenkaart uitgelezen. Het verwerkingsgedeelte
van de software vraagt de benodigde data op en dit gedeelte van de software geeft de opgevraagde
data terug.
Hall Effect Sensoren:

Peter van Dongen
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Het uitlezen van de hall effect sensoren wordt in dit gedeelte van de software correct afgehandeld. Dit
deel van de microcontroller software stuurt een signaal naar het verwerkingsgedeelte van de software
wanneer één van de hall effect sensoren hoog signaal afgeeft. Het verwerkingsgedeelte gebruikt deze
signalen om de snelheid van het wiel te bepalen.
Verwerking:
Het grootste gedeelte van de microcontroller software. Dit gedeelte van de software kan opereren in 2
verschillende modi:




Standby
Wanneer de software voor een bepaalde periode geen signalen meer krijgt van de hall effect
sensoren kan worden aangenomen dat het wiel stilstaat. Op dit moment heeft het geen nut meer
om de LEDs actief te houden. Op dit moment worden de LEDs uitgeschakeld en is het mogelijk om
het systeem te bedienen door middel van de aanwezige drukknopjes. Wanneer deze knopjes
gebruikt worden koppelt het systeem dit terug door middel van de LEDs om te laten zien dat het
systeem reageert.
Actief
Op het moment dat de software een signaal krijgt van de hall effect sensoren wordt het systeem
actief. De snelheid van het wiel wordt bepaald door het interval tussen het binnenkomen van de
signalen van de hall effect sensoren te timen. Hiervoor wordt een timer in de microcontroller
gebruikt. De gemeten tijd wordt gedeeld door het aantal radiale updates wat is ingesteld en
vervolgens in een andere timer geplaatst. Bij het aflopen van deze timer wordt nieuwe data
opgehaald uit de geheugenkaart en wordt deze vervolgens doorgestuurd naar de LED drivers.

LED drivers:
Dit deel van de microcontroller software is verantwoordelijk voor het correct aansturen van de LED
drivers. Dit gedeelte van de software krijgt de benodigde data voor de LEDs en stuurt deze vervolgens in
het correcte formaat door naar de drivers.

PC Software
De realisatie van de PC software is niet volgens planning verlopen. Dit is voornamelijk te wijten aan het
feit dat de leden van de projectgroep, te weten Peter van Dongen en Emile Knottnerus nog geen C#
programmeerervaring hebben. Hierdoor konden verschillende functies niet geïmplementeerd worden.
Hieronder staan per klasse de functies beschreven.
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IMGHANDLER
Scale image
In deze functie wordt de ingeladen afbeelding geschaald naar 600 pixels aan de langste zijde om zo de
afbeelding altijd passend te hebben op het scherm. De kortere zijde wordt met dezelfde schaal verkleind
of vergroot.
LoadImageFromFile
Hierin wordt de gebruiker gevraagd om een afbeelding te laden doormiddel van een pop-up.
Geaccepteerde bestandsformaten zijn bitmaps, JPEGs en GIFs. Als er geen afbeelding ingeladen wordt,
wordt een default plaatje ingeladen.
GetScaledImage
Geeft de geschaalde afbeelding terug.
OVERLAY
OverlayInit
Zet de variabelen van de overlay terug naar de default waarden.
SetCenterX
Verandert de X-waarde van het middelpunt van de overlay in de picturebox.
SetCenterY
Verandert de Y-waarde van het middelpunt van de overlay in de picturebox.
SetRadianMultiplier
Verandert de vermenigvuldigingsfactor van de radius van de overlay.
GetRadianMultiplier
Geeft de vermenigvuldigingsfactor terug.
GetCenterX
Geeft de X-waarde terug van de het middelpunt van de overlay in de picturebox.
GetCenterY
Geeft de Y-waarde terug van de het middelpunt van de overlay in de picturebox.
GetWheelRadian
Geeft de radius van het wiel van de overlay terug.
GetAxisRadian
Geeft de radius van de as van de overlay terug.
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DrawOverlay
Tekent de achtereenvolgens de originele afbeelding en vervolgens de cirkels over de gebruikte
afbeelding en geeft deze terug.
WHEEL
SetWheelRadian
Verandert de radius van het wiel.
SetAxisRadian
Verandert de radius van de as.
GetWheelRadian
Geeft de radius van het wiel terug.
GetAxisRadius
Geeft de radius van de as terug.
DATA
CalculateLEDPoints
Berekent door middel van de meegegeven as- en wielradius, X- en Y-positie van het midden van de
overlay, de relevante punten om daar de RGB-waarden uit te halen. Deze functie geeft een 3dimensionale array van integers terug met hierin de X en Y waarden van de relevante punten op de
afbeelding. De berekening is gelijk aan de berekening die in het ontwerp staat (zie tabel 3).
ReadRGBData
Geeft een 16-bit integer terug met hierin de R5G6B5 waarde van het punt op de afbeelding met de
meegegeven X- en Y-coördinaten.
CreateRGBString
Maakt een string van alle punten op de afbeelding die uitgelezen worden. In deze functie wordt de
CalculateLEDPoints-functie aangeroepen die de relevante punten van de afbeelding berekend en wordt
ieder punt uitgelezen door middel van de ReadRGBData-functie. Tevens wordt er een array gevuld met
per punt de 16-bit RGB waarden.
DumpFile
Schrijft de waarden uit de RGBarray die uit de CreateRGBString functie komt weg in een binary file.
Hierin wordt tevens de SwapEndian-functie gebruikt om de twee bytes te wisselen.
SwapEndian
De BinaryWriter.Write functie zet de least significant byte voor de most significant byte. Deze functie
wisselt de twee bytes om zodat de most significant byte vooraan komt te staan.
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User Interface
De user interface is iets gewijzigd ten opzichte van het ontwerp. Om de interface wat intuïtiever te
maken is gekozen om geen gebruik meer te maken van sliders, maar van mouseevents Bij een muisklik
of door de muis te slepen, wordt het midden van de overlay verplaatst naar de cursorpositie. Door
gebruik te maken van het scrollwiel op de muis wordt de overlay vergroot of verkleint. Hierbij wordt ook
gekeken of de overlay nog op het plaatje valt. Als dit niet het geval is, wordt de actie niet uitgevoerd.
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Conclusie en Aanbeveling
Het LEDwiel is binnen de geplande tijd ontwikkeld en voldoet aan de gestelde eisen.
Het POV verschijnsel is aan het begin van de afstudeerstage getest en bleek beter te werken dan uit
filmopnamen gevonden op internet op te maken was. Hierbij was wel een vereiste dat de LEDs fel
genoeg konden branden. Door dit vereiste hebben we gekozen voor krachtige LEDs.
Om meer dan 512 kleuren te kunnen tonen moesten de LEDs aangestuurd worden door LED drivers die
minimaal 8-bit PWM aansturing aankonden. Er is uiteindelijk gekozen voor een 12-bit LED driver, dus er
wordt voldaan aan deze eis.
De minimale refreshrate is door middel van een berekening gewaarborgd bij gebruik van 4 LEDstrips.
De maximale afwijking was pas in de laatste fase van het project vast te stellen, maar de aansturing
bleek snel genoeg om onder de 5 graden afwijking te blijven.
De waterbestendigheid van het systeem is getest en goed bevonden. Er is om corrosie te voorkomen zijn
de prints voorzien van een laklaag.
Enkele wensen zijn niet afgekomen en worden als aanbeveling aangedragen voor een volgend project.
De aanbeveling is om het bestaande systeem uit te breiden zodat niet alleen bitmaps en JPGbestanden
ingeladen kunnen worden maar ook GIF bestanden. Dit heeft als moeilijkheid dat een GIF bestand uit
meerdere afbeeldingen bestaat die achter elkaar getoond worden. Tevens zou een draadloze module
met het systeem verbonden kunnen worden zodat via bluetooth nieuwe afbeeldingsdata verstuurd kan
worden. Hiervoor zou ook een mobiele applicatie ontwikkeld kunnen worden zodat het mogelijk wordt
om met een mobiele telefoon een foto te maken en dat deze vervolgens direct omgezet en overgezet
kan worden.
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Evaluatie
Het project is in onze ogen goed verlopen. Natuurlijk zijn er zaken anders gegaan als verwacht.
Eén van die zaken is het maken van de printplaten. Het produceren van de printplaten is uitgevoerd bij
de printwerkplaats van Avans Hogeschool te Breda. Dit is gedaan om tijdwinst te behalen. Het laten
produceren kost namelijk al snel een aantal werkdagen, en kost voor de kleine aantallen die wij nodig
hadden ook nog eens behoorlijk wat geld. Het zelf maken van de printplaten liep anders als gepland. Bij
het fabriceren kwamen we de volgende moeilijkheden tegen:










Verkeerde maatgeving. In het geval van kleine SMD componenten is het van belang dat de footprint
op de printplaat goed aansluit op de footprint van het component. Om het contrast tussen zwart en
lichtdoorlatend op het kalkpapier goed te krijgen voor de belichting, moest een specifieke printer
gebruikt worden. Deze printer bleek problemen te hebben met het papiertransport, waardoor de
print werd uitgerekt. Hier is niet echt een oplossing voor gevonden, hier is omheen gewerkt door
het te printen stuk naar het midden van de pagina te verplaatsen en het printen meerdere keren uit
te voeren en vervolgens de print uit te kiezen met de minste afwijking.
Uitlijning. Alle ontworpen printplaten zijn dubbelzijdig. Om through-hole verbindingen goed
uitgelijnd te krijgen moeten de negatieven bij het belichten goed uitgelijnd zijn. Als dit niet gedaan
werd kon het voorkomen dat een component aan de voorzijde goed zat, maar aan de achterzijde te
veel afwijking had. Na een paar keer oefenen ging dit goed.
Belichting. Tijdens het belichten van de fotogevoelige laag die het koper beschermd worden alle
vuiltjes op de printplaat niet of niet goed belicht waardoor op deze plaatsen na het etsen het koper
blijft zitten. Dit is vaak geen probleem, maar het kan voorkomen dat dit twee spoortjes onbedoeld
met elkaar verbindt.
Ontwikkeling. Als er te kort ontwikkeld wordt, heeft het etsen geen zin en ontstaat een printplaat
van zeer slechte kwaliteit. Bij te lang ontwikkelen wordt zelfs de niet belichtte laag aangetast en zal
bij het etsen dus ook verdwijnen.
Etsen. Als men bij het etsen de printplaat er voortijdig uit trekt, kan er transportschade optreden.
Hierbij komen krasjes op de print die, als ze veelvuldig voorkomen, niet te repareren zijn. Als één
van de transportrollers niet meedraait en de print tegenhoudt, schuren de andere rollers de
koperlaag er als het ware ook af.
Als men de printplaat te vaak door de etsbak heen haalt, zal het etsmiddel onder de beschermende
laag komen en het koper wegetsen waar het niet weggeëtst hoort te worden.

Door de hierboven beschreven problemen is er meer tijd besteed aan het realiseren van de printplaten
waardoor de planning aangepast moest worden.
Het ontwikkelen van de PC software heeft ook meer tijd gekost door de eis van TASS om het software
plan te maken door gebruik te maken van UML. Het was dus noodzakelijk om eerst onderzoek te doen
naar UML voordat dit plan geschreven werd.
Peter van Dongen
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Een van de positieve punten van het afsturen was de goede sfeer bij het afstudeerbedrijf. Vanaf de
eerste werkdag wordt je beschouwd en behandeld als een collega. Er zijn veel mensen op het kantoor
aanwezig aan wie je iets kun vragen en de medestudenten zijn ook bereid je bij te staan. Er worden
regelmatig uitstapjes geregeld zoals bowlen, karten, etentjes en bezoekjes aan de Efteling.
TASS is een gezellig bedrijf waar men productief kan werken aan leuke projecten.
Verder was het afstuderen voor allebei zeer leerzaam. Om het ontwikkelde product te maken moesten
we beiden namelijk flink wat technieken bijleren. Dit is daarom ook een zeer leerzame periode geweest.
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Verklarende woordenlijst
Daisy-chain

EEPROM
Footprint
Hall effect
I2C
IC
LED
LED strip
Li-ion
LiPo

Microcontroller
POV
PWM

Reflow solderen

SMD
SPI
OCR
Through hole
UART
UML
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Een term om aan te geven dat de Slave’s in de SPI-bus in serie met elkaar
verbonden zijn. De output van slave 1 komt binnen in de input van slave 2 etc.
Vanuit de master gezien is de gehele daisy-chain één slave.
Electrically erasable programmable read-only memory. Geheugen wat zijn waarde
behoudt bij het spanningsloos maken, tenzij het bewust gewist wordt.
De footprint is een vorm van de contactpunten van een component.
Het verschijnsel waarbij een spanning ontstaat in een stroomdrager als loodrecht
hierop een magnetisch veld wordt aangelegd.
Inter-Integrated Circuit. Synchrone seriele bus bedoelt voor communicatie tussen
verschillende IC’s, ontworpen voor gebruik op 1 printplaat.
Integrated Circuit, een geïntegreerde schakeling. Een IC vervangt verschillende
componenten die anders los op een printplaat zouden moeten zitten tot 1 chip
Light Emitting Diode. Een lichtgevende diode. Elektrisch component die licht
uitstraalt wanneer stroom in de juiste richting door de LED wordt geleid.
Strook materiaal waarop meerdere LEDs naast elkaar bevestigd zijn.
Lithium ion. Word vaak gebruikt voor oplaadbare batterijcellen. Deze cellen
hebben een hogere capaciteit dan penlite batterijen.
Lithium-ion-polymeer. LiPo cellen worden gebruikt als oplaadbare batterijen. LiPo
cellen staan bekend om hun hoge capaciteit/gewicht verhouding en lage interne
weerstand. Daar tegenover staat de relatief hoge prijs/capaciteit verhouding.
Een IC waarvan de werking geprogrammeerd kan worden door middel van een
programmeertaal.
Persistence of Vision. Het verschijnsel dat een lichtpunt enige tijd zichtbaar blijft,
zelfs als deze lichtbron niet meer bestaat.
Pulse Width Modulation. Dit signaal bestaat uit een blokgolf met een regelbare
breedte van de puls. Door in het geval van LEDs een bredere puls te sturen, gaat
de LED feller branden.
De printplaat wordt op de contactpunten voorzien van een pasta die bij verhitting
uitvloeit en de tin die in de pasta verwerkt is zal na afkoeling uitharden. Door
componenten op de met pasta voorziene punten te plaatsen en deze in een
speciale oven te stoppen worden deze vastgebakken op de printplaat.
Surface-Mounted Device. Techniek waarbij de componenten en aansluitingen op
de printplaat worden bevestigd in plaats van erdoor (through hole).
Serial Peripheral Interface. Een communicatieprotocol waarbij synchrone data
verstuurd wordt.
Output Compare Registers. Wordt in microcontrollers gebruikt voor het
vergelijken van een timer waarde met een vooraf ingestelde waarde.
Techniek waarbij de componenten door de printplaat worden gestoken waarop ze
bevestigd worden.
Een serieel communicatieprotocol dat veel gebruikt wordt in de computerwereld.
Unified Modeling Language. Ontwerpmethode voor het maken van
objectgeoriënteerde programma’s.
38

Project LEDwiel
Afstudeerverslag V1.0

Literatuurlijst
Allegro Microsystems (2010). A3213 and A3214, Micropower Ultra-Sensitive Hall-Effect Switches
http://www.allegromicro.com/en/Products/Part_Numbers/3213/3213.pdf
Laatst geraadpleegd op 8 juni 2011.
Texas Instruments (2007). TLC5940, 16 CHANNEL LED DRIVER WITH DOT CORRECTION AND GRAYSCALE
PWM CONTROL
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tlc5940.pdf
Laatst geraadpleegd op 8 juni 2011.
Atmel (2009). 8-bit XMEGA A Microcontroller
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8077.pdf
Laatst geraadpleegd op 8 juni 2011.
Avago technologies (2010). ASMT-YTB0-0xxxx PLCC-6 Surface Mount Tricolor LED
http://www.avagotech.com/docs/AV02-1095EN
Laatst geraadpleegd op 8 juni 2011.
Fowler, M. (2003). UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language (3rd Edition)
Addison-Wesley Professional

Peter van Dongen
Emile Knottnerus

39

