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Sammanfattning 
 
Eftersom industrin har problem med kabelslitage samt kommunikation på 
svåråtkomliga platser kan ett trådlöst nätverk vara ett alternativ som löser 
detta. Nya problem uppstår dock när man introducerar trådlöshet och dessa 
kommer att diskuteras i denna rapport. Genom att använda den trådlösa 
kommunikationsstandarden IEEE 802.11 kan produkten enkelt integreras i 
ett befintligt trådbundet Ethernetnätverk (IEEE 802.3). 
 
En introduktion till standarden IEEE 802.11 samt en sammanfattning av de 
kommunikationslösningar på marknaden som använder IEEE 802.11 för 
inbyggda system ges i rapporten. Rapporten tar även upp och förklarar de 
parametrar som är viktiga för trådlös kommunikation i en industriell miljö. 
 
Projektet består också av en konstruktions- och implementationsdel där den 
valda IEEE 802.11-kommunikationsmodulen integreras i den befintliga 
trådbundna Anybus-S Ethernet modulen från företaget HMS Industrial 
Networks. Denna del har resulterat i en fungerande prototyp av Anybus-S 
Ethernet Wireless som använder IEEE 802.11b/g som överföringsteknik. 
 
Projektet har varit mycket roligt att genomföra och har varit lyckat eftersom 
en fungerande prototyp existerar, samt att författarna har tillskansat sig 
erforderlig kunskap inom området som var själva målet med 
litteraturstudien.  
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Abstract 
The industry struggles with problems concerning physical damage to wires 
and communication in remote areas. Introducing a wireless network can 
provide a solution to these issues. However, introducing wireless 
communication comes with a whole new line of problems that will be 
covered in this report. By utilizing the wireless communication standard 
IEEE 802.11 a product can easily be integrated into an existing wired 
Ethernet network (IEEE 802.3). 
 
An introduction to the standard IEEE 802.11 and a summary of existing 
products utilizing the standard for embedded systems will be given 
throughout the report. This report also tries to explain key parameters for 
wireless communication in an industrial environment. 
 
This project also consists of a design and an implementation part, where the 
chosen IEEE 802.11 standard will be integrated into the existing wired 
Anybus-S Ethernet module from the company HMS Industrial Networks. 
The integration part of the project has resulted in a working prototype called 
Anybus-S Ethernet Wireless that utilizes the IEEE 802.11b/g standard for 
transferring data. 
 
The project has been really fun to participate in and it has been successful in 
the terms that a working prototype exists, and the authors have gained the 
knowledge in the subject as intended. 
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Förord 
 
Det har varit väldigt roligt att genomföra projektet, både att läsa in sig på 
802.11-standarden och befintliga lösningar samt att praktiskt få vara med 
och plocka fram en lösning. Det faktum att vi har fått vara med och 
bestämma vilken modul som skulle väljas etc. känns mycket bra och vittnar 
om ett stort förtroende från HMS till oss. Självklart ska därför HMS ha ett 
stort tack för att ha tagit sig tid för oss, och för att alltid ha ställt upp på oss 
när vi behövde hjälp både vad det gäller kunskap och materiel. Vår 
handledare på Högskolan i Halmstad Katrin Bilstrup har varit en stor tillgång 
när det kommer till den teoretiska biten om trådlös kommunikation och 
standarder. Kontakt och respons har funkat bra, det finns alltid konstruktiv 
kritik att hämta hos henne. Slutligen vill vi tacka våra familjer för stöd och 
förståelse både vad det gäller tidsåtgång till projektet men även för visat 
intresse för vad vi håller på med. På det hela taget har det gått mycket bra 
även om vissa saker har tagit mycket tid i anspråk. 
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1 Introduktion 
Trådlös kommunikation inom industrin används redan idag, vilket erbjuder nya möjligheter men 
skapar även nya problem. Ett av de problemen är svårigheten att integrera trådlösa system i befintliga 
trådbundna nät såsom t ex Ethernet. Detta projekt belyser möjligheterna att använda IEEE 802.11 
(WLAN1) som trådlös kommunikationsstandard till följd av dess integrerbarhet med Ethernet. Andra 
trådlösa kommunikationsstandarder som används inom industrin idag är bl a Bluetooth och Zigbee. 
 
Bluetooth är en standard för trådlös kommunikation på 2.45 GHz-bandet och används framför allt som 
kabelersättare mellan t ex mobiltelefoner och headset. Det finns även fall där man framgångsrikt 
använt Bluetooth som kabelersättare i en industrirobot, där man hade problem med att kablarna gick 
sönder i robotens leder. Bluetooth använder frekvenshoppning och byter mellan 79 stycken 
frekvenskanaler 1600 gånger per sekund, vilket medför att data kan överföras trots störningar på vissa 
frekvenser. 
 
Zigbee är ett annat trådlöst protokoll som också använder sig av 2.45 GHz-bandet. Zigbee används 
framför allt till sensornätverk där sensorerna ska skicka information till varandra eller till en 
huvudenhet för uppsamling av t ex mätvärden. Ett Zigbee-nätverk är multihoppande, d v s att en nod 
inte nödvändigtvis behöver ha direktkontakt med den nod som paketet ska till utan paketet kan ta 
omvägen via en eller flera andra noder innan det kommer fram. Det är på liknande sätt som Internet 
fungerar, man behöver inte ha direktkontakt med den dator man vill prata med. Trafiken skickas via ett 
flertal olika datorer innan den når mottagaren. Styrkan med att ha multihoppande nätverk är att man 
får en viss redundans i nätverket. 
 
En nackdel med Bluetooth och Zigbee är att de inte är kompatibla med den lokala trådbundna 
nätverksstandarden Ethernet (IEEE 802.3). Ethernet används både i hemnätverk och i industrin. IEEE 
802.11 är en trådlös kommunikationsstandard som också använder 2.45 GHz-bandet och kan användas 
ihop med Ethernet i lokala nätverk. Genom att använda 802.11 i stället för Bluetooth eller Zigbee kan 
man enkelt blanda trådbundna och trådlösa nätverksmoduler. 
 
Företaget HMS Industrial Networks har i dag en kommunikationsmodul som används av tillverkare av 
industriell apparatur för enkel kommunikation över flertalet olika buss- och nätverksprotokoll såsom 
PROFIBUS, DeviceNet och CANopen. Dessa protokoll har olika användningsområden beroende på 
applikation och geografisk marknad. Modulen Anybus-S Ethernet Dual Port (ABS-EDP) använder i 
dag trådbundet Ethernet som överföringsmedium. Projektets mål är att ta fram en fungerande prototyp 
av Anybus-S Ethernet Wireless (ABS-EWL) som använder 802.11. Projektet utgår ifrån ABS-EDP 
modulens hårdvara, när hårdvaruförändringarna på modulen är gjorda kommer den att kallas för ABS-
EWL. 

1.1 Problemformulering 
Industrin har idag problem med slitage av kablage vid rörliga delar samt höga installationskostnader 
av trådbundna enheter. En lösning på detta är att introducera trådlöshet men då uppstår nya problem. 
Trådlös kommunikation är bland annat mycket känsligare för yttre störningar, lättare att avlyssna och 
kan kräva mer underhåll i form av batteribyten m m.  
 
Detta projekt kommer endast att fokusera på problemet med yttre störningar och avlyssning. Yttre 
störningar måste arbetas runt för att kunna upprätthålla en stabil kommunikation. Kryptering av 
trafiken är även den viktig men inte nödvändigtvis på grund av att informationen som skickas på 
nätverket är speciellt hemlig utan risken för sabotage i nätverket där ABS-EWL finns. ABS-EDP 
modulen som projektet bygger på kommer att ha tillgång till matningsspänning genom den apparat den 
är inbyggd i och detta medför att energiåtgången inte är kritisk. 
 

                                                      
1 WLAN är från engelskans Wireless Local Area Network, vilket betyder trådlöst lokalt nätverk 
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Detta projekt är på förekommen anledning bundet till att få fram en lösning som använder sig av 
802.11, trots att andra alternativ såsom Bluetooth och Zigbee finns. 

1.2 Metod 
Projektet kommer att börja med en litteraturstudie av möjliga 802.11 moduler/chip som passar i 
industrimiljö. I nuläget är kunskapen kring problemet begränsad, studien kommer således att börja på 
en grundläggande nivå. Författarna har grundläggande kunskap inom datakommunikation och trådlösa 
kommunikationssystem, men ingen detaljkunskap om varken 802.11 eller Anybus-S. Målet med 
studien är att ge författarna tillräckliga kunskaper inom ovan nämnda områden så att ett passande 
chip/modul kan väljas. När ett 802.11-chip eller -modul har tagits fram ska den integreras på en 
befintlig Anybus-S modul. Beroende på vilken lösning som väljs kommer tillvägagångssättet att 
variera främst med avseende på resurser. Finns det någon experimentplattform utformad för vår 
lösning kommer denna att införskaffas av HMS, i annat fall måste någon form av kretskort tas fram. 
Integreringen anses som den största delen av projektet och mycket tid är avsatt för detta ändamål. För 
att utveckla och analysera resultatet av implementationen kommer befintlig laborationsutrustning på 
HMS att användas. All eventuell extrautrustning kommer att införskaffas av HMS. I tidsplanen finns 
det även tid för testning och verifiering av lösningen. 
 
Målet som projektet strävar mot är att ha en fungerande prototyp av en ”Anybus-S Ethernet Wireless” 
modul, det vill säga ett framtida komplement till den trådbundna Ethernet-modulen. 

1.3 Tidsplan 
Tidsplanen ser ut som följer: 
 

 Undersökning av möjliga teknologier, d v s litteraturstudien  
 5 veckor (v. 4- v. 8) 

 Inköp av hårdvara samt utförande av nödvändiga hårdvaruförändringar på befintlig hårdvara 
 2 veckor (v. 9- v. 10) 

 Uppkoppling och testning av befintlig modul och vald lösning 
 1 vecka (v. 11) 

 Implementering av mjukvara 
 8 veckor (v. 12- v. 19) 

 Testning och verifiering av modulen 
 2 veckor (v. 20- v. 21) 

 Förberedelser inför Utexpo  
 1 vecka (v. 22) 

 
Rapportskrivning kommer att pågå under hela projekttiden och därför avsetts ingen specifik tid för 
detta ändamål. Halvtidsseminariet den 4 april kommer att infalla i mitten av implementationsdelen.  
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2 IEEE 802.11 
IEEE 802.11 [1] är en standard för trådlös datakommunikation i lokala nätverk (WLAN) som är 
framtagen av det amerikanska organet Institute of Electrical and Electronics Engineers. Framförallt 
används 802.11 till trådlös åtkomst av befintliga nätverk på t ex kontor och i bostäder. Trådlös åtkomst 
genom 802.11 finns idag i nästan alla bärbara datorer och handdatorer på marknaden. 
 
IEEE 802.11 ingår i IEEEs familj av lokala nätverksstandarder som alla börjar på 802. Dessa är 
kompatibla med varandra och några andra välkända lokala nätverksstandarder är 802.3 (Ethernet) samt 
802.5 (Token ring).  
 
Den ursprungliga versionen av 802.11 var klar 1997 men flera tillägg till standarden har tillkommit. 
Allt eftersom nya behov eller lösningar har behövts har nya taskgroups (TGr) inom IEEE 802.11 
tillsatts. TGr har tilldelats en bokstav som appendix på namnet IEEE 802.11 med början på IEEE 
802.11a. Allt eftersom standarderna har blivit klara i de olika TGr har de utgivits under dess namn. 
 
Standarden 802.11 omfattar delar av två nedersta lagren i OSI modellen som är en referensmodell för 
protokolluppdelning [1]. 
 
Lager två i OSI modellen, datalänklagret (DLL), innehåller två underlager, logisk länkkontroll (LLC) 
samt media access kontroll (MAC). I standarden 802.11 specificeras endast MAC-lagret samt de olika 
fysiska lagren, se figur 1. Specifikationen för LLC finns i IEEE 802.2 och är gemensam för nästan alla 
protokollen i IEEE 802-familjen [1]. 
 

 
Figur 1: Familjeträd för IEEE 802 i förhållande till OSI-modellen. 

 
I den ursprungliga standarden av 802.11 ingick det tre fysiska lager: frequency hopping spread 
spectrum (FHSS), direct sequence spread spectrum (DSSS) samt infrared (IR). FHSS och DSSS 
använder radiovågor som överföringsmedium på ISM-bandet, 2.45 Ghz, men med olika 
modulationstekniker. IR använder infrarött ljus som överföringsmedium [1].  
 
Det har sedan den ursprungliga standarden kom ut 1997 tillkommit tre stycken fysiska lager – 
802.11a, 802.11b och 802.11g.  

2.1 Nätverkstopologi 
I 802.11 definieras ett basic service set (BSS) som en minsta byggsten bestående av minst två 
stationer. Eftersom 802.11 kommunicerar med radiovågor finns det inga skarpa gränser på en BSS. I 
standarden definieras täckningsområdet för en BSS som en basic service area, d v s det område där 
klienter i en BSS kan kommunicera med varandra. Eftersom omgivningen spelar stor roll för 
täckningsområdet kan storleken på en basic service area variera väldigt mycket. Val och placering av 
antenner samt närhet till störkällor såsom mikrovågsugnar och andra nätverk har avgörande betydelse 
[1]. 
 
802.11 stödjer två olika typer av nätverksstrukturer, independent basic service set (IBSS) och 
infrastrucure basic service set (BSS). En IBSS kopplar samman ett antal stationer som kan 
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kommunicera med varandra på samma villkor. Syftet med en IBSS är att man snabbt och enkelt ska 
kunna koppla ihop ett antal stationer för att dela information. På exempelvis ett möte kan deltagarna 
koppla ihop sina datorer med hjälp av IBSS för att t ex dela filer. Ett IBSS-nätverk kallas även för ett 
ad hoc nätverk [1]. 
 
I en infrastruktur BSS kopplas ett antal stationer samman med hjälp av en accesspunkt (AP). Denna 
bestämmer över trafiken och all trafik mellan stationerna går genom AP:n. Varje station måste 
associeras med AP:n innan utbyte av data kan göras mellan stationen och AP [1]. 
 
Man kan binda samman flera stycken BSS genom att knyta ihop de olika accesspunkterna med hjälp 
av ett distributionssystem (DS). Stationerna i de olika BSS kan då kommunicera med varandra trots att 
de tillhör olika BSS. De olika BSS som är sammankopplade delar samma nätverksnamn, service set 
identifier (SSID) och bildar ett extended service set (ESS) [1]. 

2.2 Media access kontroll 
I standarden IEEE 802.11 finns två media access kontroll (MAC)-metoder beskrivna, distributed 
coordination function (DCF) samt point coordination function (PCF). Alla stationer som använder 
802.11 måste stödja DCF, PCF är däremot frivilligt att implementera.  
 
I en IBSS kan endast DCF användas men i en infrastruktur BSS, d v s att en AP hanterar trafiken, kan 
man använda antingen DCF eller PCF. De allra flesta AP på marknaden använder endast DCF. 
 
Varje BSS delar upp sin trafik i perioder. En period är den tidslucka som ryms mellan två beacons. 
Beacons kan skickas ut på olika sätt men de används generellt sett till samma saker, att synkronisera 
klockorna i varje station samt att skicka ut information om BSS. 
 
Används PCF är en station master på nätverket. Varje period delas in i två delar, en contentionfree 
period (CF) och en contention period (CP). Under CF skickar mastern en poll-förfrågan i tur och 
ordning till alla stationer på dess poll-lista. Poll-förfrågan är ett sätt för master stationen att fråga 
stationerna om de har data att sända. Stationerna får således bara prata när de blir tillfrågade. CF kan 
avslutas i förtid genom att skicka ut en CF-End. Därefter följer CP, där DCF används enligt 
beskrivning nedan. 
 
När DCF-metoden används är samtliga stationer i en BSS ansvariga för åtkomsten till mediet, 
kontrollen är distribuerad. För att styra kontrollen till mediet används carrier sense media access / 
collision avoidance (CSMA/CA). När en station skall sända data känns först mediet av efter en 
befintlig bärvåg. Om mediet är ledigt kan stationen sända sin data, om det däremot är upptaget får 
stationen vänta en framslumpad tid. Den framslumpade tiden räknas ner då mediet är ledigt. 
Exponential backoff är den slumpnings-funktion som används för att ta fram tiden man ska vänta 
innan stationen får försöka sända igen. En förenklad bild är att för varje misslyckat försök att sända 
kan stationen tvingas att vänta upp till dubbelt så länge som under föregående försök. Mätaren som 
bestämmer hur länge man kan tvingas vänta nollställs då: stationen lyckas sända sitt paket eller antalet 
möjliga försök att att sända ett specifikt paket har nått sitt max (kontrollerad av en räknare). 
 
I ett trådlöst nätverk kan stationer med olika geografiska positioner kommunicera med varandra. I och 
med stationernas begränsade räckvidd uppstår ett problem som kallas hidden node. Problemet uppstår 
då t ex tre stationer kommunicerar med varandra inom ett BSS. Eftersom avståndet mellan de två 
stationer som är längst ifrån varandra är längre än dess räckvidder kan de inte avgöra när respektive 
station sänder data vilket kan leda till paketkollisioner, se figur 2. 
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STA 1 STA 3STA 2

Hidden nodes

 
Figur 2: Station 1 och station 3 kan inte höra varandra, de är hidden nodes. 

 
I figur 3 kan man se hur ett MAC-förfarande går till när request to send / clear to send (RTS/CTS) 
används, samt hur det ser ut utan. RTS/CTS-förfarandet används för att försöka komma till rätta med 
hidden node-problemet som visas i figur 2. Gemensamt för bägge förfarandena är att innan man får lov 
att utnyttja mediet måste det vara ledigt under en distributed interframe space (DIFS), om mediet inte 
är ledigt under en DIFS kommer stationen att dra sig tillbaka en tid enligt exponential backoff 
(framslumpad tid). SIFS är den minsta tidsluckan och används för att räkna fram bland annat DIFS. 
SIFS är beroende på vilken teknologi som används, men oberoende av överföringshastigheten. I 
802.11a är en SIFS 16 mikrosekunder, i 802.11b är den 10 mikrosekunder samt i 802.11g är den 9 
mikrosekunder. 
 
Överst i figur 3 väntar station 1 en DIFS, sedan skickar den en RTS till AP. Station 2, som inte hör 
station 1 har också data att sända och väntar först en DIFS, men då AP svarar med en CTS innan en 
DIFS löpt ut vet station 1 att kanalen kommer att bli upptagen. Innan AP skickar en CTS väntar denna 
en short interframe space (SIFS), en SIFS är kortare än en DIFS. Med i alla paket ligger en network 
allocation vector (NAV). I denna finns det information om hur länge mediet kommer vara upptaget, 
mätt i mikrosekunder. Så länge denna tid inte löpt ut kommer inte exponential backoff timern att 
räknas ned. Den räknas som sagt bara ner så länge mediet är ledigt. En SIFS efter station 1 fått sitt 
CTS börjar denna skicka sin data, AP svarar med ett acknowledgement (ACK). ACK är det enda sättet 
man vet att data man skickat verkligen kommit fram. I trådlösa sammanhang är det omöjligt att 
upptäcka kollisioner under tiden man sänder p g a brus. När värdet i NAV räknats ner till noll vet 
station 2 att mediet blivit ledigt och börjar räkna ner sin exponential backoff timer. När den blir noll 
sker samma förfarande som innan med RTS/CTS data och ACK. 
 
Nederst i figur 3 används inte RTS/CTS, det är värt att notera att RTS/CTS är helt frivilligt att 
implementera och används vanligtvis inte. Här förlitar man sig uteslutande på ACK för att veta att data 
kommer fram. Station 1 väntar en DIFS och skickar sen data, eftersom allt gick bra svarar AP med en 
ACK. Både station 1 och 2 väntar sedan en DIFS och skickar sedan sin data. Eftersom det blev 
kollision kommer inte AP svara med ACK, och efter ACK timeout tar både station 1 och 2 en backoff. 
Värdet som station 2 slumpade fram var kortare än station 1, därför väntar den en DIFS och sänder 
sedan data. När station 1 kommer ut ur backoff lyssnar den en DIFS, men eftersom en ACK uppfattas 
kommer station 1 ta en till backoff, för att sedan försöka sända igen. 
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Figur 3: MAC-procedur, överst används CTS/RTS underst används det inte. 
Station 1 och station 2 kan inte höra varandra, de är hidden nodes. 

 
I den trådbundna kommunikationsstandarden IEEE 802.3 Ethernet används carrier sense multiple 
access / collision detection (CSMA/CD) som MAC. Skillnaden mellan CSMA/CA och CSMA/CD är 
att CSMA/CD har möjlighet att uppfatta trafikkollisioner. Detta eftersom ett trådbundet nätverk kan 
både skicka och ta emot data samtidigt. I den trådlösa kommunikationsstandarden IEEE 802.11 kan 
man inte sända och ta emot data samtidigt, därför kan man inte heller lyssna efter trafikkollisioner vid 
sändning. Stationerna i ett BSS kan inte alltid höra varandra, detta problem kallas för hidden node 
problem, se figur 2. På grund av dessa faktorer kan inte CSMA/CD användas i ett trådlöst nätverk. 
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2.3 Fysiska lager  
IEEE 802.11 kan använda olika fysiska lager för att överföra data men med samma MAC procedur. I 
den ursprungliga standarden finns det tre olika fysiska lager. Dessa har diskuterats under 
introduktionen till detta kapitel.  
 
Eftersom direct sequence spread spectrum (DSSS) hade en stor potential att kunna implementeras med 
en högre överföringshastighet blev det snabbt något av en de facto standard i branschen [1].  
 
DSSS skapar en bitsekvens som överförs istället för varje etta och nolla som ska överföras. 
Bitsekvensen överförs då på en högre hastighet än dataströmmen som önskas sändas. Detta resulterar i 
att signalen som överförs i luften får en betydligt bredare bandbredd och minskad toppeffekt, signalen 
sprids ut i frekvensspektrumet. Figur 4 visar förloppet för sändning och mottagning av en signal med 
hjälp av DSSS. I första grafen har signalen hög energi runt en toppfrekvens, en smalbandig signal. 
Andra grafen visar den sända signalen, som har fått sin energi spridd i frekvensspektrat, signalen har 
blivit bredbandig, och kommer uppfattas som brus för den som inte vet vad man ska lyssna efter. Sista 
grafen visar den autokorrelerade signalen på mottagarsidan. En impulsstörning som tas emot i den 
sända signalen kommer således få sin energi spridd när ursprungssignalen autokorreleras enligt  
figur 4. 

 

Figur 4: DSSS sprider ut den smalbandiga signalen i frekvensspektrumet i sändaren. I mottagaren korreleras 
signalen och den smalbandiga signalen återskapas. 

Bitsekvensen som används i den ursprungliga specifikationen är ett 11-bitars Barkerord. Ett Barkerord 
är noga utvalt för att ha bra egenskaper för autokorrelering. För varje bit i dataströmmen skapas istället 
en 11-bitars chipsekvens som är olika för en etta respektive en nolla. Chipsekvenserna är statiska och 
det finns endast två möjliga sekvenser vid mottagning. Det är då enkelt för mottagaren att med hjälp 
av autokorrelering fastställa vilken bit som sänts. Detta medför stor immunitet mot störningar på grund 
av redundansen i informationen.  
 
Vid sändning av bitströmmen i luften moduleras signalen med phase shift keying (PSK). Med PSK 
representeras dataströmmen som sänds i form av fasförändringar på bärvågen. För den ursprungliga 
specifikationen av DSSS används binary phase shift keying (BPSK) för överföringshastigheten 1 
Mbps. Denna modulering har två faslägen, 0° samt 180° förskjutning.  
 
För att uppnå 2 Mbps användes quadrature phase shift keying (QPSK) som använder fyra olika 
faslägen, 0°, 90°, 180° samt 270°. Eftersom fyra faslägen används kan två bitar överföras per symbol. 
 
År 1999 gavs två tillägg till IEEE 802.11-standarden ut. Den första 802.11a använder  
överföringstekniken orthogonal frequency division multiplexing (OFDM). Denna använder 52 
bärvågor för att överföra data på. På detta sätt uppnås en maximal överföringshastighet på 54 Mbps. 
IEEE 802.11a använder 5 GHz-bandet istället för 2.45 GHz-bandet. Inte förrän 2001 började det 
komma ut produkter på marknaden, detta berodde på att det inte fanns komponenter och 
implementeringar för 5 GHz tillgängliga 1999 [1].  
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Det andra tillägget till standaren var 802.11b som utnyttjade just DSSS-tekniken för att uppnå en 
högre överföringshastighet. I standarden kallas detta implementationsval high rate / direct sequence 
spread spectrum (HR/DSSS). IEEE 802.11b är fullt kompatibel med det ursprungliga DSSS men har 
utökats med 5,5 Mbps och 11 Mbps. För de högre överföringshastigheterna används inte statiska 
Barkerord som chipsekvenser. Istället skapas 8-bitars chipsekvenser som delvis beror på 
dataströmmen som ska sändas, man använder då chipsekvensen för att överföra data samtidigt som de 
sprider ut signalen i frekvensspektrumet. Denna teknik kallas för complementary code keying (CCK). 
Bitströmmen moduleras efter CCK med QPSK precis som den ursprungliga DSSS. 
 
Det sjätte fysiska lagret som finns till 802.11 idag är 802.11g som gavs ut 2003. Detta tillägg 
möjliggör 54 Mbps överföringshastighet på 2.45 GHz-bandet med hjälp av OFDM-teknik. 802.11g är 
bakåtkompatibel med 802.11b men har utökats med flera överföringshastigheter som använder OFDM 
istället.  
 
Tekniken för OFDM är nästan identisk med 802.11a men använder 2.45 Ghz-bandet vilket ger 
802.11g en längre räckvidd. Detta fysiska lager används i de allra flesta trådlösa produkter som bygger 
på 802.11 idag. 
 
Den kommande tekniken inom 802.11 använder flera sändare och mottagare i varje station. Tekniken 
kallas multiple input multiple output (MIMO), dock är inte kodningstekniken vald än. Den task group 
som arbetar med denna standard har tilldelats namnet IEEE 802.11n. 
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2.4 Quality of service 
IEEE 802.11e quality of service (QoS) innebär att man får möjlighet att tilldela trafiken olika 
prioriteter i ett trådlöst nätverk. Standarden har tagits fram som en utökning av MAC-proceduren i 
802.11 för att underlätta för voice over IP (VoIP), som innebär att man använder TCP/IP-nätverk för 
att telefonera. Alla stationer som använder QoS använder fyra sändköer istället för en. Datapaketen 
fördelas på de olika köerna beroende på vilken prioritet de har. IEEE 802.1D som hanterar QoS för 
trådbundet Ethernet har åtta olika prioriteter som applikationsprogrammeraren kan välja att flagga sina 
paket med, i 802.11e har dessa åtta portats till fyra olika prioriteter, se figur 5. 

 
Priortiteten uppnås genom att de fyra olika sändköerna tilldelas fyra olika faktiska tider för en DIFS. 
Den kö med högst prioritet har kortast DIFS och får då tillgång till den trådlösa kanalen innan de med 
lägre prioritet.  

 
Figur 5: Alla åtta prioriteter framtagna för 802.1D har portats till  
fyra prioriteter för 802.11e 

 

 
Det uppstår nya problem med att kunna flagga sin trafik för högre prioritet, detta har diskuterats i en 
artikel som tar upp så kallade ”Selfish Nodes” [2], d v s att en nod ger alla sina paket högst prioritet 
för att få tillgång till kanalen. Dock kommer de nätverk som detta projekt handlar om kommer 
knappast ha de problemen. Fördelarna är uppenbara med att kunna prioritera trafik, då vissa processer 
kan vara tidskritiska medan andra klarar sig med att arbeta i bakgrunden.  
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3 Anybus 
Anybus är ett modulkoncept som hjälper tillverkare av industriella styr- och reglerprodukter att 
integrera kommunikation i deras system. Anybus-produkterna tillverkas av HMS Industrial Networks 
och finns i ett flertal utförande men har i grunden samma funktionalitet [11]. Grundfunktionen hos alla 
Anybus-produkter är att tillhandahålla en komplett kommunikationslösning för inbyggda system på ett 
enkelt och standardiserat sätt. Gränssnittet mellan Anybus-produkterna och den värdapplikation den 
ska integreras i är identiskt för alla varianter i de respektive produktserierna. 
 
Den produktserie som används i de flesta värdapplikationer idag är Anybus-S respektive Anybus-M. 
Den stora skillnaden som finns mellan dessa produkter är hur de agerar på nätverket, Anybus-M agerar 
master, d v s att den sänder styrsignaler och kontrollerar slavarna i nätverket, och Anybus-S agerar 
slav och tar emot styrsignaler, i övrigt är produkterna liknande. Anybus-S är den produktserie som 
detta projekt bygger på. Det finns flera olika modeller som har stöd för en rad olika fältbussar. En 
fältbuss är en nätverksstandard som används för att utbyta data mellan olika noder inom lite tuffare 
miljö såsom industrin. En fältbuss erbjuder även realtidsegenskaper för att på ett deterministiskt sätt 
överföra tidskritisk information. 
 
Kommunikationen mellan Anybus-S modulen och värdapplikationen sker via ett gränssnitt där 
modulen konfigureras och data överförs. Bitströmmen som värdapplikationen vill sända på fältbussen 
skickas till Anybus-S modulen som tar hand om hela kommunikationsförfarandet. Detta avlastar 
värdapplikationen och låter den fokusera på sin huvuduppgift och inte på kommunikationen. En annan 
fördel är att det är enkelt att byta fältbussprotokoll för värdapplikationen då Anybus-gränssnittet är 
identiskt mellan Anybus-modellerna inom samma produktgrupp, endast mindre mjukvaruförändringar 
behövs göras. 
 
I figur 6 nedan finns tre applikationer som använder Anybus-M och Anybus-S moduler för att 
kommunicera med varandra. Systemet består av en motor, en varvtalssensor och en programmable 
logic controller (PLC) som är sammankopplade över en fältbuss. En PLC är en dator som är speciellt 
anpassad för industriell styrning. Detta system ska varvtalsreglera en motor, PLC:n tar in information 
från varvtalssensorn över fältbussen och behandlar värdet. Utifrån det värdet och programmet i PLC:n 
så skickar den styrsignaler över fältbussen till motorstyrningsutrustningen som i sin tur styr motorn. 

 
Figur 6: Systemet består av en motor, en varvtalssensor samt en PLC som är sammankopplade med en fältbuss. 
PLC:n tar in information från varvtalssensorn och styr motorn med hjälp av motorstyrningsutrustningen.  

 
Detta projekt bygger på Anybus-S Ethernet Dual Port (ABS/EDP) -modulen som bland annat har 
inbyggd webbserver och e-postklient som kan användas för konfiguration och loggning av t ex 
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felmeddelande. ABS-EDP har stöd för två olika fältbussprotokoll som använder Ethernet som 
överföringsteknik: EtherNet/IP och Modbus TCP. Inom ramen för detta projekt kommer den slutliga 
prototypen endast ha stöd för EtherNet/IP. Detta beror på att projektet från början skulle använda 
Anybus-S EtherNet/IP modulen som utgångshårdvara.  
 
Ethernet Industrial Protocol (EtherNet/IP) är ett protokoll som med hjälp av ett vanligt Ethernet-
nätverk samt transportprotokollen TCP och UDP används för att överföra data och styrsignaler mellan 
olika produkter i en industriell miljö [10]. Fördelen med att använda Ethernet som överföringsteknik 
är att man kan samköra fler protokoll i samma nätverk. Till exempel kan slavarna konfigureras via ett 
webbgränssnitt samt dynamiskt tilldelas IP-adresser med hjälp av DHCP. Andra fördelar med Ethernet 
är att det är en standardiserad teknik och att den erbjuder en hög överföringshastighet. EtherNet/IP 
tillhör en famlij av protokoll som använder common industrial protocol (CIP) på applikationsnivå men 
som använder olika tekniker för att överföra data. De protokoll som ingår i familjen är förutom 
EtherNet/IP: DeviceNet, CompoNet och ControlNet [10]. Tanken med protokollfamiljen är att de kan 
användas inom samma industri men på olika nivåer i nätverkstopologin. 

3.1 Hårdvara 
Anybus-S modulernas hårdvara är identisk mot värdapplikationen för alla modeller. Dock skiljer sig 
hårdvaran för fältbussanslutningen mellan modulerna. Anslutnings-kontakterna på modulerna följer 
den standard som är uppsatt för respektive protokoll.  
 
Gränssnittet mellan Anybus-modulen och applikationen den ska integreras i består av ett dual port 
random access memory (DPRAM). Ett DPRAM består av ett vanligt RAM som har dubbla 
anslutningar för både läsning och skrivning. Minnet tillåter dock inte åtkomst till samma minnesadress 
vid exakt samma tillfälle på båda portarna. Därför finns en busy-signal som indikerar om den 
efterfrågade adressen är upptagen av den andra porten. Applikationen som modulen ska integreras i 
ansluts via en standardiserad kontakt som är gemensam för alla Anybus-S moduler. För applikationen 
uppfattas Anybus-modulen som ett vanligt statiskt RAM (SRAM). All kommunikation mellan 
applikationen och Anybus-modulen sker genom detta minne. 
 
De olika modellerna av Anybus-S bygger på olika hårdvara, de flesta använder en kombinerad 
processor- och fältbusskommunikationschip som benämns NP-30. NP-30 är speciellt framtagen för 
HMS och är skräddarsydd för fältbusskommunikation. På en del av de Anybus-S moduler som 
använder Ethernet som nätverkstyp används en processor från Freescale som heter Coldfire MCF5272. 
Till processorn finns det ett flash och ett RAM anslutet utöver DPRAM som används som gränssnitt 
mot applikationen. För fältbussanslutningen används en specifik drivarkrets samt eventuell övrig 
hårdvara. För interaktion med användaren finns det fyra lysdioder som indikerar modulens status. Via 
åtta switchar kan användaren ställa in fältbusspecifika inställningar. På ABS/EDP-modulen motsvarar 
switcharna modulens sista byte i IP-numret. På kretskortet finns även en ytmonterad lysdiod som 
blinkar så fort modulens processor kör. Detta för att indikera att modulen kör och inte har hängt sig. 
 
Coldfire-processorn består av en BGA-kapsel som är 15x15 mm och har 196 anslutningsben. Benen 
sitter i en matris på chippets hela undersida. Detta gör att det är omöjligt att komma åt anslutningsben 
som inte är utdragna på kretskortet. I processorn finns det hårdvarustöd för två stycken universal 
asynchronous receiver/transmitter (UART), ett styck serial peripheral interface (SPI) samt en styck 
universal serial bus (USB). Signalerna för bägge UART-modulerna samt SPI-bussen är utdragna på 
kretskortet. USB-modulens signaler är dock inte utdragna och kan därför inte användas. 
 
Signalerna för mottagning och sändning till UART-modulerna går igenom en yttre bufferkrets för att 
omvandla processorns 3-volts logik till 5-volts logik. 
 
Modulen Anybus-S Ethernet Dual Port (ABS/EDP) använder en nätverksswitch som kommunicerar 
med processorn över SPI-bussen. Det finns även tillgång till enstaka lediga I/O signaler från 
processorn.  
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3.2 Applikationsgränssnitt 
DPRAM:et består av sju olika minnesareor, två för I/O data, två för mejlboxkommunikation, en 
kontrollarea, ett handskakningsregister samt en area som är specifik för alla fältbuss-standarder. 
 
All information som värdapplikationen skriver i utdata-arean på DPRAM:et tas om hand av Anybus-S 
modulen. Data förpackas enligt det specifika fältbussprotokollet som används och sänds ut på 
fältbussen. All data som Anybus-S modulen tar emot från fältbussen och som berör applikationen 
hamnar i indata-arean på DPRAM:et. 
 
Applikationen kan styra Anybus-S modulen samt läsa ut information om dess konfiguration genom ett 
mejlboxsystem. Mejlboxsystemet består av två areor i minnet, en inkorg och en utkorg. Om 
applikationen skickar in ett mejlkommando i inkorgen svarar Anybus-S modulen med att lägga ett 
mejlboxkommando i utkorgen. Man kan på detta sätt konfigurera Anybus-S modulen m h a 
applikationens egna programvara. Vid uppstart måste Anybus-S modulen initieras och vissa 
grundläggande inställningar göras, allt detta sker genom mejlboxsystemet. 
 
I kontrollregistret finns information om modulen såsom serienummer, mjukvaruversion och 
tillverkare. I kontrollregistret finns även en adress för watchdogtimern, värdet på denna adress 
inkrementeras av modulen varje millisekund. Detta görs för att applikationen ska veta att Anybus-S 
modulen inte har låst sig. Det finns även en adress där applikationen ska läsa av värdet och skriva 
tillbaka det för att visa för Anybus-S modulen att inte applikationen låst sig. 
 
För att undvika att applikationen och modulen läser och skriver på samma adress samtidigt måste man 
deklarera vilken adress man ska använda innan den används. Detta görs i handskakningsregistret. I 
detta registrer finns även signaleringsbitar för att indikera att man t ex har skickat ett 
mejlboxmeddelande till inkorgen. 
 
Tanken med Anybus-S applikationsgränssnitt är att den är identisk för alla typer av fältbuss-protokoll. 
Man ska enkelt kunna byta från t ex Ethernetanslutning till Profibus utan att behöva göra några stora 
förändringar i mjukvaran på applikationen. Dock har de olika fältbussprotokollen en hel del olika 
specifika inställningar och funktioner. För att kunna använda hela protokollens styrka görs de 
specifika inställningarna i den fältbuss-specifika  minnesarean. För varje modul i Anybus-S serien 
finns ett appendix till standarden som beskriver vilka inställningar som kan göras i detta register. 

3.3 Mjukvara 
Mjukvaran till Coldfire-processorn i ABS-EDP modulerna är skriven i programspråket C och 
innehåller en protokollstack för TCP/IP-kommunikation. Stacken innehåller all funktionalitet för att 
skicka och ta emot paket genom ett TCP/IP-baserat nätverk. TCP/IP-stackens lägsta lager 
kommunicerar med processorns inbyggda Ethernet-controller som hanterar MAC-proceduren. 
Ethernet-controllern kommunicerar i sin tur med det fysiska mediet genom den externa drivkretsen på 
kretskortet.  
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4 Undersökning 
Anybus-S Ethernet Dual Port (ABS/EDP) använder idag trådbunden Ethernetanslutning. Projektets 
mål är att utveckla en prototyp som använder den trådlösa nätverksstandarden IEEE 802.11 istället för 
Ethernet. 
 
I valet av trådlös kommunikationslösning finns det ett flertal parametrar att ta hänsyn till. De 
parametrar som kommer tas hänsyn till är bland annat de krav som ställs på en produkt då den ska 
användas i en industriell miljö, krav på certifieringar och tester samt de tekniska krav som ställs på 
produkten. 

4.1 Krav på industriella nätverk 
Anybus-S modulen är primärt avsedd för industriellt bruk och måste då klara av de krav som ställs på 
sådan utrustning. De krav som måste ställas på slutprodukten är att den ska klara de specifikationer 
som den ursprungliga ABS-EDP-modulen har. Den är CE, UL och cUL märkt samt att den klarar av 
en arbetstemperatur mellan 0˚C till 70˚C. Anybus-modulen drar maximalt 450 mA och matas med 5 
volt. Detta är också något som måste tas hänsyn till i valet av trådlös kommunikationslösning. 
Strömförbrukningen kommer dock att ökas avsevärt, då ett medelvärde i strömförbrukning för de 
flesta moduler för trådlös kommunikation ligger på ungefär 500 mA. Detta resulterar i en 
strömförbrukning på ca 1000 mA vilket kan vara acceptabelt för en prototyp men för mycket för en 
slutlig produkt. Att integrera en trådlös kommunikations modul på Anybus-S utan att överskrida 450 
mA kan utgöra ett problem. Projektet strävar efter att hålla nere strömförbrukningen genom val av en 
strömsnål trådlös lösning. 
 
För att få sälja produkter på marknaden, både i Europa och i USA måste en del certifieringar göras på 
produkten.  

4.1.1 CE-märkning 
För att få sälja sina produkter inom området för Europeiska Unionen (EU) måste produkten CE-
märkas och CE står för Conformité Européenne som är en europeisk märkning för säkerhet och hälsa. 
EU har satt upp en rad villkor som måste uppfyllas för att få märka sina produkter med CE-märket. 
Det är i de allra flesta fall företagen som säljer produkten som själva står för kontrollen att CE-
märkningens villkor följs samt tillhandahåller de dokument som styrker detta. 
 
För att få CE-märka sin produkt måste direktivet för electromagnetic compability (EMC) uppfyllas. 
Direktivet för EMC kräver att produkter som kan avge eller kan störas av elektronmagnetisk strålning 
är konstruerade sådana att de inte strålar mer än de gränsvärden som finns uppsatta. Tanken med att 
alla produkter ska uppfylla EMC-direktivet är att ingen produkt ska kunna störas av eller störa ut 
någon annan produkt med hjälp av elektromagnetisk strålning. I EMC-direktivet finns inga 
gränsvärden specificerade utan hänvisar till internationella, europeiska eller svenska standarder. 
Produkterna i sig ska även vara immuna mot en viss elektromagnetisk strålning så att de kan fungera 
som de är avsedda att göra trots att de utsätts för en viss strålning. 
 
Det finns ett antal harmoniserade standarder inom CE, som på ett informativt sätt beskriver hur 
företagen ska gå till väga för att certifiera sina produkter. Om det inte finns någon harmoniserad 
standard för produktgruppen måste ett allmänt organ testa produkten och detta medför att kostnaderna 
för CE-märkningen blir höga [3]. Testerna kan vara komplicerade även om det finns harmoniserade 
standarder, ofta brukar produkten lämnas till ett testlaboratorium för certifiering.  
 
Vid olika val av trådlös kommunikationslösning blir det olika certifieringsförfarande för CE-
märkning. Om man väljer en så kallad chiplösning eller modullösning måste hela Anybus-S modulen 
CE-märkas av ett testlaboratorium. Är modullösningen CE-märkt i sig kan testprotokollet från 
modulens CE-märkning styrka dess EMC-kompabilitet. Om man istället väljer en extern lösning som 
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består av en extern brygga som monteras utanför Anybus-S modulen krävs det endast att bryggan i sig 
är CE-märkt.  

4.1.2 RoHS 
EU införde 1 juli 2006 ett direktiv, Restriction of Hazardous Substances directive (RoHS), som 
förbjuder användningen av sex ämnen i elektrisk utrustning. De ämnen som förbjöds var bly, 
kvicksilver, kadmium, sexvärt krom samt flamskyddsmedlen polybromerade difenyler och 
polybromerade difenyletrar. Från och med direktivets inträde får inga elektriska produkter säljas som 
innehåller något av dessa ämnen [4]. 

4.1.3 UL och cUL certifiering 
Underwriters laboratories (UL) är en amerikansk motsvarighet till den europeiska CE-märkningen. 
UL-märkning är inte ett krav från någon myndighet utan är frivillig, dock anses det som ett krav från 
marknaden för att bevisa att produkten är säker och kvalitetsmässig [5].  
 
cUL är den kanadensiska motsvarigheten till UL märkningen. I cUL tas hänsyn till de kanadensiska 
säkerhetsbestämmelserna istället för de amerikanska. 
 
UL och cUL märkningarna tar inte hänsyn till några EMC-restriktioner såsom CE-märkningen [6]. 

4.1.4 Federal communications commission 
Den amerikanska myndigheten federal communications commission (FCC) kräver att alla produkter 
som innehåller digitala konstruktioner skall testas av ett behörigt laboratorium för att inte överskrida 
de uppsatta gränsvärdena för elektromagnetisk strålning. FCC har i motsats till CE-märkningen inget 
krav på immunitet av elektromagnetisk strålning hos produkterna [6]. 

4.1.5 Fältbuss-specifika certifieringar 
EtherNet/IP-protokollet bygger liksom flera andra protokoll på common industrial protocol (CIP) se 
figur 7 nedan. CIP är ett protokoll som omfattar de tre översta lagren (applikation, presentation, 
session) enligt OSI-modellen och använder i EtherNet/IP-varianten transmission control protocol 
(TCP) och user datagram protocol (UDP) för att överföra data mellan t ex en PLC och motorstyrning i 
industrin. Andra protokoll som bygger på CIP är CompoNet och DeviceNet. 

 

ControlNet

Lager 1 2 3 4

DeviceNet

Lager 1 2 3 4

Common Industrial Protocol CIP

Lager 5 6 7

CompoNet

Lager 1 2 3 4

Ethernet/IP

Lager 1 2 3 4

 
Figur 7: Common industrial protocol enligt open DeviceNet vendor association. 
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Organisationen Open DeviceNet Vendor Association ODVA hanterar certifieringen av produkter som 
använder protokollen som bygger på CIP [7].  

4.1.6 ISO 9001  
HMS är certifierade enligt ISO 9001. ISO 9001 är en kvalitetscertifiering som berör all produktion och 
utveckling av produkter. Den är löst skriven så att inte bara produktion utan även tjänster kan 
certifieras enlig ISO 9001.  
 
Certifieringen är en kundförsäkran att företaget levererar produkter av en jämn kvalitet. Den innebär i 
klarspråk att alla anställda ska ha en klar bild för sig vad de ska göra, ha konkreta mål att sträva mot. 
Det ska finnas uttryckt i klartext vad som görs och ska göras. Alla produkter måste dokumenteras 
noggrant så att eventuella felaktigheter enklare kan spåras och rättas till.  
 

4.2 Introduktion till potentiella lösningar 
Den protokollstack som finns implementerad i ABS/EDP-modulens processor idag skall återanvändas 
så långt det är i möjligt. MAC-proceduren som är inbyggd i processorns Ethernet-controller följer idag 
IEEE 802.3 (Ethernet) och kan inte användas. Detta på grund av att MAC-proceduren skiljer sig 
mellan IEEE 802.3 och IEEE 802.11. De protokoll i stacken som ligger ovanför MAC-lagret enligt 
OSI-modellen kan dock återanvändas. Drivkretsen samt signaltransformatorn för Ethernetporten 
kommer inte att användas. 
 
Man kan kategorisera de alternativa trådlösa kommunikationslösningarna i chiplösningar, 
modullösningar och i övriga lösningar. De följande bilderna illustrerar hur det kan se ut. 
 
Implementeringen av MAC-lagret och det fysiska lagret för IEEE 802.11 kan implementeras i den 
befintliga processorn och kompletteras med ett transceiver- och MAC/basbands controller-chip. Det 
finns även mer avancerade chip som har både det fysiska och MAC/basbands-lagret inbyggt. Dessa 
båda lösningar kommer härefter att kallas chiplösningar. En chiplösning kräver en helt ny 
hårdvarudesign av ABS-EDP kretskortet då de chip som ska sköta kommunikationen måste integreras 
direkt på kretskortet, se figur 8. 
 
För att göra integrationen enklare har många företag tagit fram färdiga moduler som innehåller 
nödvändig hårdvara. Dessa moduler har ofta standardiserade gränssnitt mot värdapplikationen. Dessa 
lösningar kommer härefter att kallas modullösningar. En modullösning kräver inte lika stora 
förändringar på ABS-EDP hårdvaran vid framtagandet av en prototyp. Dock behövs designen på 
kretskortet på ABS-EDP modulen göras om vid en eventuell produktion av en trådlös variant. En 
modullösning blir inte lika integrerad i ABS-EDP hårdvaran då modulen i sig utgörs av ett kretskort 
som ansluts via en kontakt, se figur 9. Fördelen med modullösningar är att den på ett enklare sätt 
integreras i värdapplikationen samt att radiodesignen och antennanpassningen redan är gjord. 
 
Den tredje tänkbara lösningen är användning av någon extern enhet som kopplas in på  
Anybus-S modulens nätverkskontakt eller via något annat gränssnitt. Dessa lösningar kommer härefter 
att kallas övriga lösningar. En tänkbar lösning är en omvandlare från Ethernet till en så kallad brygga. 
En brygga gör automatiskt om den trådbundna dataöverföringen till en trådlös överföring. En sådan 
lösning medför en extern produkt som inte integreras i ABS-EDP modulen, se figur 10. 
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Figur 8: En chiplösning innebär ett större 
ingrepp på värdkortet och medför mycket 
arbete i form av elektronikkonstruktion. 

 
Figur 9: En modullösning kräver mindre 
ändringar på värdkortet och medför en 
enklare implementering. 

 
Figur 10: Övriga lösningar kan bland annat vara som i denna illustration att man 
använder befintlig nätverksutrustning på värdkortet och kopplar den till en extern 
wlan-brygga. 

4.3 Alternativ 
För att kunna kommunicera m h a radiovågor behövs en sändare och en mottagare som genererar och 
detekterar de signaler som standarden IEEE 802.11 specificerar. Då sändaren och mottagaren finns 
integrerade i samma krets kallas den transceiver.  
 
Åtkomsten till det fysiska mediet sköts av MAC-proceduren, där även all kontroll och inställning av 
kanaler, krypteringar o s v sköts. Denna hantering är komplex och därför används oftast ett externt 
chip som sköter MAC- och basbandsprocedurerna. Detta gör även att värdsystemets processor avlastas 
från hanteringen av MAC-proceduren, se figur 8. Att designa en chiplösning där både hårdvara och 
mjukvara ingår kräver expertis och tid. Svårigheterna med ett sådant projekt utgörs till stor del av 
hårdvarudesignen och radiokonstruktionen runt antennen. I ett examensarbete på 5 månader är inte en 
chiplösning med både mjuk- och hårdvara att föredra, eftersom såväl expertis som tid saknas. 
 
För att förenkla integreringen av trådlös kommunikation och minska utvecklingstiden har flertalet 
företag utvecklat moduler som har all nödvändig hårdvara monterat på ett kretskort se figur 9. Ofta har 
även modulen inbyggd drivrutin för chip:et och kommunikationen mellan den trådlösa modulen och 
värdmodulen, sker via en enklare standard, t ex en universial asynchronous receiver transmitter 
(UART) eller serial peripheral interface (SPI). Denna typ av kommunikation är enkel därav deras 
styrka.  
 
Andra förslag på lösningar är att använda färdiga produkter såsom en nätverksbrygga, där man kopplar 
in nätverkskabeln från Ethernetuttaget i en ända och får ut WLAN i andra ändan, se figur 10. Man kan 
också använda sig av PCMCIA-kort eller Compact Flash (CF)-kort som framför allt används till 
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bärbara datorer. I fallet med nätverksbryggan behövs inga förändringar av ABS-EDP modulens hård 
eller mjukvara göras vilket inte riktigt passar in i ett examensarbete. Om ett PCMCIA- eller CF-kort 
skall användas krävs det att adress- och dataledningar på ABS-EDP modulen dras ut till PCMCIA- 
eller CF-kortet. Dessutom måste det skrivas fungerande drivrutiner för det aktuella chipsetet, vilket 
inte är helt lätt då tillverkarna inte vill släppa specifikationer eller källkod till sina kort. Det finns andra 
typer av lösningar och produkter med olika gränssnitt, bland annat secure digital I/O (SDIO). Det finns 
lösningar för att använda SDIO-kort men de kräver rätt mycket kringutrustning. Den vettigaste lösning 
som har hittats använder sig förutom värdkort och nätverkskort av en FPGA med ett färdigt 
intellectual property (IP) block som gränssnitt. Eftersom dessa lösningar varken är prismässigt 
fördelaktiga och/eller enkla kommer de inte bli aktuella. 
 
En sammanställning av undersökningen finns i Appendix A. 
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4.4 Viktiga egenskaper 
Radiomiljön är i största allmänhet brusig och detta fenomen kan vara mycket värre i industrin då 
strålning från t ex svetsar eller stora induktiva laster såsom motorer sänder ut mycket elektromagnetisk 
strålning. Därför är det viktigt att en trådlös kommunikationslösning är störningstålig och har hög 
tillförlitlighet. 
 
För att öka tillförlitligheten på nätverket kan man använda antenndiversitet [1]. Antenndiversitet 
innebär att man har två antenner till samma mottagare, antennerna placeras på ett visst avstånd från 
varandra. Vid mottagning används den antenn som har bäst signalstyrka, vid sändning används en 
primär antenn. Skulle sändningen misslyckas kan modulen prova att sända på den sekundära antennen. 
Bytet mellan antennerna sker i bakgrunden helt automatiskt. En modul som inte stöder 
antenndiversitet är således direkt olämplig. 
 
Känsligheten hos en mottagare beskriver hur bra mottagaren är på att urskilja en signal ifrån 
brusgolvet. Detta är en viktig parameter hos en mottagare för att kunna överföra data med en hög 
tillförlitlighet i en brusig miljö. Känsligheten har även inverkan räckvidden hos lösningen. Det är svårt 
att göra någon jämförelse mellan de olika lösningarna då känsligheten är specificerad vid olika 
hastigheter. Alla lösningar följer dock de grundkrav som är specificerade i IEEE 802.11 standarden. 
 
Att överföra data via IEEE 802.11 utan någon kryptering är osäkert. Därför krävs det att bitströmmen 
krypteras av flera anledningar. Alla lösningar som omfattas av denna undersökning stödjer wired 
equivalent privacy (WEP) kryptering. WEP-krypteringen har många svagheter och kan knäckas med 
kända metoder [12]. Alternativen till WEP är wi-fi protected access (WPA) som är en förstärk version 
av WEP samt WPA2 som bygger på en annan krypteringsteknik. Vid val av lösning är det önskvärt att 
åtminstone stödja WPA-krypteringen. 
 
För att kunna prioritera datatrafik är det bra om lösningen stödjer QoS enligt IEEE 802.11e, som 
diskuterats i kapitel 2.4. 
 
Gränssnittet mellan Anybus-S Ethernet-modulen och chipet/modulen som väljs får inte innebära en 
flaskhals i kommunikationen. Viss typ av kommunikation t ex UART kan ha lägre 
överföringshastighet i jämförelse med t ex SPI.  
 
Vid stora produktionsserier är priset per lösning intressant. Chiplösningarna är över lag billigare än 
modullösningarna. Dock är utvecklingsprocessen mer komplicerad och tiden det tar att få ut en 
produkt på marknaden längre. De flesta chiplösningarna kräver också mer kraft från den lokala 
processorn på Anybus-modulen men ger utvecklaren fler möjligheter och bättre kontroll. En 
chiplösning anses dock överskrida projektets tidsram på grund av komplexiteten att designa hårdvara. 
Det skulle dock vara önskvärt att använda en modullösning som ger möjlighet att i ett senare skede 
skapa en hårdvara som bygger på samma chip. 
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4.5 Resultat av chipundersökningen 
Chipundersökningen resulterade i en rad olika alternativ som finns dokumenterade i  
Appendix A. Undersökningen har delats in i tre olika grupper d v s chip, modul och övriga lösningar 
och studerats utifrån de viktiga egenskaper som diskuterats i kapitel 4.4. Nedan följer en kort 
diskussion omkring valet av trådlös kommunikationslösning för projektet. 
 
En fördel med att välja en extern brygga som lösning är att inga förändringar på Anybus-S modulen 
behöver göras. Inga ytterligare tester måste göras för att uppfylla de certifieringar som krävs så länge 
bryggan är certifierad i sig. Dock är detta en lösning som vilken kund av Anybus-S Ethernet modulen 
som helst själv kan konstruera. Om en konstruktion görs med hjälp av en chip- eller modullösning 
måste certifieringarna för CE, UL samt cUL göras om och detta är en ganska komplex process. Den 
lösning som väljs bör dock vara förberedd för att möta de krav som finns för de olika certifieringarna. 
Ett krav är även att de måste följa RoHS-normen. 
 
Efter att noga studerat de olika lösningarna som ingått i undersökningen är det två moduler som är 
aktuella; Ezurio WISMC03BI-01 samt connectBlue OWLAN211g. Ezurios modul har lite som talar 
emot den, dels är den prismässigt dyrare, även i större kvantiteter. Den har även en begränsning i 
överföringshastigheten som beror på att universal asyncronious receiver transmitter (UART)-
kommunikationen mellan värdmodulen och Ezurio-modulen. Den maximala överföringshastigheten på 
UART-kommunikationen är 1.5 Mbps. Möjligheten att integrera dem på Anybus-S är lika stor, då de 
rent fysiskt sett är ungefär lika stora. Modulen från connectBlue använder serial peripheral interface 
(SPI) som stödjer en betydligt högre överföringshastighet. Modulen från connectBlue stödjer en 
överföringshastighet på 66 Mbps på SPI-bussen.  
 
Modulen från connectBlue är billigare än Ezurio-modulen men är istället belagd med en engångsavgift 
för att få tillgång till specifikationen. Produkter från connectBlue har även använts i ett tidigare projekt 
från HMS där en Bluetoothmodul använts. Bluetooth- och WLAN-modulen är pin-kompatibla, det vill 
säga att det har samma kontakt-layout på undersidan av modulen. 
 
Den inbyggda antennen på Ezurios modul är kraftfull om den riktas på rätt sätt (vilket innebär att hela 
modulen riktas rätt) och har då en räckvidd på 300 m [9]. Svagheten är dock uppenbar, om man inte 
har möjlighet att montera den på mer än ett sätt så kan man inte rikta den hur som helst. Samma sak 
gäller givetvis modulen från connectBlue, men de lägger å andra sidan inte fram den inbyggda 
antennens räckvidd som ett säljargument. Modulen från connectBlue finns i två varianter, en med 
inbyggd antenn samt en modell med två antennanslutningar för yttre antenner. Den senare modellen 
stödjer antenndiversitet och är därför att föredra. 
 
Den modul som är mest intressant är OWLAN211g från connectBlue, då det i framtiden går att 
tillverka billigare Anybus-S WLAN-moduler med den, än med Ezurios modul. Modulen från 
connectBlue är i princip en chiplösning med färdig hårdvara och innehåller inga andra aktiva 
komponenter. Modulen bygger på ett WLAN-chip, BGW211 från Philips/NXP, som är modernt och 
väl använt på många andra applikationer på marknaden. Detta gör det möjligt att i framtiden integrera 
WLAN-chippet direkt på Anybus-S modulens kretskort. Man har då både goda förkunskaper om 
funktionaliteten av WLAN-chipet samt fungerande mjukvara till det. Den valda modulen 
OWLAN211g från connectBlue visas i figur 11. 
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Figur 11: WLAN-modulen OWLAN211g från connectBlue. WLAN-chippet BGW211g ses i  

mitten av modulen. Längst upp till vänster ses den inbyggda antennen. 
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5 Design 
Marknadsundersökningen resulterade i att valet av trådlös kommunikationslösning blev connectBlue:s 
modul OWLAN211g. HMS skötte all kontakt med connectBlue vad det gällde ekonomi samt avtal. 
Eftersom det avtal som berörde mjukvarulicensen var ganska omfattande tog leveransen av hårdvara 
samt specifikationen längre tid än väntat. Modulen uppfyller RoHs-normen, precis som Anybus-
modulen. Detta medför att själva resultatet kommer vara RoHs-godkänt utan någon vidare certifiering. 
När det kommer till CE-märkning och dess amerikanska/kanadensiska motsvarigheter så måste 
modulen i sin helhet testas och godkännas av speciella organ. Detta eftersom det inte går att CE-märka 
en modul som är tänkt att integreras i en större produkt, WLAN-modulen i projektet är ett exempel på 
detta. Fältbuss-specifika certifieringar kommer att krävas om man vill sätta t ex Ethernet/IP-logotypen 
på slutprodukten, detta görs av berört organ i detta fallet av Open DeviceNet Vendor Association 
(ODVA). ISO 9001-certifiering berör självklart modulen i projektet om den ska tas upp i produktion 
dock behöver inga specifika tester eller certifieringar göras för detta. 
 
För framtagningen av en prototyp av Anybus-S Ethernet Wireless (ABS-EWL) används en Anybus-S 
Ethernet Dual Port (ABS-EDP) som värdmodul. ABS-EDP har dubbla nätverkskontakter som styrs via 
en nätverksswitch. Nätverksswitchen är i själva verket ett chip som styrs av processorn via serial 
peripheral interface (SPI). Eftersom SPI redan var utdragen på denna modul används den som 
utgångspunkt för projektet.  
 
När samtliga hårdvaruförändringar på ABS-EDP modulen är gjorda för att kunna ansluta WLAN-
modulen kommer den att kallas för Anybus-S Ethernet Wireless (ABS-EWL). 

5.1 Hårdvaruändringar 
En del hårdvaruförändringar på ABS-EDP har gjorts för att det skulle vara möjligt att ansluta 
modulen. För att ansluta modulen till ABS-EDP användes virtrådar som löddes fast på ABS-EDP 
modulen för att få ut de signaler som behövdes, trådarna virades sedan fast på modulens 
anslutningslist.  
 
De signaler som dragits ut från ABS-EDP modulen är matningsspänning på +5V, jordanslutning, SPI-
signaler samt två vanliga I/O-signaler för styrning av kommunikation samt reset. 

5.1.1 Matningsspänning 
WLAN-modulen från connectBlue kan drivas med en inspänning mellan 3,3V och 5V. På ABS-EDP 
modulen finns bägge spänningarna att tillgå, dock klarar inte ABS-EDP modulen att driva ytterligare 
ca 350 mA på 3,3V [8]. Därför har WLAN-modulen anslutits på inkommande matningsspänning på 
ABS-EDP modulen som är på 5V. Mellan jord och 5V på WLAN-modulen har en 
avkopplingskondensator på 10μF anslutits enligt tillverkarens rekommendationer [8]. 
 
WLAN-modulen har flera jordanslutningar utdragna. De sitter i ett stjärnmönster från en och samma 
punkt på ABS-EDP modulen för att undvika seriekoppling av jorden och därigenom komma undan 
problem med jordströmmar. 

5.1.2 Serial peripheral interface 
Serial peripheral interface (SPI) är en standard för seriell kommunikation mellan olika chip på ett 
kretskort. Gränssnittet bygger på en master/slav funktionalitet där ett chip agerar master och övriga 
chip på bussen agerar slavar. För att bestämma vilken slav som mastern vill kommunicera med 
används externa slave-select signaler. Den slave-select signal som är ansluten till den slav som 
mastern vill kommunicera med försätts i ett lågt tillstånd, vilket medför att slaven lyssnar på 
inkommande SPI-trafik. Då chip-select signalen går hög igen sätts chippets SPI-gränssnitt i hög-
imperdivt läge, se figur 12. 
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Gränssnittet består av klocksignal, master-output-slave-input (MOSI), master-input-slave-output 
(MISO) samt slave-select signaler. Klocksignalen styr när ny data ska skiftas ut från mastern och 
slaven på de separata dataledningana. MOSI-signalen är den datatrafik som går ut från mastern och in i 
slaven, MISO är den signal som går in i mastern och ut från slaven. SPI består alltså av separata 
dataledningar för sändning och mottagning, se figur 12. 
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Figur 12: Figuren visar hur två slavar ansluts till en SPI master. Klocka, master output slave input (MOSI) samt 

master input slave output (MISO) ansluts till de båda slavarna. Mastern bestämmer vilken slav som får lyssna 
och skicka data med hjälp av slave-select signaler (SS). 

SPI är en synkron överföringsteknik där mastern styr den klocka som avgör när data ska skicka och 
mottagas. När mastern vill ta emot information från en slav måste mastern skicka så många 
klockpulser på SPI-klockan som bitar information den vill läsa från slaven, se figur 13.  
 
Polaritet på SPI-klockan samt på vilken flank databitarna ändras och läses på kan variera från chip till 
chip. I figur 13 används en positiv SPI-klocka, d v s att klocksignalen är låg i inaktivt tillstånd, samt en 
positivt flanktriggad dataöverföring där databitarna läses från gränssnittet på positiv klockflank och 
ändras på negativ klockflank. 
 

 
 

 
Figur 13: Mastern bestämmer vilken slav som ska lyssna och skicka data med hjälp av slave-select signalen.  För 

varje klockpuls som mastern skickar måste både slaven och master skicka och ta emot en bit i respektive 
datalinje. 

Eftersom SPI-kommunikationen sker på en låg nivå måste datatrafiken som går över den använda 
någon form av protokoll, detta medför att det blir lite mer komplext. Denna egenskapen medför dock 
att man kan styra exakt vad och hur data ska paketeras och överföra data med en hög 
överföringshastighet. Coldfire processorn på ABS-EDP modulen stödjer en överföringshastighet på 
maximalt 16,5 Mbps och WLAN-modulen från connectBlue stödjer maximalt en hastighet på 66 Mbps 
på SPI bussen. 
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De signaler som anslutits mellan WLAN-modulen och ABS-EDP modulen är SPI-klocka, MISO, 
MOSI samt en Slave Select-signal, se figur 12.  

5.1.3 I/O-signaler 
WLAN-modulen från connectBlue använder ytterligare två signaler utöver SPI-kommunikationen. 
Dels finns en reset-signal på WLAN-modulen som kan göra en omstart av WLAN-modulen under 
drift om detta skulle önskas och dels finns en avbrottssignal.  
 
Reset-ingången på WLAN-modulen ska i opåverkat tillstånd vara i högimpedivt läge. I påverkat läge, 
det vill säga när en reset ska göras ska signalen sänkas till jord. 
 
För att åstadkomma denna funktion kan man vid opåverkat tillstånd sätta Coldfire-processorns aktuella 
I/O-port till ingång och på så sätt få ett högimpedivt läge. När reset ska göras ställs porten om till 
utgång med en låg nivå.  
 
Eftersom mastern styr all kommunikation över SPI-bussen kan slaven inte skicka data till mastern 
spontant utan måste på något sätt meddela mastern att den har data att sända, t ex ett inkommande 
datapaket. Detta görs via en I/O-signal som är låg då slaven inte har data att skicka och hög när den 
har data att skicka. Denna signal är ansluten till en ingång på Coldfire-processorn på ABS-EDP 
modulen som skapar ett avbrott när den skiftar från lågt till högt läge. På detta sätt får Coldfire-
processorn direkt reda på när WLAN-modulen har data att sända till den. 

5.1.4 Antenn 
connectBlue:s OWLAN211g finns i två olika utförande, en med inbyggd antenn samt en modell med 
två antennanslutningskontakter. Den modul som connectBlue levererade var av den typen med två 
antennkontakter för anslutning av extern antenn. Under framtagningen av prototypen till ABS-EWL 
har en extern antenn använts, dock finns det möjlighet att enkelt ansluta en extra antenn för att få 
möjlighet att utnyttja antenndiversitet, se 4.4. 

5.2 Implementation 
Mjukvaran till ABS-EDP modulen som styr WLAN-modulen har implementerats med hjälp av 
specifikationer från Philips/NXP samt exempelkod från connectBlue. Eftersom specifikationerna på 
hur WLAN-modulen kommunicerar är sekretessbelagd kan ingen närmare beskrivning av 
implementationen göras i denna rapport. Inte heller den mjukvara som finns sedan tidigare i ABS-EDP 
modulen kan kommenteras i någon större utsträckning. 

5.2.1 Grundläggande kommunikation 
Implementationsdelen inleddes med en undersökning av grunderna i SPI-kommunikation samt hur 
Coldfire-processorns SPI-modul fungerade. Därefter skrevs funktioner för att kunna skicka data via 
SPI-bussen och med hjälp av ett oscilloskop kontrollerades att den förväntade funktionen stämde 
överens med verkligheten. När de grundläggande funktionerna för att överföra data via SPI-bussen var 
testade och klara höjdes abstraktionsnivån. Funktioner för att läsa och skriva register samt att skicka 
och ta emot större mängder data till och från WLAN-modulen implementerades. När dessa funktioner 
fungerade korrekt var det dags att initiera WLAN-modulen. 

5.2.2 Start och initiering 
Vid start använder man SPI för att ladda över en bootloader som bland annat innehåller drivrutiner för 
ett enkelt kommunikationsprotokoll som sedan används för att ladda över en större drivrutin. När den 
stora drivrutinen är överladdad är modulen startad och redo att ta emot kommandon.  
 
Funktioner för att initiera modulen har skrivits och testats, de fungerar enligt specifikation. När 
modulen är uppstartad använder man direct memory access (DMA) för större datamängder. DMA 
innebär att man kan skriva direkt ner i minnet utan att ta omvägen via någon processor eller liknande. 
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Detta möjliggör snabbare överföringar. Först skickar man hur mycket data som ska komma, och var 
den ska ligga, sedan skickar man all data i ett enda stort block. 
 
Modulen kan enkelt sättas upp för att associera sig med en annan station inom räckvidd, man säger 
vilket namn stationen har samt eventuell krypteringsnyckel, sedan sköter modulen 
associationsförloppet själv. 

5.2.3 Integrering av operativsystem 
För att kunna knyta ihop drivrutinen som sköter kommunikation till och från modulen måste den 
integreras i det operativsystem (OS) som är framtaget av HMS och körs på Anybus-S.  
 
Först och främst rensades drivrutinen för den trådbundna Ethernet-kommunikationen bort. Sedan 
skapades två nya tasks, ett task för styrning och sändning av datapaket samt ett task för mottagning av 
datapaket. I normalfallet körs alltid det task som ansvarar för styrning och sändning. Tasket för 
mottagning av data körs endast då WLAN-modulen signalerat att den har data att sända till ABS-EDP 
modulen via den externa avbrottssignalen. Därför har det task som ansvarar för mottagning av data 
högre prioritet än det task som sänder, se figur 14. 

 
 

txTask

Drivrutin för att skicka data till modulen.

UnInitialized

Unconnected

txReady

txBusy

Init () Associate()

Disassociate

SendData()

Disassociate

DataSent

rxTask

Drivrutin för att ta emot data från modulen.

UnInitialized

rxReadyrxBusy

Init()

IncomingData

DataReceived()

 
Figur 14: En schematisk figur över de bägge tasken som hanterar sänd-  och mottagningsförloppen för Anybus-S 
modulen. rxTask som har till uppgift att ta emot information från nätverket har högre prioritet än txTask som 
analogt skickar information ut på nätverket. 

5.2.4 Integrering av Anybus funktionalitet 
Eftersom ABS-EWL modulen ska ingå som en del i större konstruktioner av kunder till HMS skall 
funktionaliteten av modulen vara av samma koncept som de övriga Anybus-S modulerna. Detta 
innebär att all konfiguration av beteendet ska kunna göras via applikations-gränssnittet, se avsnitt 3.2. 
Konfigurationen av ABS-EWL modulen ska kunna göras via mejlbox-kommandon. Informationen 
som ska sändas och behandlas ska också utbytas genom data-areorna på DPRAM:et. 
 
Inom ramen för detta projekt skall all konfiguration för att ansluta till ett okrypterat trådlöst nätverk, 
sända och ta emot data med hjälp av EtherNet/IP protokollet kunna göras via DPRAM:et. Framtida 
förbättringar av produkten kan utöka denna funktionaliteten med t ex möjlighet till kryptering samt 
konfiguration av diverse WLAN-parametrar. 
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6 Slutsats / Resultat 
Industriella nätverk har varierande bandbreddskrav. Beroende på vilket protokoll som används 
kommer datamängden variera. Vissa protokoll har lite extra information, medan t ex Ethernet har 
mycket extra information. Throughputen som WLAN ger ska räcka för dagens behov inom industrin. 
Mängden faktisk data som skickas överstiger som regel inte 0.5 Mbps. Detta baseras på den maximala 
överföringshastigheten för fältbuss-standarden för DeviceNet [7]. DeviceNet protokollet har lite extra 
information och nästan all data som överförs är användbar data som kan innehålla t ex styrsignaler. 
 
Inledningsvis antogs det att WLAN var mindre lämpat för industriella applikationer, men 
litteraturstudien visade att WLAN mycket väl kan användas. Modulationstekniken som används i 
IEEE 802.11b är lämplig i brusiga miljöer då störningar på den mottagna signalen som kommer ifrån 
omgivningen filtreras bort, se kapitel 2.3.  
 
Produktundersökningen försvårades p g a att detaljerad information om produkterna inte finns 
tillgänglig utan att avtal slutits med tillverkaren i fråga. Sammanfattningsvis har detta inte inneburit 
något större problem då den information som fanns tillgänglig om intressanta lösningar var tillräcklig 
för att fatta ett bra beslut. I slutändan stod valet mellan två moduler, en från Ezurio samt en från 
connectBlue. Modulen från connectBlue valdes eftersom den på sikt har större potential att integreras i 
en Anybus-produkt. 
 
Projektet har resulterat i en färdig prototyp av Anybus-S Ethernet Wireless (ABS-EWL), se figur 15. 
Implementationsdelen har varit en stor del av projektet och har tagit förhållandevis lång tid. 
Arbetsmetoden som tillämpats kan i stora drag jämföras med bottom-up metoden där man börjar med 
att implementera funktionerna på den lägsta abstraktionsnivån. Dessa funktioner har sedan använts för 
att skapa funktioner som höjer abstraktionsnivån steg för steg.   
 

 
 

 
Figur 15: Den slutliga prototypen avAnybus-S Ethernet Wireless inbyggd 
i en kapsling. 
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Testning av programkod samt beteendet av drivrutinen har gjorts fortlöpande för att säkerställa 
funktionaliteten innan de används av de högre abstraktionslagerna. 
 
När en fungerande modul tagits fram gjordes vissa mindre tester som rörde fördröjningar och 
överföringshastighet. Timing testades genom att koppla upp en befintlig Anybus-S Ethernet-modul i 
samma nätverk som det trådlösa WLAN-modulen. Styrsignaler skickades från en labbmiljö på en PC 
till bägge modulerna, när modulerna fått signalen svarade de med en signal tillbaka till PC:n. Detta 
visar att det inte finns någon betydande fördröjning i jämförelse med Ethernet-modulen, dock är detta 
inte något test som har någon praktisk betydelse. De riktiga testen genomförs i ett ”riktigt” nätverk där 
modulen sitter uppkopplad som den är tänkt att sitta hos kunden, och kommunicerar med andra 
moduler, inte med PC-datorer. Överföringshastighet testades genom den inbyggda FTP-servern, en 
större fil (ungefär 1 Mb) laddades upp, överföringshastigheten kom upp i ungefär 0.8 Mbps. Som 
diskuterats i början på kapitel 6 är den maximala dataströmmen som behövs i ett industriellt nätverk av 
denna typ ungefär 0.5 Mbps. Anledningen till den till synes låga överföringshastigheten anser 
författarna vara SPI-bussens överföringshastighet. Coldfire-processorn på Anybus-modulen klarar av 
en SPI-buss med 16 MHz, medan WLAN-modulen klarar av 66 MHz. För framtida projekt kan ett 
processorbyte på Anybus-modulen innebära att överföringshastigheten teoretiskt sett kan höjas med 4 
gånger. 
 
I övrigt är författarna nöjda med projektet och dess resultat, de funktionstester som gjorts hitintills har 
gått bra. Den trådlösa kommunikationslänken har aldrig tappats utan anledning vilket påvisar en robust 
implementering av mjukvaran. Modulen klarar även att återansluta till en accesspunkt efter att 
accesspunkten startats om. All funktionalitet såsom inbyggd webb- och ftp-server fungerar enligt 
specifikation och därmed anser författarna att projektets mål har uppfyllts. 
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8 Förkortningar 
ABS-EIP Anybus-S EtherNet/IP (Notera att IP står för Industrial Protocol i denna förkortning) - Produkt från 

HMS som är kompatibel med Ethernet. 
ABS-EDP Anybus-S Ethernet Dual Port - Produkt från HMS som är kompatibel med Ethernet, men som även 

kan användas i speciella nätverk där alla enheter sitter i ett ring-nät. 
ABS-EWL Anybus-S Ethernet Wireless - Produkten som detta projekt gett upphov till. 
ACK Acknowledgement – Paket som skickas som bekräftelse på lyckad mottagning.  
AP Accesspunkt – En station som trådlösa kommunikationsmoduler kan ansluta sig till t.ex. med hjälp 

av WLAN. 
BPSK Binary Phase Shift Keying – Kodningsteknik 
BSS Basic Service Set – Minsta möjliga service som finns i ett trådlöst nätverk. 
CCK Complementary Code Keying – Kodningsteknik 
CE Conformité Européenne – Europeiskt säkerhets- och kvalitetsorgan. 
CF Contentionfree Period – Den del av en period där stationer endast får prata när de blir tillfrågade. 
CIP Common Industrial Protocol – Protokoll på applikationslagret som bestämmer hur data ska 

paketeras. 
CP Contention Period – Den del av en period då stationer får prata när de vill enligt givet 

tillvägagångssätt. 
CSMA/CA Carrier Sence Multiple Access / Collision Avoidance – Media access control som används i WLAN. 
CSMA/CD Carrier Sence Multiple Access / Collision Detection – Media access control som används i Ethernet. 
cUL Kanadensisk motsvarighet till UL 
DCF Distributed Coordination Function – Ingen station agerar som Master på nätverket, kontrollen är 

distribuerad. 
DIFS Distributed Interframe Space – Den tid som en trådlös station måste lyssna efter trafik i ett WLAN-

nätverk innan man får lov att sända. 
DLL Data Link Layer – Lager i OSI-stacken. 
DMA Direct Memory Access – Snabb minnesaccess där skriven data går rätt ner i minnet utan att ta 

omväg via t.ex. processor. 
DPRAM Dual Port Random Access Memory – Ett RAM med två ingångar, i stället för bara en som i vanliga 

PC-datorer. 
DS Distribution System – Ett ryggradsnätverk som knyter ihop t.ex. flera trådlösa nätverk. 
DSSS Direct Sequence Spread Spectrum – Moduleringsteknik. 
EMC Electromagnetic Compability – En produkts förmåga att klara av elektromagnetiska störningar. 
ESS Extended Service Set -  
FCC Federal Communications Commission – Amerikanska radioinstitutet som bland annat bestämmer 

vilka radiofrekvenser som får användas till t.ex. WLAN. 
FHSS Frequency Hopping Spread Spectrum – Moduleringsteknik. 
HR/DSSS High Rate / Direct Sequence Spread Spectrum – Utökning på DSSS, även detta en 

moduleringsteknik, används av 802.11b. 
IBSS Independent Basic Service Set – WLAN-term för Ad-Hoc-nätverk. 
IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers – Standardiseringsorgan som består av många 

arbetsgrupper, 802.3 är arbetsgruppen för Ethernet, 802.11 arbetsgruppen för trådlös 
kommunikation. 

IP Internet Protocol – Paketformat som används av bland annat Ethernet. 
LLC Logic Link Control – Lager i OSI-stacken. 
MAC Media Access Control – Den procedur varje station som vill sända data på ett nätverk måste 

genomföra, bland annat för att undvika kollisioner d v s att stationer pratar i munnen på varandra. 
MIMO Mulitple Input Multiple Output – 802.11n en ny standard där man använder flera kanaler för att öka 

hastigheten i WLAN. 
MISO Master Input Slave Output – Dataström i SPI-kommunikation där en slav skickar data till sin master. 
 
MOSI 

 
Master Output Slave Input – Dataström i SPI-kommunikation där master skickar data till en av sina 
slavar. 

NAV Network Allocation Vector – Information som skickas med i varje WLAN-paket, den berättar hur 
länge mediet beräknas vara upptaget. 

ODVA Organisationen Open DeviceNet Vendor Association – Organ som ger ut specifikationer på 
DeviceNet. 

OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing – Moduleringsteknik som används av 802.11a/g 
PCF Point Coordination Function – När en AP är PCF delas varje period in i två perioder, en där PCF 

frågar i tur och ordning varje station om den vill sända data. 
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PLC Programmable Logic Computer – Industriell dator, vanligtvis använd för t.ex. robot-styrning. 
PSK Phase Shift Keying – Kodningsteknik. 
QoS Quality of Service – Utökning av nätverkskommunikation för att kunna prioritera trafik, t.ex. vill man 

att ljud ska ha hög prioritet för att få bra kvalitet, medan andra mindre kritiska paket kan vänta. 
RAM Random Access Memory 
RoHS Restriction of Hazardous Substances directive – EU-direktiv som bland annat säger att elektriska 

komponenter ska vara blyfria. 
RTS/CTS Request To Send / Clear To Send – Förfarande som är valfritt att implementera, men används det 

måste varje station begära att få sända och vänta på svar innan man får lov att skicka data. 
SIFS Short Interframe Space – Den minsta tidslucka som används i WLAN, ur denna tas DIFS fram. 
SPI Serial Periphial Interface – Kommunikationssätt som är uppbyggt kring ett master / slav förfarande. 
SRAM Static Random Access Memory – En form av mycket snabba minnen, den behåller 

minnesinformationen så länge spänning är påkopplad. Den kräver ingen refresh som vanligt RAM, 
men är å andra sidan mer komplex. 

SSID Service Set Identifier – Namnet på ett WLAN-nätverk. 
TGr Taskgroups – Undergrupp till arbetsgrupper i IEEE, 802.11b är en taskgroup som arbetar just med 

den nämnda standarden. 
UART Universal Asynchrounous Receiver Transmitter – Kommunikationssätt där man rätt enkelt kan 

koppla ihop enheter till mikrokontroller. 
UDP User Datagram Protocol – Paketformat som används av bland annat Ethernet. 
UL Underwriters Laboratories  - Amerikansk motsvarighet till CE. 
USB Universal Serial Bus – Kommunikationssätt som bland annat används av PC-datorer för att 

kommunicera med omvärlden. 
WEP Wired Equivalent Privacy – Enkel krypteringsmetod som ska skydda mot sporadisk avlyssning av ett 

WLAN-nätverk. 
VoIP Voice over IP – Paket som ska transportera ljud med hjälp av IP. 
WLAN Wireless Local Area Network – Engelskt uttryck för trådlöst lokalt nätverk. Är numer ett vedertaget 

begrepp i det svenska språket. 
WPA Wifi Protected Access – En mer robust krypteringsteknik som har täppt till de värsta 

säkerhetsluckorna i WEP som är tämligen osäker. 
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Appendix A 
I detta appendix kommer de olika trådlösa kommunikationslösningarna iform av chip, 
moduler samt övriga lösningar att presenteras. I tabellen A2 finns en sammanställning av de 
modul-lösningar som ingått i undersökningen. Tabellen A3 presenteras undersökningens chip-
lösningar, de övriga lösningarna presenteras i tabell A4. I tabellen A1 nedan finns en 
beskrivning av de egenskaper som finns presenterade i tabellerna A2, A3 samt A4. Dessa 
egenskaper anses vara de viktigaste vid valet av trådlös kommunikationslösning i detta 
projekt. 
 
Tabell A1 
Standard Beskriver vilka delar av IEEE 802.11 standarden som chippet eller chippen i 

lösningen stödjer.  
Datahastighet Anger vilken maximal hastighet som chiplösningen kan erbjuda. På de flesta 

lösningarna följer datahastigheten standarden. De lösningar som stödjer högre 
hastigheter än vad som är standardiserat tillämpar någon inofficiell teknik och 
kan inte garantera kompabilitet med andra produkter. Dock är de kompatibla 
med övriga produkter på de standardiserade hastigheterna. 

Mottagarens 
känslighet 

Mottagarens känslighet beskriver hur bra mottagaren är på att urskilja en 
signal ifrån brusgolvet. Detta är en viktig parameter hos en mottagare för att 
kunna överföra data med en hög tillförlitlighet i en brusig miljö. Känsligheten 
har även inverkan på räckvidden hos lösningen. Det är svårt att göra någon 
jämförelse mellan de olika lösningarna då känsligheten är specificerad vid 
olika hastigheter. 

Applikations
gränssnitt 

Anger på vilket sett lösningen kommunicerar med den applikation som den 
ska integreras i. 

 Univeral asynchronous receiver/transmitter 
- UART 

Detta gränssnitt bygger på asynkron seriell 
kommunikation. UART erbjuder en relativt låg 
överföringshastighet på ca 2 Mbps. 

 Serial peripheral interface - SPI SPI är en seriell kommunikationsstandard som 
är synkron och erbjuder en relativt hög 
överföringshastighet på 20 Mbps. 

 Secure digital input/output - SDIO SDIO bygger på en standard för läsning och 
skrivning till minneskort av typen secure 
digital (SD). SD standarden har utökats för att 
kunna erbjuda I/O kommunikation med hjälp 
av flyttbara kort i samma formfaktor som SD 
minneskorten. SD standarden är kompatibel 
med SPI-gränssnittet. 

 Compact flash - CF Gränssnittet är elektriskt identiskt med 
PCMCIA men har en annan formfaktor. 
Gränssnittet är från början avsett för 
minneskort och är mindre än ett PCMCIA-
kort. 

 CardBus CardBus är ett annat namn för PCMCIA 5.0 
och bygger på en 32 bitars ordlängd. 

 Peripheral component interconnect - PCI Består också av adress-, databuss samt några 
styrsignaler men formfaktorn är avsedd för 
instickskort för stationära datorer 

 VLYNQ Gränssnittet är utvecklat av Texas Instruments 
och används endast i deras produkter. Består 
av ett två 8-bitars parallella ledningar samt 
styrsignaler. 



 
 Universal serial bus - USB USB gränssnittet används flitigt på PC datorer 

för att ansluta extern hårdvara. USB version 
1.1 erbjöd en överföringshastighet på maximalt 
12 Mbps medan USB version 2.0 klarar en 
överföringshastighet på 480 Mbps. 
Gränssnittet bygger på seriell överföring och är 
relativt komplext. 

 Ethernet PHY Detta gränssnitt används av de lösningar som 
är trådlösa bryggor. Bryggorna läser av den 
bitström som är tänkt att sändas ut på Ethernet-
nätverket och tar ut de nödvändiga bitarna och 
informationen. Sedan görs sändningen av 
bitarna via IEEE 802.11 istället. 

Antenn Denna rad beskriver chiplösningarnas möjligheter att ansluta antenner. Alla 
chiplösningarna har möjlighet att ansluta två antenner. De som skiljer dem åt 
är hur mycket extern hårdvara som behövs. Antenner kräver en noggrann 
anpassning av kapacitans och resistans för att fungera på ett bra sätt. Om 
lösningen stödjer antenndiversitet avgör kretsen automatiskt vilken av 
antennerna som har starkast signal och väljer då denna antenn för mottagning. 

Säkerhet Fältet anger vilka krypterings och autentiseringsmetoder som lösningen 
erbjuder.  

TCP/IP lager Anger vilka lager i den generella TCP/IP protokollstacken som lösningen 
hanterar 

 Lager 1 Fysiska lagrer. Hanterar den fysiska 
omvandlingen från digitala signaler 
till vågutbredningar i luften. 

 Lager 2 Datalänk lager. Lagret hanterar media 
access control (MAC) proceduren. 

 Lager 3 Nätverkslagret (IP-lagret) Hanterar 
anslutningarna mellan olika noder i 
nätet samt viss flödeskontroll. 

 Lager 4 Transportlagret, använder TCP eller 
UDP för att överföra data över ett IP 
nätverk. 

 Lager 5 Applikationsprotokollet i TCP/IP 
stacken. 

Quality of 
service - QoS 

Anger om lösningen kan hantera QoS enligt standarden IEEE 802.11e. 

Temperatur-
område 

Fältet anger inom vilket temperaturområde som lösningen fungerar operativt. 

Management Hos de lösningarna som är trådlösa bryggor krävs att vissa parametrar måste 
anges för att bryggan ska fungera korrekt. Inställningen av dessa parametrar 
kan ske på olika sätt. De produkter som denna undersökningen omfattar 
använder antingen  ett web-gränssnitt eller SNMP-protokollet. Simplified 
network management protocol (SNMP) används för att skicka instruktioner 
via ett TCP/IP baserat nätverk till de ingående nätverkskomponenterna i 
nätverket, exempelvis en trådlös brygga. 

 



Tabell A2
Moduler Ezurio WISMC03BI-

01
DPAC Server Module 
WLNG-SE-DP100

ConnectBlue 
OWLAN211g

Lesswire O-L021-
SU-C1-E

Zcomax, XG-880M Digi Connect Wi-
EM

DPAC Ethernet 
Bridge WLNG-ET-
DP100

Connect Blue 
OWLAN311g

Lantronix WIPort Hoeft Wessel -HW 
86050

Standard b/g b/g b/g b/g b/g b b/g b/g b/g b
Datahastighet 54Mbps 54Mbps 54Mbps 54Mbps 54Mbps 11Mbps 54Mbps 54Mbps 54Mbps 11Mbps

Mottagnings-
känslighet

-84dBm @ 2Mbps -71dBm@54Mbps,   -
87 dbM vid 1Mbps

 -73dBm@54MBps -75dBm@ 54MBps, 
-97dBm vid 1MBps

-65dBm vid 54Mbps, 
-80dBm vid 11Mbps

-82dBm vid 
11Mbps

-71Mbps vid 54dBm, -
85 vid 11Mbps

Uppgift saknas hos 
tillverkare

Uppgift saknas hos 
tillverkare

-84dBm vid 11Mbps

Applikations-
gränssnitt

UART UART RS232 alt SPI SPI UART, SPI, USB CF, SDIO, SPI SPI Ethernet PHY UART UART / Ethernet 
PHY

UART, SPI

Antenn Intern, en extern. 
Diversitet

Två Externa, Diversitet. Intern, två externa. 
Diversitet

En intern och en 
extern

Två externa Två externa 
kontakter

Två externa, 
mottagnings diversitet

Två extern eller 1 
intern, diversitet

En extern Två externa

Säkerhet 64, 128 bit WEP WEP, WPA, EAP WEP, WPA, WPA2 WEP, WPA2 Beroende på 
drivrutin

Wep, WPA, WPA2 WEP, WPA WEP, WPA, WPA2 WEP, WPA WEP, WPA

TCP/IP lager 1,2 1,2,3,4,5 1,2 1,2,3,4 1,2 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5

Tempområde -30 - +60 -40 - +85 -30 - +85  -40 - +85 0 - +55 -30 - +75 -40 - +85 -30 - +85 -30 - +70 -20 - +70
Noteringar Endast 2Mbit seriell 

kommunikation med 
UART

Inbyggt TCP/IP-stack, 
leveranstid 4 veckor

Använder NXP 
BGW211. Kräver 
drivrutin

2,5MBps vid UART, 
20Mbps vid SPI

Bygger på Marvell 
chip, kräver drivrutin 
från Marvell. NDA

Inbyggd TCP/IP 
stack med 
webserver. 
230kbps via SPI

Konfiguration via web-
gränssnitt, Leveranstid 
4 veckor

Under utveckling, ej 
certifierad. Inbyggt 
TCP/IP-stack, 900 
kbps via UART

Inbyggd TCP/IP-
stack, 921kbps via 
UART

Inbyggt TCP/IP-stack

Referens www.ezurio.com www.dpactech.com www.connectblue.se www.lesswire.de www.zcomax.co.uk www.digi.com www.dpachtech.com www.connectblue.se www.lantronix.com http://www.hoeft-
wessel.com/en/



Tabell A3
Chip Maxim MAX2829 Philips NXP 

BGW211
Texas 
Instruments 
TNETW 3428, 
3422, 1350A

DPAC Radiomodul 
WLRB-RA-DP100

Atheros AR 5112 & 
Atheros AR 5212

Wi2Wi W2CBW003

Standard b/g b/g b/g b/g a/b/g b/g Bluetooth

Datahastighet 54Mbps 54Mpbs 54Mbps 54Mbps 108Mbps 54Mbps
Mottagnings-känslighet -75 dBm vid 

54MBps
 -73dBm vid 
54MBps

Beroende på 
hårdavulösning

-85dBm vid 11Mbps Beroende på 
hårdavulösning

Beroende på 
hårdavulösning

Applikationsgränssnitt Eget SDIO/SPI SDIO & VLYNQ CF PCI, CardBus SPI
Antenn Två, kräver 

anpassning
Två utgångar, 
kräver anpassning

Två antenner, 
kräver extern radio

Två externa, 
Mottagnings diversitet

Extern RF krets behövs 
med Filter och 
Antennswitch

Extern RF krets 
behövs med Filter 
och Antennswitch

Säkerhet WEP, WPA WEP WEP, WPA, LEAP WEP,WPA,WPA2 WEP,WPA, WPA2

TCP/IP lager 1 1,2 2 1,2 1,2 1,2

QoS n/a 802.11e n/a 802.11e 801.11e 802.11e

Tempområde -40 - +85 -30 - +85 Ingen uppgift -40 +85 Ingen uppgift -20 - 75
Noteringar Kräver 

hårdvarukonstruktio
n. Chipet är endast 
en tranceiver.

Kräver drivrutin. 
Beräknad 
leveranstid i Juni

Kräver drivrutin Kräver drivrutin. 
Leveranstid 4 veckor

Kräver drivrutin. Lösning 
som riktar sig mot 
komponenter för PC 
datorer

Kräver drivrutin. 
Finns för linux

Referens www.maxim-ic.com www.nxp.com www.ti.com www.dpachtech.com www.atheros.com www.wi2wi.com



Tabell A4
Övriga 
lösningar

D-Link DWL-G810 Netgear WG102 CF Card med Prism 
2 Chipset

SDIO Card med 
Prism 2 Chipset

PCMCIA Card med 
Prism 2 Chipset

Standard b/g b/g b b b
Datahastighet 108Mbps 54Mbps 11Mbps 11Mbps 11Mbps
Mottagnings-
känslighet

-89 dBm @ 1 Mbps -93dBm @ 2 Mbps -91 @ 2 Mbps -91 @ 2 Mbps -91 @ 2 Mbps

Applikations-
gränssnitt

Ethernet PHY Ethernet PHY CF SDIO PCMCIA  

Antenn Extern via SMA 
kontakt

Extern via SMA 
kontakt

Intern + ev. extern Intern + ex. extern Intern + ex. extern

Säkerhet WEP, WPA WEP, WPA, WPA2 WEP, WPA via 
drivrutin

WEP, WPA via 
drivrutin

WEP, WPA via 
drivrutin

Tempområde 0 – 55 0 – 40 -40 - 85 -40 - 85 -40 - 85
Management WEB WEB, SNMP Via CF Via SDIO Via PCMCIA
Noteringar Monteras externt Monteras externt Kräver utdragning 

av adressbus, 
databuss samt 6 
övriga IO. Drivrutin 
finns open source för 
Linux

Kräver SDIO 
implementering av 
SPI bussen. SD Card 
Assoc. kräver 
$2000/år för licens

Kräver utdragning av 
adressbus, databuss 
samt 6 övriga IO. 
Drivrutin finns open 
source för Linux

Referens www.dlink.com www.netgear.com www.sdcard.org
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