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Sammanfattning 
Detta projekt är ett examensarbete som syftar till att ge en högskoleingenjörsexamen 
inom elektroteknik och mekatronik. Uppdragsgivaren HMS vill utvidga sitt befintliga 
testsystem för sina produkter då det i nuvarande testsystem sker via en manuell kontroll 
av produktens funktion. För uppdragsgivaren syftar projektet till att i högre grad än idag 
automatisera testförfarandet och säkerställa kvalitén. 
 
En utrustning har tagits fram i projektet som består av en sensor kopplad till en logik-
enhet som i sin tur kommunicerar sensorvärdena till en Pc. Mätningar visar att utrust-
ningen på ett tillförlitligt sätt kan mäta om de lysdioder som är monterade på uppdrags-
givarens produkter emitterar ljus eller inte. Den kan även avgöra om lysdioderna lyser 
med röd eller grön färg. 
 
Fördelarna med den framtagna utrustningen är att den är relativt billig och lätt att imple-
mentera i det befintliga testsystemet. Detta då kommunikationen mot testsystemet sker 
via USB, vilket är vanligt förekommande i moderna datorer. 
 
Denna rapport beskriver arbetsmetoder, teknikval, konstruktion och slutresultat för pro-
jektet. 



Abstract 
This project is a degree project made to give a degree in electronic- and mechatronic- 
engineering. The assigner HMS wants to expand their test system regarding their prod-
ucts. In the existing test system this is done by a manual control of the products func-
tions. For the assigner the project aim is to in a higher degree than today automate the 
test procedure and secure the quality. 
 
Equipment has been developed in the project that contains a sensor connected to a logic 
unit which communicates the sensor values to a PC. Measurements show that equipment 
on a reliable way can measure if the light emitting diodes that are assembled on the as-
signer product emit light or not. It can also decide if the light emitting diodes shine with 
red or green light. 
 
Advantage with the equipment is the components low price and the easy implement in to 
the already existing system. This since the communication with the already existing sys-
tem is done by USB, which is ordinary occurring in modern computers. 
 
This report describes work methods, technical choices, constructions and final result. 



Rapportöversikt 
Denna rapport är främst riktad till personer med teknisk kompetens som motsvarar tre-
årig ingenjörsexamen med någon form av elteknisk inriktning. Syftet med denna rapport-
översikt är att ge läsaren en bild av strukturen för rapporten. 
 
Rapporten är kapitelindelad enligt följande: 
 

1. Inledning 
Projektet introduceras för läsaren. En del allmän information beskrivs i bakgrun-
den som kan vara bra för läsaren att veta om olika tekniker och termer som om-
nämns i kommande kapitel. 
Övriga kapitel hänvisar ofta till information som återfinns här. 
 

2. Metod 
Arbetsmetoden beskrivs. Tekniker som använts i projektet beskrivs mer ingående 
och teknikvalen motiveras. Här görs även en del beräkningar. 
 

3. Resultat 
Projektresultatet redovisas för läsaren.   
 

4. Slutsats, diskussion och framtida utvidgningar 
Resultatet analyseras och vägs mot den upprättade kravspecifikationen. Diskus-
sion om vad som har fungerat bra eller mindre bra i projektet och vad som kan 
göras för att förbättra resultatet i framtiden.  
 

5. Referenser 
Hänvisning till de litterära verk och källor som använts under projektet. 
 

6. Bilagor 
Redovisning av dokument som använts eller producerats i projektet, och som 
inte finns allmänt tillgänglig. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Denna rapport beskriver det 15 poängs examensarbete som bedrivits av två studenter vid 
Högskolan i Halmstad som studerar på elektro- och mekatronikingenjörsprogrammet. 
Arbetet skall vid examination ligga till grund för en högskoleingenjörsexamen för stu-
denterna. 
 
Uppdragsgivaren  HMS är en världsledande leverantör av kommunikationsteknologi för 
industriell automation. Försäljningskontor finns i Tokyo, Beijing, Karlsruhe, Chicago, 
Milano och Mulhouse. De har ca 155 anställda och producerar nätverkskort samt pro-
dukter för att koppla ihop olika nätverk under varumärket Anybus®. Nätverkskorten 
byggs in i automationsutrustning som t.ex. robotar, styrsystem, motorer och sensorer. 
Därigenom kan olika delar i maskiner kommunicera med varandra och med olika nät-
verk. HMS grundades 1988 av Nicolas Hassbjer som är VD och under hösten 2007 in-
troducerades företaget på stockholmsbörsen med Urban Jansson som styrelseordförande. 
På produktionsanläggningen i Halmstad sker idag tillverkning av de kretskort som ingår i 
uppdragsgivarens produktsortiment, Anybus®.  
 
När ett kretskort är bestyckat med komponenter sker en elektrisk kontroll i ett testsystem 
som skall avslöja eventuella fel vid monteringen. I denna test ingår att en operatör skall 
kontrollera att de lysdioder  som är monterade på kretskortet har korrekt funktion. Då 
detta test idag sker visuellt av en operatör finns det risk att den mänskliga faktorn påver-
kar testresultatet vilket i sin tur medför att den slutgiltiga kunden får ett defekt exemplar 
av produkten. För att säkerställa lysdiodernas funktion och därmed kvalitén på sina pro-
dukter önskar uppdragsgivaren av projektgruppen en automatisering av denna del i sin 
testrutin. 
 
Offentlig presentation av projektet sker på UTEXPO som är ett organiserat visningstill-
fälle för examensarbeten bedrivna på högskolan i Halmstad.  
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1.2 Bakgrund 

I avsnitt 1.2.1 till 1.2.5 redovisas allmän information om och hur ljus detekteras. Detta då 
detektion av emitterat ljus från lysdioder har varit ett viktigt moment i projektet. Viss 
terminologi som används kan återfinnas senare i dokumentet. 

1.2.1 Allmänt, ljus 

Ljus har både partikelegenskaper sk. fotoner och elektromagnetiska egenskaper som rör sig 
i vågor. De elektriska och magnetiska fälten är vinkelräta mot varandra. Våglängden (λ) på 
den elektromagnetiska strålningen som skapar vågrörelserna går från 106 till 10-14 m. För 
synligt ljus är våglängden mellan 400 och 700 nm, dessa gränser liksom gränserna mellan 
övriga typer av strålning är flytande eftersom de fått namn av sättet de uppkommer på, se 
Figur 1-1. I ljuset som vi kallar synligt är våra ögon mest känsliga för det med våglängden 
555nm dvs. gröngult. När löst bundna elektroner hos atomer tillförs energi skapas ljus. 
När en elektron förlorar potentiell energi, dvs. går till ett lägre tillstånd ur energisynpunkt, 
utsänds fotoner som av ögat uppfattas som ljus. Ljusets intensitet är dock inte bundet till 
våglängdens frekvens utan är proportionell mot dess amplitud i kvadrat [1]. 
 

 
Figur 1-1 Elektromagnetiska vågor, våglängdsspektrum 

1.2.2 Allmänt, ljusdetektering 

Ljusstyrka mäts i utstrålad effekt per kvadratmeter (W/m2), en annan enhet är candela 
(cd). Sensorer för att mäta denna ljusstyrka kallas fotodetektorer, dessa detektorer har en 
utsignal som beror av den ljusstyrka de utsätts för. Detektorerna är inte bara känsliga för 
intensiteten utan också av det infallande ljusets våglängd (λ) [2]. 
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1.2.3 Ljusdetektering, fotodiod 

Fotodioden kallas även för PIN- diod. Där ”P” och ”N” står för det p- respektive n- do-
pade skiktet och ”I” står för utarmningsområdet. Fotodioden är egentligen en helt vanlig 
diod där pn- övergången är exponerad för omgivande ljus. När fotoner (se punkt 1.2.1) 
träffar pn -övergången finns det en viss chans att elektron- hålpar bildas. Om detta sker 
ger det upphov till en diodström i diodens backriktning som är proportionell mot 
intensiteten, se Figur 1-2. Att dioden alstrar en ström innebär att fotodioden benämns 
som en aktiv givare. Fördelar med fotodioden är att den är en snabb givare som kan an-
vändas vid höga frekvenser (GHz- området) samt att priset är relativt lågt. Nackdelen är 
att den är relativt okänslig vilket betyder att den behöver en stor mängd ljus för att rea-
gera[2]. Strömmen som dioden generera då den belyses kan omvandlas till en mätbar 
spänning genom en ström-till-späningsomvandlare, se Figur 1-3 där spänningen Uout=IdR (ideal 
operationsförstärkare). 

 
Figur 1-2 Fotodioden 
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1.2.4 Ljusdetektering, fototransistor 

Fototransistorn är uppbyggd som en helt vanlig transistor där ett ljuskänsligt material har 
ersatt basen som sedan har blottats för omgivningen, dvs. fotoner styr strömmen genom 
transistorn istället för elektroner. Fördelen med en fototransistor är att den liksom foto-
dioden är en billig komponent, dock kräver den inte lika stor mängd ljus för att ge en 
detektering. Nackdelen med fototransistorn är att den är långsammare (användnings-
område <0,1MHz).MHz [1]. Figur 1-4 visar ett exempel på en inkoppling av fototran-
sistorn där strömmen Ic ökar då fototransistorn utsätts för ljus inom det våglängdsom-
råde som den är känslig för. Spänningen Uout=IcR. 
 
 

Fototransistor

+Vcc

Ic

Re

Uout

 
Figur 1-4 Exempel,  fototransistorkoppling 

1.2.5 Ljusdetektering, andra metoder 

Andra metoder som används för att detektera ljus är tex. med fotomotstånd, lavinfotodiod, 
fotomultiplikator eller med en CCD. 
 
Fotomotståndet eller fotoresistorn är en passiv ljusdetektor som består av ett motstånd 
vars  resistans varierar (ca 100 Ω till 1MΩ) med ljusmängden den utsätts för. Resistansen 
minskar med ljusintensiteten. Fotomotståndet är en känslig och relativt billig ljusdetektor. 
Nackdelen med fotoresistorer är att de är för långsamma för applikationer med höga fre-
kvenser, de kan även uppvisa en viss hysteres (dvs. resistansen varierar inte lika då belys-
ningen ökar resp. minskar). Lämplig användning för fotomotstånd kan vara reglering av 
gatubelysning [1]. 
 
Lavinfotodioden funktion liknar en vanlig fotodiod, skillnaden är att laddningarna som 
ljuset genererar accelereras genom ett elektriskt fält där fler elektroner förs med vilket 
medför en förstärkning av signalen. Detta är en bra sensor vid svagt ljus och snabba pul-
ser [1]. 
 
Fotomultiplikatorn, är en ljusdetektor som liknar lavinfotodioden men kan detektera en-
staka fotoner, den består av ett evakuerat glasrör belagd med ljuskänsliga högspännings-
elektroder. Konstruktionen gör att fotomultiplikatorn har den högsta förstärkningen, upp 
till en miljon gånger. Nackdelen är att de kräver högspänning och ofta kylning i form av 
kylvatten eller flytande kväve. Fotomultiplikatorn är dessutom dyr [1]. 
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CCD- Charge-Coupled Devices är en teknik som ofta används i digitalkameror och be-
står av ett stort antal ljuskänsliga ytor (sk. pixlar) som sitter tätt ihop i form av en halv-
ledarbricka och mäter ljusstyrkan som träffar den fotokänsliga ytan genom att omvandla 
fotonerna till elektroner som sedan signalbehandlas [3]. 

1.3 Problemformulering, Kravspecifikation 

Uppdragsgivaren HMS vill ta fram ett automatiskt testsystem för att verifiera funktionen 
hos lysdioder monterade på deras produkter. I dag testas lysdioderna genom att en opera-
tör visuellt kontrollerar att dioderna har rätt funktion. Uppdragsgivaren vill eliminera den 
mänskliga faktorn och få ett mer autonomt testförfarande i syfte att garantera kvaliteten 
hos sina produkter. 
 
Upprättande av kravspecifikation har skett i samråd med uppdragsgivaren, se Bilaga 1. 
Kravspecifikationen reglerar ramarna för projektarbetet samt talar om vad det slutliga 
resultatet skall- och bör uppfylla samt vilka resurser som finns att tillgå. Detta dokument 
har uppdaterats under hela projektet enligt revisionsinformationen. Dessa uppdateringar 
har alltid skett i samråd med uppdragsgivaren. 
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2 Metod 
En översiktlig bild av de olika aktiviteterna som ingått i projektet beskrivs i kronologisk 
ordning nedan: 
 

1. Inledande kontakt med uppdragsgivaren. 
2. Instudering (se 2.1) av lämpliga  metoder för att detektera ljus med olika vågläng-

der. 
3. Utarbetning av kravspecifikation (se Bilaga 1) och en projektplan (se Bilaga 2) till-

sammans med uppdragsgivaren. 
4. Teknikval gällande logikenhet och kommunikationssätt (se 2.3). 
5. Val av programvara för logikenhet och testsystem. 
6. Tester och mätningar utförda med målet att bekräfta produktens funktionalitet. 
7. Sammanställning och slutdokumentation av projektet. 

 
Detaljerad beskrivning av de olika aktiviteterna som ingår i projektet beskrivs i tidsplanen 
för projektet, se Bilaga 1. 
 
Sensorenheterna tillverkades på skolan med komponenter som köpts in av uppdragsgiva-
ren, anledningen till detta var att försöka att hålla ner utvecklingstiden för prototyperna. 
Programvara  har i projektet utvecklats i program som finns fritt tillgänglig eller som an-
vänds på högskolan. Detta för att inte belasta projektbudgeten med licenskostnader. 
Detta dokument som utgör slutrapporten för projektet har utarbetats under hela projekt-
tiden. En övergripande bild av lösningsmetodiken visas i Figur 2-1 där den övre bilden 
visar det befintliga testsystemet tillsammans med den testutrustning som projektarbetet 
skall utveckla. Den nedre bilden visar lösningsmetodiken för denna testutrustning. 
 
 

 
Figur 2-1 Övergripande lösningsmetodik 
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2.1 Instudering 

Grundläggande fakta om ljus har tagits fram genom att söka efter böcker om ljus och 
optik på högskolebiblioteket. Tidigare kurslitteratur har använts vid instudering av analog 
elektronik och fotodetektorer. Sökning på Internet hos olika leverantörer av fotodetekto-
rer har utförts i syfte att hitta lämpliga produkter. Kunskaper om den logiska enheten har 
inhämtats via datablad från tillverkare av mikroprocessor och laborationsplattform. Till-
verkaren av mikroprocessorn har även tillhandahållit exempel på kod för emulering av 
COM- port för USB- kommunikation. 
 
Litteratur som använts vid instudering: 
Våglära och Optik [1] 
Elektriska mätsystem och mätmetoder [2] 
Solid-State Imaging with Charged-Coupled Devices [3] 
Electronics [4] 
 
Datablad: 
RGB- sensor [5] 
Mikroprocessor [6] 
Laborationsplattform [7] 

2.2 Sensor 

Se Figur 2-1(”optisk avläsning av lysdioder”) för sensorns placering i den övergripande lös-
ningen. Lysdioderna som skall detekteras har diametern (Ø) 3,2mm och är av fabrikatet 
Kingbright [8] och har modellbeteckningen L-937EGW, se Figur 2-2 för viss optisk 
karakteristik. Testobjektets lysdioder kan generera ljus med olika våglängd (röd och grön 
färg) beroende på strömriktningen, se Figur 2-3 för diodenhetens kopplingsschema och 
möjliga strömriktningar. Denna färg skall sensorn  detektera och indikera till logik-
enheten (se 2.3) genom en spänning som står i proportion till våglängden (färgen) på det 
ljus som faller på sensorn. Avskärmning av ljus som inte emitteras från lysdioderna skall 
ske (se 2.2.4). Sensorn skall strömförsörjas med matningsspänning specificerad i 
kravspecifikationen, se Bilaga 1. 
 
Egenskap Färg Värde  

Intensitet Röd 7-20mcd 
 Grön 7-16mcd 
Våglängdstopp Röd 627nm 
 Grön 565nm 
Dominant våglängd Röd 625nm 
 Grön 568nm 

Figur 2-2 Optisk karakteristik lysdioder, L-937EGW 
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Green
Red

 
Figur 2-3 Schema, diodenhet 

2.2.1 Färgdetektering, intensitet 

Då ljuset från uppdragsgivarens lysdioder lyser med olika intensitet beroende på färg 
finns det möjlighet att med en fotodetektor mäta det emitterade ljusets intensitet och 
därmed kunna dra slutsatser av med vilken färg lysdioden lyser. Att mäta intensiteten 
görs enklast och billigast med en fototransistor (se 1.2.4) som har olika känslighet bero-
ende på vilken våglängd (färg) den utsätts för. Fördelen med en fototransistor är att den 
endast kräver ett fåtal komponenter för att generera en mätbar utsignal som står i 
proportion till det infallande ljusets intensitet. En svaghet med denna metod är att 
dioderna har stor variation i intensitet vilket kan medföra att fel färg detekteras. För att 
utöka skillnaden mellan lysdiodernas båda färgintensiteter kan ett optiskt färgfilter som 
dämpar den ena färgens intensitet och släpper igenom den andra färgen odämpad monte-
ras mellan lysdioden och fototransistorn.  

2.2.2 Färgdetektering, våglängd 

Detektering av lysdiodens emitterade våglängd (färg) kan göras med en fotodetektor som 
är känslig för den specifika våglängd som mätningen avser och samtidigt relativt okänslig 
för övriga våglängder. Den spektrala känsligheten för en sådan komponent visas i Figur 2-
4 som visar en fotodetektor som består av tre fotodioder som var för sig är känslig för ett 
specifikt våglängdsområde i det synliga färgspektret (se Figur 1-1). Detta medför att en 
ström endast alstras av dioden om dess pn -övergång utsätts för belysning med ljus inom 
det område den är känslig för. Fördelen med denna typ av våglängdsdetektering är att 
intensiteten från lysdioderna som önskas detektera kraftigt minskar i betydelse och att det 
istället är den emitterade våglängden som blir avgörande. Nackdelen är att fotodioden är 
en aktiv komponent (se 1.2.3) som genererar en relativt låg ström som utsignal, detta be-
tyder att förstärkning måste ske (för lämplig förstärkarkoppling, se 2.2.3) vilket i sin tur 
kräver fler och dyrare komponenter relativt färgdetektering via intensiteten (se 2.2.1). 
Dessutom är en fotodiod av denna typ mkt. dyrare än en fototransistor av standard-
modell. 
 
 

Strömriktning 
för rött ljus 

Strömriktning 
för grönt ljus 
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Vid detektering med denna metod fås möjligheten att mäta intensiteten från de emit-
terande lysdioderna på testobjektet. Detta skulle möjliggöra testning av de resistorer som 
är inkopplade i serie med testobjektets lysdioder. Vid en ev. kortslutning av denna resis-
tor skulle strömmen genom lysdioderna kraftigt öka vilket får som resultat en drastiskt 
förhöjd intensitet. Då uppdragsgivaren har ett flertal produkter som är bestyckade med 
olika resistorer i serie med lysdioderna och matningsspänningar på 3,3- eller 5 volt resul-
terar detta i olika strömmar och därmed varierande intensitet emitterad från lysdioderna. 
Detta kan innebära att då intensitetsmätning sker på en produkt med hög ström genom 
lysdioderna kommer sensorn som även är konfigurerad för mätning av låga diod-
strömmar indikera kortslutning av resistorn även om så inte är fallet. Denna problematik 
skall vidare utredas genom mätningar. 
 

 
Figur 2-4 Exempel på spektral känslighet vid färgdetektering 

2.2.3 Sensorelektronik, våglängd 

Fotodioden genererar en ström i backriktningen (se 1.2.3) då den utsätts för ljus inom det 
våglängdsområde som den är känslig för. Denna ström är relativt låg och signalen behö-
ver därmed förstärkas. Då hög förstärkning krävs sker detta lämpligast med operations-
förstärkare. Denna förstärkning bör ske i fotodiodens omedelbara närhet för att eventu-
ella elektriska störningar från omgivningen inte skall påverka mätresultatet. I Figur 2-5  
visas en version av en inverterande förstärkare som kan generera hög förstärkning utan 
att bli lika beroende av höga resistorvärden som en standardkopplad förstärkare enligt 
Figur 1-3 [5]. 
 
Utspänningen Vout från förstärkaren står i proportion till strömmen som genereras av 
fotodioden då den utsätts för belysning enligt: 
 

)
1
21(

R
RRfIVV dccout +×−≈  
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Sambandet gäller för en ideal operationsförstärkare (se Bilaga 3, Beräkning 1). Notera att 
Vcc används som spänningsreferens till förstärkaren vilket eliminerar behovet av dubbel 
matningsspänning till operationsförstärkaren men ställer högre krav på stabil matnings-
spänning. 
 
Att bedöma hur stor mängd av det ljus som emitteras från mätobjektets lysdioder och 
som verkligen träffar fotosensorn är svårt då det finns flera faktorer som påverkar. Där-
med är det svårt att beräkna hur stor diodströmmen (Id) är som kommer genereras av 
fotodioden. 
 
Viktiga faktorer som påverkar diodströmmen (Id) enl. nedan: 
 
• Ljusintensiteten från lysdioden varierar stort beroende på diodströmmen samt varia-

tioner mellan olika exemplar. Intensitet varierar även beroende på vilken våglängd 
som emitteras. 

• Sensorns centrering i förhållande till lysdioden, det optimala är att den sitter mitt- 
emot. 

• Avståndet mellan sensorn och lysdioden. 
• Hur avskärmningen reflekterar ljus samt reflektionen för olika våglängder. 
 
Om diodströmmen (Id) är helt okänd försvårar det valet av resistorvärden i förstärkar-
kopplingen. Preliminär bedömning av diodströmmen görs enligt antaganden i Bilaga3 
(Beräkning 2) där även en beräkning av diodströmmen görs. Dessa beräkningar resulterar i 
en diodström mellan ca 13nA och 76nA beroende på intensiteten hos den emitterande 
lysdioden. Målet är att när fotodioden utsätts för belysning med en lysdiod som emitterar 
den lägsta intensiteten och därmed den lägsta diodströmmen att detta skall resultera i 
största möjliga sensorutslag. D.v.s. utsignalen från OP-förstärkaren skall gå från +Vcc till 
0V och därmed indikera att en lysdiod på testobjektet utsänder ljus.  
 
För val och beräkning av resistorvärden, se Bilaga 3, Beräkning 3. Resistorvärden som 
resulterar i ett maximalt sensorutslag för lysdioder med lägsta ljusintensiteten redovisas i 
Figur 2-6. Simulering med ideal OP-förstärkare kopplad enl. Figur 2-5 och resistorvärden 
enl. Figur 2-6 redovisas i Bilaga 4. Grafen som visas i simuleringen bekräftar de beräknade 
resistorvärdena då spänningen ut från förstärkaren går mot 0V, då den simulerade foto-
diodströmmen går mot 13nA. 
 
Beräknade värden skall endast ses som riktvärden då valet bygger på antaganden samt en 
modell av en ideal OP-förstärkare där hänsyn ej tas till eventuella induktanser och kapaci-
tanser i kopplingen. De slutliga värdena skall tas fram genom mätning. 

 
Då strömmen från fotodioden är förhållandevis låg bör en operationsförstärkare som 
bygger på CMOS- eller FET teknik användas då dessa drar minimalt med ström på in-
gången. För att förstärka utsignalerna från åtta fotodioder med denna metod krävs det 
även åtta förstärkarsteg enligt Figur 2-5. 
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Fotodiod

OP-f örstärkare
+
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OUT
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+

__

Vout

Id

 
Figur 2-5 Inverterande ström-till-spänningsförstärkare kopplad till fotodiod 
 
Komponent(1) Värde 

Rf 1MΩ 
R1 2,6kΩ 
R2 1MΩ 

(1) Enl. schema i Figur 2-3 

Figur 2-6 Teoretiskt framräknade resistorvärden till ström-till-spänningsförstärkare 

2.2.4 Avskärmning 

Ljuset som emitteras från lysdioderna som skall testas får inte blandas med övrigt ljus i 
lokalen från exempelvis lysrörsarmaturer och dagsljus. Detta då sensorn verkar inom det 
synliga våglängdsområdet (se 1.2.1) som omgivningsljuset består av. En avskärmning 
mellan sensorns fotodetektorer och omgivningsljuset är därmed nödvändig för att säker-
ställa ett tillförlitligt mätresultat från sensorn. Denna avskärmning skall även vara utrus-
tad med lämpligt fästelement mot lysdioderna på testobjektet. 

2.3 Kommunikation och logikenhet 

Se Figur 2-1(”elektronik”) för kommunikationsvägar och logikenhetens placering i den 
övergripande lösningen. Analog information från den optiska sensorn (enl. 2.2) skall be-
handlas (enl. 2.3.1) i en logikenhet (enl. 2.3.3) för vidarekommunikation med uppdrags-
givarens befintliga testsystem. Logikenhet och kommunikation skall strömförsörjas med 
matningsspänning specificerad i kravspecifikationen, se Bilaga 1 för översiktlig bild av 
kommunikationsvägarna och tillgängliga matningsspänningar. 

2.3.1 Kommunikation, sensor 

Den optiska sensorn (se 2.2) lämnar som utsignal en spänningsnivå som står i proportion 
till intensiteten och våglängden (färgen) som sensorn detekterat, denna information skall 
tolkas av en logikenhet och vidarebefordras till uppdragsgivarens befintliga testsystem. 
Denna tolkning kan ske genom en A/D- omvandling där den analoga signalen översätts till 
ett binärt värde med en viss upplösning. Denna omvandling kan antingen ske i en separat 
krets eller som en integrerad del i en processorenhet, den senare metoden är att föredra 
av kostnads- och komplexitetsskäl i konstruktionen. 
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2.3.2 Kommunikation, befintligt testsystem 

Datakommunikation med befintligt testsystem skall ske via USB- gränssnitt och kommu-
nikationsprotokoll reglerat i kravspecifikationen, se Bilaga 1. Anledningen till att USB har 
valts som kommunikationsgränssnitt är att det befintliga testsystemet har begränsat med 
COM- portar för seriekommunikation. Att kommunicera direkt via USB- porten på da-
torn fordrar specifika drivrutiner som inte ryms inom projektets ramar. En metod där 
emulering av COM- port sker är därmed lämplig. 
 
Exempel på principen för hur emulering går till visas i Figur 2-7. Figuren visar att ett ”la-
ger” med programkod (CDC, Communication Device Class) läggs som en länk mellan 
USB- hårdvaran och UART- drivrutinerna. Denna metoden gör att slutdelen av det in-
byggda systemet kan förbli oförändrat då datorn ser USB- kommunikationen som ”van-
lig” RS232- kommunikation via COM- porten. Utförligare beskrivning av hur emulering 
av RS232 över USB går till beskrivs i dokumentet ”Emulating RS-232 over USB using 
the PIC18F4550” och ”Archived Webseminars” [6]. 
 

 

Figur 2-7 Beskrivning, RS232- och  USB- gränssnitt 
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2.3.3 Logikenhet 

För kommunikation med den optiska sensorn (se 2.3.1) skall det finnas stöd för A/D- 
omvandling i logikenheten med det antal kanaler som sensorn kräver. Alternativt skall 
den vara utrustad med tillräckligt många digitala ingångar för kommunikation med extern 
krets(ar) för A/D- omvandling. Kommunikation med det befintliga testsystemet skall ske 
enligt 2.3.2 och det skall finnas stöd i logikenheten för detta. Logikenheten skall pro-
grammeras med utrustning som finns tillgänglig på högskolan eller hos uppdragsgivaren 
och det skall i framtiden vara möjligt för uppdragsgivaren att utföra förändringar i  mjuk-
varan. Lämpliga programmeringsspråk är C och/eller assembler, detta då processorn på 
logikenheten stödjer dessa språk och emuleringsprogrammet för seriekommunikation är 
skrivet i C. Assembler kan användas som en integrerad del i C- koden (inline- assembler) 
för att få större kontroll vid exekvering av programkod. 

2.4 Utrustning och Programvara 

Avsnitt 2.4.1 och 2.4.2 redovisar den utrustning och programvara som använts i projek-
tet. 

2.4.1 Utrustning 

Tabellen i Figur 2-8 listar och beskriver den utrustning som använts under projektet. Ut-
rustning som är vanligt förekommande vid elektroniklaborationer redovisas ej, som tex. 
sladdar och kopplingsplattor för laboration. All utrustning var under projekttiden till-
gänglig på högskolan.  
 
Utrustning Beskrivning Användningsområde i 

projektet 
GW, Model GPS-3030 Justerbart nätaggregat Strömförsörjning av testob-

jekt samt sensorenhet vid 
mätningar i projektets inle-
dande fas. 

METEX M-3610B Multimeter Mätning och kontroll av 
spännings- och resistans-
nivåer vid laborationer. 

PICSTART Plus  Programmeringsutrustning 
för  
PIC- processorer 

Programmering av ”boot-
loader”- kod till processor-
enhet. 

Tektronix TDS210 2- kanals oscilloskop Mätning av spänningar i real-
tid från sensorenhetens ana-
loga utgångar. 

ARC, Spectra Pro-150 Optisk mätutrustning Mätning av våglängdsspektra 
emitterad från testobjektets 
lysdioder. 

ITE/CCD-576-G/RB-E Optisk mätutrustning Mätning av våglängdsspektra 
emitterad från testobjektets 
lysdioder. 

Figur 2-8 Utrustning använd i projektet 
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2.4.2 Programvara 

Tabellen i Figur 2-9 listar och beskriver de datorprogram som använts i den Windows 
miljö som projektet bedrivits. All programvara har under projekttiden varit tillgänglig på 
högskolan förutom MPLAB-C18-Student Edition v3.16, som efter registrering laddats 
hem från Microchips [6] hemsida. 
 
Program Beskrivning Användningsområde i pro-

jektet 
Cadence PSD 14.2, Cap-
ture CIS 9.2.3 och PSpice 
Plugin 9.2.3.268 

Programfamilj för schema-
ritning, layout och simule-
ring 

Konstruktion och 
dokumentation av sensor-
enhet och logikenhet, samt 
simulering av sensorns 
förstärkarkoppling. 

Catia V5 R18 Moduleringsprogram, me-
kanik 

för mekanisk konstruktion 
och dokumentation av av-
skärmningsenhet 

Matlab R2006b Programmeringsmiljö  Framtagning av grafiskt 
presentationsverktyg samt 
grafer. 

Microsoft Hyper Termi-
nal 5.1, sp2 

Seriekommunikation med 
COM- port 

Test av kommunikation mel-
lan Pc och logikenhet. 

Microsoft Office Visio 
2003, sp3 

Verktyg för bildpresenta-
tioner 

Dokumentation till slut-
rapporten och för presenta-
tioner av projektet. 

Microsoft PowerPoint 
2002, sp3 

Presentationsprogram Presentation av projektet vid 
seminarietillfällen. 

Microsoft Word 2002, 
sp3 

Ordbehandling Dokumentationsverktyg för 
samtliga dokument i projek-
tet. 

MPLAB IDE v7.30 med 
MPLAB-C18-Student 
Edition v3.16 

Utvecklingsmiljö Framtagning av programkod 
till microprocessor 

Open Office.org 2.3 
drawing 

Ordbehandling För bildpresentationer till 
UTEXPO 

RealTerm 2.2.2.57 Seriekommunikation med 
COM- port 

Test av dubbelriktad kommu-
nikation mellan Pc och logik-
enhet. 

WinSpec/32, v.2.2.1.6 Programvara för optisk 
mätutrustning 

Mätning av våglängdsspektra 
emitterad från testobjektets 
lysdioder. 

Figur 2-9 Programvara använd i projektet 
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2.5 Test och verifiering 

Mätning av intensiteten från ett urval av de lysdioder som är monterade på uppdragsgiva-
rens produkter för att utröna hur stor mängd ljus som emitteras. Denna mätning syftar 
till att avgöra om intensiteten kan användas för att avgöra med vilken färg dioderna lyser 
och om färgfilter (enl. 2.2.1) behöver användas. 
 
Grafiskt presentationsprogram skall utvecklas som presenterar de värden som A/D- om-
vandlaren i logikenheten (enl. 2.3.3) kommunicerar (enl. 2.3.2) till Pc:n. Detta 
presentationsprogram skall användas vid test av lysdioder på uppdragsgivarens produkter 
i syfte att bekräfta funktionen hos testsystemet. Programmet skall även användas för gra-
fisk presentation av mätvärden som testsystemet indikerar på UTEXPO. 
 
En programvara till logikenheten som kommunicerar med ett Pc program för seriekom-
munikation skall utvecklas. Detta program skall testa att dubbelriktad kommunikation för 
styrning är möjlig mellan logikenheten och Pc:n.  
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3 Resultat 
Resultat från mätning av de lysdioder som bestyckar testobjektet finns redovisade i av-
snitt 3.1. Avsnitt 3.2 behandlar utredningar kring metoden för detektering av färgen som 
emitteras från lysdioderna. Logikenheten som används för digitalisering av mätvärden 
från sensorn redovisas i avsnitt 3.3. Både sensor och logikenhet fordrar en stabil ström-
försörjning. Då produkten skall visas upp för allmänheten på UTEXPO har ett speciellt 
presentationsverktyg utvecklats. Detta presentationsverktyg tillsammans med den 
programvara som levereras till uppdragsgivaren redovisas i avsnitt 3.4. För slutliga mätre-
sultat med testsystemet i sin helhet, se avsnitt 3.5.  

3.1 Mätning av intensitet och våglängd, Lysdiod 

Skolans utrustning för mätning av ljus från en emitterande ljuskälla  medger endast relativ 
mätning av intensiteten vilket medför att  den absoluta intensiteten inte kan mätas. Detta 
resulterar i att mätning för att avgöra om intensiteten går använda för färgidentifiering 
enl. 2.5 ej är möjlig. Vidare utredning med resultat redovisas under avsnitt 3.2.1. Mätning 
är ändå utförd i syfte att bekräfta att de våglängder som emitteras från testobjektets lys-
dioder stämmer överens med det som databladet för dioderna anger. Resultat från mät-
ning på två av dioderna redovisas i en normerad graf från 0 till 1 i Bilaga 5. Vid jämförelse 
mellan uppmätt normerat spektrum och våglängdsspektrum givet från diodernas datablad 
dras slutsatsen att god överensstämmelse gäller. 

3.2 Sensorenhet 

Två metoder för färgdetektering av ljus från mätobjektet är testade.  
 
Första försöket är en metod där variationen av ljusintensiteten mäts beroende på om lys-
dioderna emitterar rött eller grönt ljus (se 2.2.1 och 3.2.1). Utsignal från sensorn med 
denna metod är fyra spänningar där varje spänning står i proportion till ljusets intensitet.  
 
Den andra metoden bygger på en sensor som är känslig för specifika våglängder (rött och 
grönt ljus) och att den kan detektera den emitterade färgen från mätobjektets lysdioder. 
Avsnitt 3.2.2 behandlar fotodetektorn som registrerar det infallande ljuset från mätobjek-
tet och avsnitt 3.2.3 redogör för förstärkaren som omvandlar den av fotodetektorn gene-
rerade strömmen till en spänning som sedan registreras av logikenheten, se 3.3. Avsnitt 
3.2.4 redogör för den avskärmning av omgivningsljus som sker kring sensorn. Utsignal 
från sensorn med denna metod är åtta spänningar där varje spänning står i proportion till 
ljusets färg (rött eller grönt).  
 
Resultat vid test visar att den andra metoden som bygger på mätning av våglängd är den 
som lämpar sig bäst för detektering av lysdioderna. Dock har det visat sig att intensitets-
mätningar inte är möjlig om strömmen genom mätobjektets lysdioder varierar, detta be-
roende på vilken av uppdragsgivarens produkter mätningen avser. Ritning för sensor-
avskärmning, se Bilaga 9. Kopplingsschema, Layout och Komponentplacering för denna 
metod, se Bilaga 10. 
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3.2.1 Färgdetektering, intensitet 

Komponenten med relativt känslighetsområde för detektering av ljus inom det synliga 
ljusspektrumet är en fototransistor från Everlight Electronics Co, modell PT204-6C. Se 
Figur 3-1 för allmän data [9]. Inkoppling av fototransistorn, se schema i Bilaga 10. Sensor-
konstruktionen visas i Figur 3-2 där översta bilden visar sensorn i sin helhet. Andra bilden 
visar sensorn med borttagen avskärmning för omgivningsljus med fototransistorerna 
blottade. Tredje bilden visar komponentsidan. 
 
Mätresultat med sensorn redovisas i Bilaga 7. 
Inledande mätningar med sensorn, se Tabell 1.  
Mätningar med olika optiska filter, se Tabell 2. 
Mätningar med och utan optiskt filter, OG570 redovisas i Tabell3 samt graf1. 
 
Inledande mätningar med sensorn visar att färgdetektering går att åstadkomma genom 
mätning av intensitet. Dock är nivådifferensen på utsignalen från sensorn mellan de två 
färgerna (rött och grönt) relativt små. För att utöka denna differens har tester utförts med 
olika optiska högpassfilter vilket ger en större differens på utsignalen beroende på om 
sensorn belyses med rött eller grönt ljus. Det filter som gav de bästa mätvärdena var 
OG570. Med detta filter utfördes en mätning i större skala, dessa mätningar visar att även 
vid användning av ett optiskt filter blir intensitetsdifferenserna mellan de båda färgerna 
små (~0,5V), se rödmarkerade mätvärden i Bilaga 7 (Tabell 3). 
 
Mätningar visar att denna metod kan vara opålitlig, detta pga. de små differenserna mel-
lan mätvärdena vid färgdetektering.  
 
Slutsatsen från dessa mätningar blir att en säker färgidentifiering inte kan göras med in-
tensitetsmätning, detta då skillnaden i intensitet mellan de olika lysdioderna är för stor. 
 
Diameter, (Ø) 3mm 
Maximalt spänningsfall, VCE 30V 
Maximal ström, ICE 20mA 
Känslighetstopp, (λ) 860nm 

Figur 3-1 Karakteristik fototransistor,  PT204-6C 
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Figur 3-2 Sensor för intensitetsmätning 
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3.2.2 Färgdetektering, våglängd 

Komponenten med relativt känslighetsområde för detektering av ljus inom det synliga 
ljusspektrumet är en RGB- sensor från Hamamatsu Photonics [5], modell S9702. RGB- 
sensorn består av tre plastingjutna fotodioder där anodterminalerna är kopplade till tre 
anslutningspunkter på komponentkroppen, dioderna har för övrigt gemensam katod. Se 
Figur 3-3 för schematisk bild av RGB- sensorn. Komponentkroppen upptar ca 3,2×4,2 
mm av PCB- ytan (ex. anslutningsterminaler).  
 
Tabellen i Figur 3-4 redovisar de våglängder som emitteras från lysdioderna beroende på 
om de lyser med rött respektive grönt ljus samt inom vilka våglängdsområden som foto-
detektorn är känslig. Notera att anodterminalen för blått ljus inte kopplats in på sensor-
enheten. För inkoppling av RGB- sensorer, se schema i Bilaga 8 och Bilaga 10. I Figur 3-5 
visas fyra RGB- sensorer monterade på PCB. 
 
Tabellen i Figur 3-4 visar att det är möjligt för fotodetektorn att detektera de våglängder 
som emitteras från lysdioderna. Komponentens fysiska storlek har möjliggjort att en 
RGB- sensor placerats framför var och en av de lysdioder som sensorn skall detektera, 
totalt fyra stycken. Känsligheten för våglängdsspektra i det röda och gröna färgområdet 
samt den ringa storleken på komponenten leder till slutsatsen att RGB- sensorn från 
Hamamatsu lämpar sig för detektion av ljus som emitteras från testobjektets lysdioder. 
Pga. den låga diodströmmen som RGB- sensorn genererar kräver denna metod en för-
stärkare, se avsnitt 3.2.3. 
 

R

G

Kat

B

 
Figur 3-3 Schematisk bild, RGB- sensor 

 
Lysdiod 

L-937EGW (1) 
Fotodetektor 

S9702(2) 
Färg, 
syn-
ligt 
ljus 

Dominant 
emitterad 
våglängd, (λ) 

Våglängdstopp, 
(λ) 

Känslighetstopp, 
(λ) 

Spektralt känslighets-
område, (λ)  

Blå - - 460 nm 400 - 540 nm 
Grön 568 nm 565 nm 540 nm 480 - 600 nm 
Röd 627 nm 627 nm 620 nm 590 - 720 nm 

(1)Enl. datablad, L-937EGW [5] 
(2)Enl. datablad, S9702 [8] 

Figur 3-4 Optisk karakteristik lysdiod och fotodetektor, L-937EGW och  S9702 
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Figur 3-5 RGB- sensorer monterade på PCB 
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3.2.3 Förstärkare 

Strömmen som genereras av fotodioderna (enl. 1.2.3) i RGB- sensorn (se 2.2.2 och 3.2.2) 
omvandlas till en spänning av en inverterande ström-till-spänningsförstärkare (se 2.2.3). 
Denna spänning står i direkt proportion till det ljus som träffar RGB- sensorn vilken age-
rar utsignal från sensorenheten och därmed insignal till logikenheten (se 3.3). 
 
Komponent för förstärkning är en OP-förstärkare från Burr-Brown som numer är upp-
köpt av Texas Instruments, modellbeteckning OPA4134UA. Vissa tekniska egenskaper 
visas i Figur 3-6 [10]. Vald förstärkarkoppling för respektive RGB- sensor visas i schema, 
se Bilaga 8 och Bilaga 10. I Figur 3-7 visas kopplingen monterad på PCB. 
 
Då sensorns PCB skall monteras på mätobjektets lysdioder vid användande är kapselns 
storlek avgörande, därmed är det lämpligt att välja en integrerad krets med många OP- 
förstärkare som dessutom är ytmonterade. Detta för att komponenterna skall ta liten 
plats på PCB:t. OP-förstärkarna skall även bygga på en teknik som gör att de drar mini-
malt med ström på ingången. Dessutom skall förstärkarkopplingen arbeta med en 
matningsspänning på 5 Volt. OP-förstärkaren OPA4134UA uppfyller dessa krav och 
väljs därmed. 
 
Vid inkoppling av RGB- sensor samt de teoretiskt framräknade resistorvärdena enligt 
avsnitt 2.2.3 resulterar inte i något sensorutslag då sensorn belyses med testobjektets lys-
dioder. Justering av förstärkningen (höjning) genom inkoppling av potentiometer som 
ersättare för R1 (se schema i Figur 2-4) fick som resultat ett säkert utslag. Val av resistor-
värden för respektive färg som skall detekteras redovisas i schema, se Bilaga 10. 
 
Mätningar med förstärkaren konfigurerad för en förstärkning som lämpar sig för 
intensitetsmätning med sensorn är genomförd. Förstärkaren kopplad enligt Figur 2-5 och 
R1=1,5kΩ och 6,8kΩ (förstärkare för detektering av grönt ljus) samt R1=6,8kΩ och 10 
kΩ (förstärkare för detektering av rött ljus). 
 
Kapsel 14-Pin DIP, SO14 
Förstärkare/Kapsel 4 
Teknologi FET 
Matningsspänning ±2,5 till ±18 [Volt] 
Rail- to- Rail Nej 
Temperaturområde -40 till +85 [°C] 

Figur 3-6 Teknisk specifikation OP-förstärkare, OPA4134UA 
 

 
Figur 3-7 Förstärkarkoppling monterad på PCB 
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3.2.4 Avskärmning 

Två material för avskärmningen av omgivningsljuset för att säkerställa ett tillförlitligt 
mätresultat från sensorn är tillverkade, aluminium och plast. Försök till avskärmning med 
en avskärmningsenhet i ett plastmaterialet B62 har gjorts men avbrutits då materialet inte 
lämpade sig för skärande bearbetning i verkstadsmaskiner. Aluminiumenhet för av-
skärmning är tillverkad i en aluminiumlegering (SS144250), se Figur 3-8 och Bilaga 9 för 
ritning. En packning är fäst på ytan som monteras mot sensorns kretskort vilket för-
hindrar ev. kortslutning av kopparbanor.  
 
Denna enheten är testad gentemot tre varianter av de produkter som uppdragsgivaren 
önskar testa. Testen visar att avskärmningen är tillförlitlig då den inte släpper in något av 
omgivningsljuset då den är monterad på PCB och fäst mot lysdiodenheten på test-
objektet. Dessutom kan den med enkla handgrepp fästas på testobjektet. Dock släpper 
kretskortslaminatet igenom ljus vilket avhjälps genom att hela kretskortet för sensorn 
täcks med tejp. Aluminium väljs därmed som material för avskärmningsenheten. 
 

 
Figur 3-8 Enhet för avskärmning av omgivningsljus, sensor 

3.3 Logikenhet 

Processorn är den del av logikenheten som behandlar signalerna från sensorn och vidare-
befordrar denna signalinformation till användargränssnittet (se 3.4). Processorn redovisas 
i avsnitt 3.3.1. Processorn bestyckar valt laborationskort vilket redovisas i avsnitt 3.3.2. 
Programvaran som processorn arbetar med finns i två versioner. En version för mät-
ning/test samt för uppvisande av testsystemet på UTEXPO och en för användande mot 
befintligt testsystem hos uppdragsgivaren, dessa programvaror redovisas i avsnitt 3.3.3. 
Resultat vid test av logikenheten visar att den på ett tillförlitligt sätt kan ta emot och pro-
cessa informationen från sensorn. Och därefter via USB- gränssnitt vidarebefordra denna 
information till användargränssnittet. 
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3.3.1 Processor (CPU) 

Vald krets för kommunikation med den optiska sensorn och det befintliga testsystemet är 
en 8- bitars processor från Microchip Technology, modell PIC18F4550. Se tillverkarens 
datablad för utförlig information och Figur 3-9 för allmän data [6]. Utsignal från sensorn 
och därmed insignal till logikenhetens processor är åtta spänningar där varje spänning 
står i proportion till ljusets färg (rött eller grönt). Respektive utsignal är kopplad till en 
A/D- kanal på processorn som digitaliserar den analoga spänningsnivån till ett 10- bitars 
binärt tal (decimalt: 0-1024). Detta tal behandlas i processorns mjukvara (se 3.3.3) och 
kommuniceras vidare till användargränssnittet (se 3.4) via USB- kommunikation. Proces-
sorn arbetar med klockfrekvensen 20MHz. Kopplingsschema för processorn tillsammans 
med sensorn, se Bilaga 10.  
 
Anledningen till valet av PIC18F4550 är dess integrerade stöd för USB- kommunikation 
och antalet kanaler för A/D- omvandling. Dessa stöd reducerar antalet kretsar i den to-
tala lösningen då digitalisering och kommunikation sköts av en krets istället för flera. 
 
Kapsel 40-Pin PDIP, DIL40 
Matningsspänning +4,2 till +5,5 [Volt] 
Temperaturområde -40 till +85 [°C] 
Max klockfrekvens 48M [Hz] 
EPROM 32k [byte] 
RAM 2048 [byte] 
EEPROM 256 [byte] 
A/D, I/O- kanaler 13 [st] 
A/D- omvandlare 10 [bit] 
Kommunikationsgränssnitt USB 2.0 

Figur 3-9 Teknisk specifikation processor, PIC18F4550 

3.3.2 Laborationskort 

Vald miljö för logikenhetens framtagning är ett laborationskort från Olimex [7], modell 
PIC-USB-4550. Bestyckat på kortet finns en processorenhet, modell PIC18F4550 enligt 
avsnitt 3.3.1. Kortet inkluderar även  anslutningskontakter för USB- kommunikation och 
programmering av processor (ISCP- connector). Programvara för programmering av 
processorn via USB (USB bootloader) [7]. Denna kod finns både i okompilerat C- format 
och som kompilerad HEX- fil. För inkoppling av programmerare för nedladdning av 
”USB bootloader ”- kod till processorn finns ett schema som beskriver terminalerna på 
”ISCP- connector”. Då ”USB bootloader ”- kod är laddad till processorn via 
programmeringsenheten, PICSTART Plus kan HEX- filer laddas till programminnet via 
USB- gränssnittet med ett USB- kablage. Denna programmering görs via ”PDFUSB.exe” 
som är en programvara som ingår i ” MCHPFSUSB v1.3 USB Framework” från Micro-
chip [6]. Två tryckknappar på laborationskortet (SW1- Reset och SW2- Pushbutton) an-
vänds vid programmeringsförfarandet. Kortet är även bestyckat med en röd lysdiod (D6) 
som kan kopplas bort med Jumper1 (J5). Laborationskortet strömförsörjs via USB- 
gränssnittet (+4,75V-5,25V), vilket är valt med kontakt på kortet (J3). 
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Se Figur 3-10  för allmän information [6]. 
Se Bilaga 10 för kopplingsschema av laborationskort och sensor. 
 
Kompatibla programmerare 
(via ISCP- connector) 

PIC-MCP, PIC-MCP-USB, PIC-PG1, PIC-PG2, PIC-
PG3, PIC-PG4, PIC-ICD2, PIC-ICD2-POCKET, PIC-
ICD2-TINY 

Gränssnitt till Pc USB 2.0 typ B kontakt 
Klockfrekvens 20M [Hz] 
Strömförsörjning USB- gränssnitt, +4,75V-5,25V 

Extern spänningsadapter, +7.5-15V DC eller 6-12V AC 
Intern 5V spänningsstabilisering 

Dimensioner 100×80 [mm] 

Figur 3-10 Teknisk specifikation laborationskort, PIC-USB-4550 

3.3.3 Programvara processor 

Programvaran för processorn bygger på ”kodskal”, ”MCHPFSUSB v1.3 USB Frame-
work” och dokumentation finns i ” Microchip USB Device Firmware Framework User's 
Guide” [6]. Detta ”kodskal” är skrivet i programmeringsspråket C. För kompilering har 
”MPLAB v7.30” med programtillägget ” MPLAB C18 Compiler v3.16 Student Edition” 
från Microchip använts. Dokumentation och användarinformation för dessa program 
finns på hemsidan. Programmering av processorn beskrivs i avsnitt 3.3.2. 
”MCHPFSUSB” beskrivs i dokumentet ”AN956” och består av ett antal ’.c’- och ’.h’ fi-
ler, dessa innehåller rutiner för USB- kommunikation. 
 
De filer som har modifierats i projektet är main.c, user.c och io_cfg.h. De modifierade 
filernas källkod, se Bilaga 11 och Bilaga 12. De funktioner som använts i projekfilen user.c 
för USB- kommunikation där de största förändringarna har gjorts, se Figur 3-11. För öv-
riga kommandon rörande USB- kommunikationen, se AN956. De funktioner som lagts 
till för projektets räkning med kort beskrivning av funktionen redovisas i Figur 3-13. 
Övergripande bild av programflödet, se Figur 3-12. 
 
När programmet startas sker en initiering av systemet som sedan följs av en kontroll av 
att USB:n är konfigurerad i datorn. När detta skett kallas ”ProcessorIO( )”- funktionen 
som i sin tur kallar på funktionen ”SensorRead( )”. Beroende på vilken programversion 
det gäller (Programversion 1 eller Programversion 2) sker exekveringen enligt: 
 
Programversion 1, version för mätning/test samt för uppvisning 
I programversionen för mätning/test samt för uppvisande av testsystemet på UTEXPO 
läser funktionen ”SensorRead()” från USB- gränssnittet om Pc:ns programvara har 
skickat en korrekt sträng enligt avsnitt 3.4.1. Om detta är fallet skickas sensorns (se av-
snitt 3.2) uppmätta och A/D- omvandlade värden tillbaka till Pc:n i en sträng. 
 
För information om A/D- strängens uppbyggnad, se Figur 3-14. 
Flödesschema för ”user.c”, se Bilaga 13. 
Källkod, se Bilaga 11. 
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Programversion 2, version för användande mot befintligt testsystem 
I programversionen för användande mot befintligt testsystem hos uppdragsgivaren läser 
”SensorRead( )” från USB- gränssnittet om Pc:ns programvara har skickat en korrekt 
sträng. Beroende på om strängen innehåller rätt kommando och/eller instruktion styrs 
PortD på processorn till önskat värde. Alternativt skickas A/D- värden från sensorn till 
Pc:n i en sträng. 
 
För information om A/D- strängens uppbyggnad, se Figur 3-14. 
För kommandon och instruktioner, se avsnitt 3.4.2. 
Flödesschema för ”user.c”, se Bilaga 14. 
Källkod, se Bilaga 12. 
 
En allmän användarguide i Bilaga 15 beskriver steg för steg hur processorn på 
laborationskortet konfigureras för kommunikation och programmering via USB- gräns-
snitt. 
 
Funktion Beskrivning 
getsUSBUSART( ) Läser en sträng från USB 
mUSBUSARTIsTxTrfReady( ) Kontrollera om CDC (se 2.3.2) är redo att skicka 

ny data 
putsUSBUSART( ) Skriver en nollterminerad datasträng till USB 

Figur 3-11 Funktionsöversikt, USB- kommunikation i user.c 
 

 
Figur 3-12 Övergripande bild av programflödet, processorns programvara 
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Funktion Beskrivning 
UserInit() Kallar på funktionerna InitializeUSART( ) 

initADC, mInitPortD 
initADC() Initierar analoga ingångar   
mInitPortD() Initierar portD:s register 
SensorRead() Samlar sensorvärdena och skickar dem till 

output_buffer 
getADC() Returnera värden från ADC- kanalen till 

SensorRead( ) 
setPortD() Sätter portD:s utgångar till önskat värde 

Figur 3-13 Funktioner med beskrivning i processorns programvara 

3.4 Användargränssnitt 

Två användargränssnitt är framtagna: 
 
Ett grafiskt presentationsverktyg för mätning och kontroll av mätvärden enligt avsnitt 
3.5. Det grafiska presentationsverktyget redovisas i avsnitt 3.4.1. 
 
Det andra användargränssnittet är till för att kommunicera med uppdragsgivarens befint-
liga testsystem. Detta gränssnitt har utökade möjligheter att från Pc:n styra logikenhetens 
(processorns) utgångar. Detta gränssnitt redovisas i avsnitt 3.4.2. 

3.4.1  Grafiskt presentationsverktyg 

Ett grafiskt användargränssnitt är framtaget i Matlab (se 2.4.2) som för användaren pre-
senterar de mätvärden som logikenheten (se 3.3) skickar till Pc:n. Logikenheten skickar 
på begäran (sträng som består av ’1’) från presentationsverktyget en textsträng med hexa-
decimala tal, totalt 24 tecken. Dessa tecken uppdelade i grupper om tre representerar det 
hexadecimala mätvärdet som logikenheten digitaliserat (A/D- omvandlat) från sensorns 
utsignal. Varje digitaliserat mätvärde kan anta hexadecimala värden från 000 till 3FF. 
 
För översiktlig bild av hur strängen behandlas av det grafiska presentationsverktyget, se 
Figur 3-14. 
 
Resultat från test visar att när programmet körs i Matlab presenteras de uppmätta vär-
dena i en realtidsgraf som plustecken (+) med olika färger för respektive A/D- kanal. I 
fönstrets nederkant redovisas även den decimala representationen av mätresultatet för de 
åtta A/D- kanalerna. Varje gång programmet körs utförs 200 mätningar, användaren frå-
gas därefter om ny mätomgång skall göras eller om programmet skall avslutas 
(Yes/No/Cancel). Programkod för det grafiska presentationsverktyget, se Bilaga 16. 
 
Exempel på mätning med det grafiska presentationsverktyget visas i Figur 3-15. 
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Figur 3-14 Behandling av hexadecimal ”sträng” i grafiskt presentationsverktyg 
 

 
Figur 3-15 Exempel på mätning med det grafiska presentationsverktyget 

Sträng från logikenhet:          ”12A2B431411C12A2B43141FF” 
 
Uppdelning i 
MATLAB:    ”12A”  ”2B4”  ”314”  ”11C”  ”12A”  ”2B4”  ”314”  ” 1FF” 
 
Representation:    A/D    A/D     A/D    A/D   A/D    A/D    A/D     A/D 

      0          1           2          3         4          5          6          7 
 
Färg:          R1       G1        R2       G2      R3        G3       R4        G4 
(G=Grön, R=Röd) 

Presentation av 
värden i graf: 
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3.4.2 Kommunikationsgränssnitt, testsystem 

Logikenheten skickar på kommando från testsystemet en textsträng med hexadecimala 
tal enligt beskrivning och med samma innebörd som i avsnitt 3.4.1. Ett annat kommando 
tillsammans med en instruktion sätter PortD på logikenhetens processor till önskat värde. 
Kommandot skall vara en ASCII- sträng, enligt ANSI C och format enligt alternativ 1 
och 2. MSB för PortD är RD0, se datablad för processorn PIC18F4550 [6]. 
 
Figur 3-16 visar en översikt av kommandon och instruktioner för kommunikationsgräns-
snitt. 
 
Alternativ1 (med instruktion): 
Format:  
[ Kommando, 2 tecken][ Instruktion, 8 tecken] 
Exempel:  
”0111010101” 
Beskrivning: 
Sträng för att sätta PortD till binära värdet ”11010101” 
 
Alternativ2 (utan instruktion): 
Format:  
[ Kommando, 2 tecken] 
Exempel:  
”02” 
Beskrivning: 
Sträng för att få A/D- värden returnerade från logikenheten. 
 
Vid test med programmet RealTerm [11] har kommando och/eller instruktion skickats 
till logikenheten från en Pc. 
 
Resultat vid dessa test visar att PortD kan sättas till önskat värde, vilket har verifierats 
genom mätning av spänningsnivåer på logikenhetens processor. Lysdiod som är kopplad 
till PortD kan även styras (tändas/släckas). Värden från A/D- omvandling kan även ob-
serveras i terminalfönstret som svar på kommando från RealTerm. 
 
Kommando Instruktion Logikenhet 
01 8 binära tecken 

ex. 11010101 
Sätter PortD på processorn till samma värde som 
instruktionen. 

02 - Svarar med A/D- värden  
[24 hexadecimala tecken], ex 
12A2B431411C12A2B43141FF 

Övriga tecken Övriga tecken - 

Figur 3-16 Kommando och instruktionsöversikt, kommunikationsgränssnitt 
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3.5 Mätresultat, färgdetektering 

Två typer av mätningar är utförda: 
 
Mätning 1: 
Uppsättning av utrustning: 
• Multimeter kopplad till sensorn. 
• Strömförsörjning mätobjekt via spänningsaggregat. 
• Strömförsörjning av sensorn via spänningsaggregat. 
• Mätning utförd i nedsläckt rum. 
 
Test1: 
Förstärkningen på sensorn är anpassad för lysdioder med hög intensitet, dvs. mätobjekt 
som har diodspänningen 3.3V med ett kopplingsmotstånd på 390Ω. Vilket ger en diod-
ström på ca. 8.33mA. Resultat från dessa mätningar redovisas i Bilaga 17, Test 1. 
 
Test2: 
Förstärkningen på sensorn är anpassad för lysdioder med låg intensitet, dvs. mätobjekt 
som har diodspänningen 5V med ett kopplingsmotstånd på 1.2kΩ. Vilket ger en diod-
ström på ca. 4.16mA. Resultat från dessa mätningar redovisas i Bilaga 17, Test 2. 
 
Mätningarna visar: 
I Test 1 kan vi se att då vi belyser sensorn med svag grön lysdiod får vi väldigt låg indike-
ring från sensorn. Denna indikering kan bli ytterligare svagare då vi inte med säkerhet 
kan veta att det är den ljussvagaste lysdioden som kan förekomma. I Test 2  får vi ett re-
sultat som är ”nästan tvärt om” då det vid hög diodström genereras ett för kraftigt utslag 
från sensorn. 
 
Slutsats från dessa mätningar är att det med en konfigurering av förstärkaren inte går att 
göra en intensitetsmätning på samtliga typer av mätobjekt. För att göra intensitets-
mätningar krävs att förstärkningen justeras. 
 
Mätning 2: 
Mätning är utförd på fyra av de lysdiodsenheter som bestyckar uppdragsgivarens pro-
dukter. 
 
Uppsättning av utrustning: 
• Sensorn kopplad till logikenheten. 
• Bärbar dator ansluten till logikenheten via USB- kablage. 
• Programvara till datorn, Grafiskt presentationsverktyg enligt avsnitt 3.4.1. 
• Strömförsörjning mätobjekt, spänningsaggregat 10V vilket resulterar i en diodström 

på ca 8,33mA (seriemotstånd för lysdioderna, 1200Ω). 
• Strömförsörjning av logikenhet sker via USB. 
 
Bilden i Figur 3-17 visar hur sensorn med logikenhet är kopplad till diodenheten, resultat 
från mätningen presenteras på datorns bildskärm. Mätresultat från ett av testen med det 
grafiska presentationsverktyget redovisas i Bilaga 18 och en sammanfattning av mätresul-
taten för en ögonblicksbild visas i Figur 3-18. 
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Mätningarna visar: 
1. Testsystemet indikerar höga nivåer (>800) för samtliga detektorer då inget ljus träf-

far sensorn.  
2. Vid starkt ljus som tex. dagsljus eller stark kontorsbelysning indikerar samtliga detek-

torer låga (<30) värden. 
3. Då sensorn utsätts för rött ljus fås låg (<40) indikation från detektorerna som är 

känsliga för våglängder i det röda området. Samtidigt som detektorerna känsliga för 
våglängder i grönt område har hög indikation (>800). 

4. Då sensorn utsätts för grönt ljus fås låg (<40) indikation från detektorerna som är 
känsliga för våglängder i det gröna området. Samtidigt som detektorerna känsliga för 
våglängder i rött område har hög indikation (>800). 

5. Ingen avgörande variation mellan de fyra olika mätningarna. 
 
Slutsats från resultaten av dessa mätningar blir att färgdetektering med denna uppsättning 
är möjlig.  
 

 
Figur 3-17 Uppsättning av utrustning vid test, ”Automated check of LED indication” 
 

Sensorvärde, utslag Mätning Belysning av sensor
D1r D1g D2r D2g D3r D3g D4r D4g

1 Ingen 864 860 865 866 862 863 862 864 
2 Stark, dagsljus 18 18 19 18 18 19 18 19 
3 LED, röd 32 859 22 863 22 859 18 859 
4 LED, grön 855 31 855 26 852 31 854 33 

Figur 3-18 Mätresultat, ”Automated check of LED indication” 
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4 Slutsats, Diskussion och Framtida utvidgningar 
Slutsatser dragna av projektgruppen redovisas i avsnitt 4.1. I avsnitt 4.2 förs en diskus-
sion om hur projektet har gått, dvs. moment som har varit bra eller mindre bra. För att 
underlätta ev. framtida arbete med produkten förs en diskussion rörande de idéer som 
framkommit under projektets gång, se 4.3. Framsidan på denna rapport visar en bild av 
slutprodukten. 

4.1 Slutsats 

Syftet med produkten har varit att utveckla ett system som underlättar testpersonalens 
arbete och säkerställer kvalitén i testförfarandet av uppdragsgivarens produkter. Projekt-
gruppen har i samråd med uppdragsgivaren upprättat en kravspecifikation som reglerar 
vilka krav uppdragsgivaren kan ställa på produkten. 
 
Projektet har resulterat i en konstruktion av ett testsystem som mäter om lysdioder 
emitterar ljus samt med vilken färg dioderna lyser. Mätresultatet kommuniceras till be-
fintligt testsystem. Konstruktionen består av hårdvara inom områdena elektronik och 
mekanik. Mjukvara är framtagen till mikroprocessor som kommunicerar med en Pc via 
USB. 
 
Produkten är relativt billig och lätt att implementera i det befintliga testsystemet då 
kommunikationsgränssnittet mot befintligt testsystem är USB, vilket är vanligt förekom-
mande i de flesta av dagens datorer. 
 
Projektgruppens slutsats är att produkten uppfyller de krav som ställs enligt kravspecifi-
kationen. 

4.2 Diskussion 

Den första sensorn som tillverkades med fyra fototransistorer för mätning av intensitet 
visade sig inte vara tillräckligt pålitlig. En annan metod valdes därför. Den andra metoden 
byggde på mätning av den emitterade våglängden med RGB- sensorer. Dock kräver 
denna metod en förstärkare då RGB- sensorernas utsignal är relativt låg vilket kompli-
cerade arbetet. Den teoretiskt framräknade förstärkaren resulterade i något felaktiga re-
sistorvärden vilket kan härledas till att beräkningarna byggde på ideala komponenter som 
inte tar hänsyn till ev. kapacitanser och induktanser i kopplingen. Resistorvärden justera-
des vid laborationstest. 
 
Vissa problem uppstod vid tillverkning och framtagning av avskärmningsenheten främst 
pga. dålig verkstadserfarenhet i projektgruppen. Följden av detta var viss tidsfördröjning 
av sluttesterna. Arbetet med kommunikationsgränssnitten underlättades av att befintlig 
programvara från leverantören av mikroprocessorn användes. Projektarbetet har under-
lättats av att uppdragsgivaren tillsammans med personal på högskolan varit tillgänglig vid 
exempelvis teknikval.  
 
Kravspecifikationen, ett levande dokument under hela projekttiden har varit enkel att 
följa. 
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4.3 Framtida utvidgningar 

Produkten i dess nuvarande utformning skall ses som ett teknikförslag till en framtida 
konstruktion som kan utvecklas för användning i större skala i uppdragsgivarens test-
miljö. 
 
Fotodetektorerna monterade på sensorns kretskort är idag inte helt centrerade gentemot 
testobjektets lysdioder. En centrering bör innebära att sensorn kan detektera svagare dio-
der då mer ljus träffar den ljuskänsliga ytan på fotodetektorerna. 
  
Då kretskortslaminatet är transperent till en viss del har en provisorisk lösning använts, 
lämpligare lösning bör övervägas. Exempelvis kan en kopparyta mellan banorna på krets-
kortet användas. 
 
En sensorkonstruktion där förstärkningen i sensorelektroniken kan justeras möjliggör 
även intensitetsmätningar av lysdioder. 
 
Avskärmningen är idag tillverkad i ett elektriskt ledande material, ett icke ledande material 
kan i framtiden vara lämpligare. Detta för att förhindra ev. kortslutning vid handhavande 
av produkten. 
 
Ny konstruktion av sensor- och logikenhetens ”layout” skulle drastiskt kunna minska den 
fysiska storleken på produkten och därmed förenkla handhavandet. 
 
Då strömförsörjningen sker via USB vars spänning kan variera bör en spänningsdubbling  
och spänningsreglering ske på logikenheten för att garantera sensorns funktion.  
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Bilaga 1: Kravspecifikation 
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Sammanfattning 
Detta dokument är en kravspecifikation som upprättats tillsammans med uppdrags-
givaren HMS i examensarbetet ”Automated check of LED indication”. Dokumentet be-
skriver de krav som produkten skall- och bör uppfylla. 
 
Produkten skall kontrollera att uppdragsgivarens produkter har en korrekt montering av 
lysdioder och att dessa fungerar som det är tänkt. Vid testning skall produkten indikera 
till operatör om lysdioderna fungerar som de skall. 
Produkten skall kunna fungera som en integrerad del i uppdragsgivarens befintliga test-
system för sina produkter. Den bör även vara utformad på ett sådant sätt att opera-
törerna enkelt skall kunna handha den. 
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1 Revisionsinformation 
Utarbetad av Datum Revision Anmärkning 
Johan Comstedt 
Emma Bergh, HMS 

2008-04-25 1.2 Uppdatering: Funktionella 
krav (5.1) 

Johan Comstedt 
Emma Bergh, HMS 

2008-03-11 1.1 USB som strömförsörjning 

Johan Comstedt 
Emma Bergh 

2008-01-15 1.0  

Tabell 1.1. Revisionsinformation 

2 Bakgrund 
Uppdragsgivaren HMS vill ta fram ett automatiskt testsystem för att verifiera funktionen 
hos lysdioder monterade på deras produkter. I dag testas lysdioderna genom att en opera-
tör visuellt kontrollerar att dioderna har rätt funktion. Uppdragsgivaren vill eliminera den 
mänskliga faktorn och få ett mer autonomt testförfarande.  

3 Metod 
Denna kravspecifikation utformas av studenterna tillsammans med uppdragsgivare och 
handledare. 

4 Översiktlig beskrivning 

 
Figur4.1. Översiktlig beskrivning av testsystem 
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5 Funktionella krav 
5.1 Produkten skall 

• Optiskt känna av vilken av de fyra dioderna som är tänd och om färgen är röd 
eller grön. 

• Kommunicera till befintligt testsystem hexadecimala värden som representerar 
vilken diod som lyser samt med vilken färg (röd eller grön). Detta skall ske på 
”beställning” från testsystemet. 

• Befintligt testsystem skall kunna aktivera 8 utgångar i port D (RD0_RD7). 
• Fungera i Windows XP miljö. 
• Kommunicera med datorn via USB- gränssnitt. 
• Strömförsörjas via extern +5V eller +24V, alternativt via USB- gränssnitt. 
• Fungera i en rumstempererad inomhusmiljö. 

5.2 Produkten bör 

• Fungera i Windows 98 miljö. 

6 Icke Funktionella krav 
• Vara enkel att koppla in till mätobjektet och indikeringar till operatör skall vara 

tydliga. 

7 Leveransvillkor 
Testsystemet levereras till uppdragsgivaren senast 4/6-08. 
Leverans skall inkludera samtliga hård- och mjukvarukomponenter samt användar-
manual. 

8 Speciella krav 
Uppdragsgivarens projektbudget är 10000kr, om projektet riskerar att överstiga denna 
summa skall uppdragsgivaren kontaktas. 
Uppdragsgivaren skall möjliggöra test av hela eller delar av produkten. 
Inköp av material skall göras via uppdragsgivarens inköpskanaler. 
Uppdragsgivaren skall vara behjälplig med eventuella frågor som kan behöva besvaras 
under projektets gång. 
Sekretessavtal är upprättat och skall följas av projektgruppen. 
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Bilaga 2: Projektplan 
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Sammanfattning 

Detta dokument är en projektplan för examensprojektet ”Automated check of LED 
indication” som bedrivs tillsammans med uppdragsgivaren HMS. Dokumentet beskriver 
hur genomförandet skall gå till. Bifogat finns en kravspecifikation som närmare beskriver 
vad uppdragsgivaren önskar. 
Projektet ”Automated check of LED indication” är ett examensprojekt som syftar till att 
ge högskoleingenjörsexamen på mekatronik- och elektroteknikprogrammen på högskolan 
i Halmstad. 
Projekt kan ses som en fortsättning och en sammanfattning av många av de kurser som 
projektgruppen tidigare tillskansat sig. Detta då man genom en optisk sensor läser av 
ljuset från ett mätobjekt (kundens produkt), denna avläsning omvandlas till en elektrisk 
signal som bearbetas och jämförs mot ett referensvärde. Om den avlästa signalen och 
referensvärdet är lika skall mätobjektet godkännas, annars inte. 
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1 Revisionsinformation 

Utarbetad av Datum Revision Anmärkning 

Johan Comstedt 
Emma Bergh 

2008-05-08 1.1 Revidering inför 
slutrapport, borttagning av 
bilaga 

Johan Comstedt 
Emma Bergh 

2008-01-17 1.0  

Tabell 1.1. Revisionsinformation 

 

2 Syfte 
Då uppdragsgivarens testsystem idag bygger på manuell kontroll av lysdioder innebär 
detta att den mänskliga faktorn gör att en ordentlig kontroll av dessa dioder inte testas på 
ett fullt tillförlitligt sätt. Kunden önskar ett mer automatiserat testsystem som garanterar 
funktionen av lysdioderna. 
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3 Metod 

3.1 Beskrivning av kunskapsläget 
För att detektera det emitterade ljuset från dioderna och avgöra med vilken färg  de lyser 
är kunskaperna från kursen i fysik för elektroingenjörer användbar. För val av de sen-
sorer som detekterar detta ljus används kunskaperna från sensorsystemkursen. För rea-
lisering av den elektronik som omvandlar ljuset till en elektrisk storhet som sedan jämförs 
med ett referensvärde lagrat i en dator används kunskaper från kurserna ellära, elektronik, 
elektronik fk, digitalteknik, datorteknik och datorsystemteknik. Vid byggandet av 
konstruktionerna är kurserna i ritteknik och solidmodellering samt elektronik-
konstruktion av avgörande betydelse. 
 

3.2 Specifikation av arbetsuppgiften 
Se kravspecifikation. 
 

3.3 Metodbeskrivning 

Arbetet inleds med att arbetsuppgiften specificeras gentemot uppdragsgivaren och 
dokumenteras i en kravspecifikation. Därefter påbörjas  kunskapsinhämtning  och 
utvärdering av aktuella optiska sensorer. När sensorvalet är gjort skall  elektroniken som 
omvandlar ljuset till en elektrisk signal konstrueras. Därpå görs utredning kring den 
logikenhet som skall avgöra om dioderna på uppdragsgivarens produkt fungerar. När 
denna utredning är klar skall logikenheten konstrueras och kommunikation till 
uppdragsgivarens befintliga testsystem upprättas. För eventuella inköp av komponenter 
se kravspecifikation. 
 

3.4 Resultatanalys 
Testsystemets ingående delar kommer testas med skolans laborationsutrustning. 
Uppmätta resultat från realiserade konstruktioner kommer jämföras mot simuleringar 
och datablad. Slutligt test och verifiering  av produkten kommer ske tillsammans med 
uppdragsgivaren på företaget.  
 

3.5 Utexpo 
Konstruktionen inkopplad som hos uppdragsgivaren demonstrerar hur en av 
produkterna testas och bedöms. Funktionen hos testsystemet beskrivs även med 
affischer och av projektgruppen som finns på plats. 
 



4 Tidsplan 
 

Arbetsuppgift v.3 v.4 v.5 v.6 v.7 v.8 v.9 v.10 v.11 v.12 v.13 v.14 v.15 v.16 v.17 v.18 v.19 v.20 v.21 v.22 v.23 

Projektplan/ Kravspec.                      

Sensorkonstruktion                      

Val av logik-
enhet/kom.system 

                     

Konstruktion av logik-
enhet/kom.system 

                     

Test och felsökning av 
delsystem 

                     

Integrering i kundens 
bef. testsystem 

                     

Test och felsökning av 
hela systemet 

                     

Rapportskrivning/inl. 
till examinator 

                     

Revidering rapport                      

Utexpo                      

Slutleverans till kund                      
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Bilaga 3: Beräkningar 



Beräkning 1 

 
Beräkning av spänningen Vout  i ovanstående figur som en funktion av id och resistorerna Rf, 
R1 och R2. 
 
Antag ideal OP-förstärkare: 
 
ï Vi = 0, ii = 0 ï id = i1     [1] 
 
KSL(1) i punkten A: 
 
ï i3 = i1 + i2       [2] 
 
KVL(2)(Vcc→Vi →VRf →VR1→Vcc): 
 
ï Vcc + Vi - VRf + VR1 = Vcc 
ó i1Rf = i2R1 
ó i2 = i1Rf / R1      [3] 
 
KVL(2)(Vcc→VR1→VR2 →Vout→0): 
 
ï Vcc - VR1 - VR2 - Vout = 0 
ó Vcc - i2R1 - i3R2 - Vout = 0 
ó Vout = Vcc - i2R1 - i3R2     [4] 
 
Insättning av [1], [2] och [3] i [4]: 
 
ï Vout = Vcc - R1(idRf / R1) - R2(id + idRf / R1) 
ó Vout = Vcc - idRf(1+R2 / R1) - idR2 
 
Slutsats: 
Om Vcc - idRf(1+R2 / R1) >> idR2  
ï Vout ≈ Vcc - idRf(1+R2 / R1) 

Fotodiod 

Rf 

R2 

R1 

OP-förstärkare 
+ 

- 
OUT 

Vcc Vcc 

Vcc 

+ 

__ 

Vout 

id 

i1 i2 

i3 

-  VRf  + -  VR1  + 

 + 
 

VR2 
 

 - 

A  

 + 
 

Vi 
 

 - 

i i 

0 

(1)KSL, Kirchoff´s strömlag 
(2)KVL, Kirchoff´s spänningslag 



Beräkning 2 

Antaganden: 

• Ljusintensitet, 1,75 - 10mcd. Baseras på en diodström av 5 - 10mA genom lysdioden. 
Se lysdiodens datablad. 

• Andelen ljus emitterad från lysdioden som träffar sensorn är 4,7%. Baseras på 
avskärmningens hålarea för lysdioderna och fotodiodens aktiva area enligt följande 
kvot: 

%)7,4(047,0
5,1
3

1
1

22
=≈

×

×
=

×
×==

ππ r

HöjdBredd

Hålarean

nSensorarea
Kvot

 

• Emitterad våglängd från lysdioden, λ=555nm. Baseras på SI-definitionen för 1cd, se 
Beräkning 2 där monokromatisk ljusstrålning utsänds med vågfrekvensen 
5,4×1014Hz enligt följande. Där ljushastigheten(1), c=2,99792458×108 [m/s]: 

 

nm
v

c

senVågfrekven

hetenLjushastig
555

104,5
1099792458,2

14

8

≈
×

×===λ  

• Sensorns genererade ström vid våglängden 555nm är 0,23A/W, där W är den 
ljuseffekt som träffar sensorn. Se datablad för sensorn. 

• Steradianen (sr) är 60°, vilket är måttet på den lob med ljus som emitteras från 
lysdioden enligt datablad. En steradian är den härledda SI-enheten för en kon som 
har sin spets i centrum av en sfär. En hel sfär har rymdvinkeln 4π steradianer. Detta 
medför för aktuell lysdiod att antalet steradianer är: 

 

strSteradiane
360

604 ×= π
 

 
 
 
(1)Lars-Eric Björk, Hans Brolin, Helen Pilström, Rune Alphonce, Formler och 
Tabeller, Järfälla: Bokförlaget Natur och Kultur (2004), Första upplagans åttonde 
tryckning, ISBN: 91-27-72279-1 
 



Beräkning, sensorström: 

 
Vid emitterad vågfrekvens, v=5,4×1014 Hz gäller: 

Steradian
cd 683

1

1 =          [1] 

 
Beräkning av strålad effekt [watt,W] på sensorn då 1cd emitteras från lysdioden med gjorda 
antaganden och insättning i [1]: 

ï 

WKvotrsteradianecd
ππ 163920

92,16
047,0

360

604
683

1

)/
683

1
(1 =××=×=

   

 
Beräkning av strålad effekt på sensorn då 1,75mcd emitteras från lysdioden: 

ï nWWsensor
5,571075,1

163920

92,16 3≈××= −

π     [3] 

 
Beräkning av strålad effekt på sensorn då 10mcd emitteras från lysdioden: 

ï nWWsensor
329101

163920

92,16 2≈××= −

π      [4] 

 
Sensorns genererade ström (Id1) enligt antagande då 1,75mcd emitteras från lysdioden: 

ï [ ] nAWI sensord 13105,5723,0323,0 9
1 ≈××=×= −

 

 
Sensorns genererade ström (Id2) enligt antagande då 1,75mcd emitteras från lysdioden: 

ï [ ] nAWI sensord 761029,323,0423,0 7
2 ≈××=×= −

 

 
Slutsats: 
Variation av sensorströmmen Id är mellan 13nA och 76nA. 



Beräkning 3 

Vout

Fotodiod

+Vcc
OP-f örstärkare

+

-

OUT

+Vcc

Id

Rf R1

R2

+Vcc

 
 
Utsignalen för OP-förstärkaren i ovanstående schema enligt Beräkning 1: 

)
1
2

1(
R

R
RfIVV dccout

+×−≈       [1] 

 
Sensorströmmen Id enligt antaganden och uträkning i Beräkning 2: 

nAnA II dd
76,13

max,min,
==       [2] 

 
Matningsspänningen till sensorn: 

VV cc
5=          [3] 

 
Val av resistorvärden: 

Ω== MRRf
1

2         [4] 

 
Utlösning och beräkning av R1 genom insättning av [2], [3] och [4] i [1].  
Villkor: 

VV out
0= , då II dd min,

=  

Ω≈
××−
×××=

−
≈ −

−

⇒ k
RIV

RRI

fdcc

fdR 6,2
10103,15
1010103,1

68

668
2

1   [5] 

 
Insättning av [2], [3], [4] och [5] i [1] med samma villkor som [5]: 

V

R

R
RfIVV dccout

0)
2600
10

1(10103,15

)
1
2

1(

6
68 ≈+××−=

=+×−≈

−

⇒

     [6] 

 
Slutsats: 
Vid Id=Id,min samt val av Rf=R2=1MΩ och R1=2,6kΩ resulterar i en utspänning (Vout) från  
OP-förstärkaren av ca 0V. 
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Bilaga 4: Simulering, Ström-Till-Spänningsförstärkare 
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Bilaga 5: Våglängdsspektrum, lysdiod 
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Green, Peak Wavelength ~ 564nm

450 500 550 600 650 700 750
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Våglängd [nm]

R
el

at
iv

 in
te

ns
ite

t

LED2

 

 
Red, Peak Wavelength ~ 625nm
Green, Peak Wavelength ~ 565nm



 

 

  Automatic check of LED indication 40 (52)
Dokumentets skapare- Creator of the document Kurs- Course

Emma Bergh, Mekatronikingenjörsprogrammet 
Johan Comstedt, Elektroingenjörsprogrammet

Examensarbete 
Högskolan i Halmstad

Handledare- Supervisor Kontrollerad- Checked Datum - Date Rev Fil- File 

Magnus Ovik, HMS 
Tommy Salomonsson, HiH 

2008-06-02 1.1  

Bilaga 6: Schema, färgdetektering -intensitet 
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Bilaga 7: Sensorutslag, intensitet 



Tabell1 
Sensorutslag 

Emitterat 
ljus från 
LED/Sensor 

Utsignal 

Grön/T1 4,5V 

Grön/T2 8,1V 
  
Röd/T1 11,3V 
Röd/T2 8,5V 

 

Tabell2 
Sensorutslag 

Emitterat 
ljus från 
LED/Sensor 

Utan 
optiskt filter 

Med optiskt 
filter, 
OG590 

Med optiskt 
filter, 
OG570 

Med optiskt 
filter, 
OG530 

Grön/T1 5.5V 2,0V 2,0V 4,0V 
Grön/T2 7,4V 1,3V 2,0V 3,9V 
Grön/T3 7,4V 1,0V 3,0V 4,3V 
Grön/T4 10,2V 1,3V 2,4V 5,0V 
     
Röd/T1 13,0V 4,4V 6,0V 6,7V 
Röd/T2 10,0V 4,6V 4,8V 6,7V 

Röd/T3 14,7V 7,3V 7,9V 7,2V 

Röd/T4 13,0V 5,3V 4,6V 5,7V 

 



Tabell3 
Sensorutslag 

Emitterat ljus 
från 
LED/Sensor 

Ledbox Utan 
optiskt filter 

Med optiskt 
filter, 
OG570 

    

Grön/T1 1 5,2V 0,4V 
Grön/T2 1 6,9V 1,3V 
Grön/T3 1 7,4V 1,6V 

Grön/T4 1 9,7V 1,1V 
    
Röd/T1 1 12,3V 5,9V 

Röd/T2 1 9,0V 4,1V 
Röd/T3 1 14,7V 7,4V 

Röd/T4 1 10,0V 4,6V 
    

Grön/T1 2 5,7V 1,0V 

Grön/T2 2 8,4V 1,5V 
Grön/T3 2 6,0V 1,1V 

Grön/T4 2 7,0V 1,0V 
    
Röd/T1 2 14,8V 10,5V 

Röd/T2 2 8,5V 3,8V 
Röd/T3 2 13,4V 6,2V 

Röd/T4 2 7,5V 2,7V 
    
Grön/T1 3 6,7V 1,5V 

Grön/T2 3 6,6V 1,2V 
Grön/T3 3 9,0V 2,2V 

Grön/T4 3 3,8V 0,5V 
    
Röd/T1 3 14,7V 8,7V 
Röd/T2 3 13,3V 5,0V 

Röd/T3 3 12,3V 5,3V 

Röd/T4 3 10,0V 4,1V 
 



Graf1 

 



 

 

  Automatic check of LED indication 42 (52)
Dokumentets skapare- Creator of the document Kurs- Course

Emma Bergh, Mekatronikingenjörsprogrammet 
Johan Comstedt, Elektroingenjörsprogrammet

Examensarbete 
Högskolan i Halmstad

Handledare- Supervisor Kontrollerad- Checked Datum - Date Rev Fil- File 

Magnus Ovik, HMS 
Tommy Salomonsson, HiH 

2008-06-02 1.1  

Bilaga 8: Kopplingsschema, Layout och Komponentplacering, sensor 
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Bilaga 9: Sensoravskärmning, ritning 
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/************************************************** ********
*********** 
 * 
 *                Microchip USB C18 Firmware Versio n 1.0 
 * 
 
*************************************************** ********
********** 
 * FileName:        main.c 
 * Dependencies:    See INCLUDES section below 
 * Processor:       PIC18 
 * Compiler:        C18 2.30.01+ 
 * Company:         Microchip Technology, Inc. 
 * 
 * Software License Agreement 
 * 
 * The software supplied herewith by Microchip Tech nology 
Incorporated 
 * (the “Company”) for its PICmicro® Microcontrolle r is 
intended and 
 * supplied to you, the Company’s customer, for use  solely 
and 
* exclusively on Microchip PICmicro Microcontroller  
products. The 
 * software is owned by the Company and/or its supp lier, 
and is 
 * protected under applicable copyright laws. All r ights 
are reserved. 
 * Any use in violation of the foregoing restrictio ns may 
subject the 
 * user to criminal sanctions under applicable laws , as 
well as to 
 * civil liability for the breach of the terms and 
conditions of this 
 * license. 
 * 
 * THIS SOFTWARE IS PROVIDED IN AN “AS IS” CONDITIO N. NO 
WARRANTIES, 
 * WHETHER EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING , BUT 
NOT LIMITED 
 * TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FI TNESS 
FOR A 
 * PARTICULAR PURPOSE APPLY TO THIS SOFTWARE. THE C OMPANY 
SHALL NOT, 
 * IN ANY CIRCUMSTANCES, BE LIABLE FOR SPECIAL, INC IDENTAL 
OR 
 * CONSEQUENTIAL DAMAGES, FOR ANY REASON WHATSOEVER. 



 * 
 * Author               Date        Comment 
 
*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~
~~~~~~~~~~ 
 * Rawin Rojvanit       11/19/04    Original. 
 
*************************************************** ********
*********/ 
 
/** I N C L U D E S 
*************************************************** *******/ 
#include "system\typedefs.h"                        // 
Required 
#include "system\usb\usb.h"                         // 
Required 
#include "io_cfg.h"                                 // 
Required 
 
#include "system\usb\usb_compile_time_validation.h"  // 
Optional 
#include "user\user.h"                              // 
Modifiable 
 
/** V A R I A B L E S 
*************************************************** *****/ 
 
/** P R I V A T E  P R O T O T Y P E S 
***************************************/ 
static void InitializeSystem(void); 
void USBTasks(void); 
 
/** D E C L A R A T I O N S 
**************************************************/  
 
/************************************************** ********
******************** 
 * Function:        void main(void) 
 * 
 * PreCondition:    None 
 * 
 * Input:           None 
 * 
 * Output:          None 
 * 
 * Side Effects:    None 
 * 



 * Overview:        Main program entry point. 
 * 
 * Note:            None 
 
*************************************************** ********
******************/ 
void main(void) 
{ 
    InitializeSystem(); 
    while(1) 
    { 
        USBTasks();         // USB Tasks 
        ProcessIO();        // See user\user.c & .h  
    }//end while 
}//end main 
 
/************************************************** ********
******************** 
 * Function:        static void InitializeSystem(vo id) 
 * 
 * PreCondition:    None 
 * 
 * Input:           None 
 * 
 * Output:          None 
 * 
 * Side Effects:    None 
 * 
 * Overview:        InitializeSystem is a centraliz e 
initialization routine. 
 *                  All required USB initialization  
routines are called from 
 *                  here. 
 * 
 *                  User application initialization  routine 
should also be 
 *                  called from here.                   
 * 
 * Note:            None 
 
*************************************************** ********
******************/ 
static void InitializeSystem(void) 
{ 
    ADCON1 |= 0x0F;                 // Default all pins to 
digital 
     



    #if defined(USE_USB_BUS_SENSE_IO) 
    tris_usb_bus_sense = INPUT_PIN; // See io_cfg.h  
    #endif 
     
    #if defined(USE_SELF_POWER_SENSE_IO) 
    tris_self_power = INPUT_PIN; 
    #endif 
     
    mInitializeUSBDriver();         // See usbdrv.h  
     
    UserInit();                     // See user.c &  .h 
 
}//end InitializeSystem 
 
/************************************************** ********
******************** 
 * Function:        void USBTasks(void) 
 * 
 * PreCondition:    InitializeSystem has been calle d. 
 * 
 * Input:           None 
 * 
 * Output:          None 
* 
 * Side Effects:    None 
 * 
 * Overview:        Service loop for USB tasks. 
 * 
 * Note:            None 
 
*************************************************** ********
******************/ 
void USBTasks(void) 
{ 
    /* 
     * Servicing Hardware 
     */ 
    USBCheckBusStatus();                    // Must  use 
polling method 
    if(UCFGbits.UTEYE!=1) 
        USBDriverService();                 // Inte rrupt or 
polling method 
     
    #if defined(USB_USE_CDC) 
    CDCTxService(); 
    #endif 
 



}// end USBTasks 
 
/** EOF main.c 
*************************************************** ********
****/ 
 



 
/************************************************** ********
*********** 
 * 
 *                Microchip USB C18 Firmware Versio n 1.0 
 * 
 
*************************************************** ********
********** 
 * FileName:        user.c 
 * Dependencies:    See INCLUDES section below 
 * Processor:       PIC18 
 * Compiler:        C18 2.30.01+ 
 * Company:         Microchip Technology, Inc. 
 * 
 * Software License Agreement 
 * 
 * The software supplied herewith by Microchip Tech nology 
Incorporated 
 * (the “Company”) for its PICmicro® Microcontrolle r is 
intended and 
 * supplied to you, the Company’s customer, for use  solely 
and 
* exclusively on Microchip PICmicro Microcontroller  
products. The 
 * software is owned by the Company and/or its supp lier, 
and is 
 * protected under applicable copyright laws. All r ights 
are reserved. 
 * Any use in violation of the foregoing restrictio ns may 
subject the 
 * user to criminal sanctions under applicable laws , as 
well as to 
 * civil liability for the breach of the terms and 
conditions of this 
 * license. 
 * 
 * THIS SOFTWARE IS PROVIDED IN AN “AS IS” CONDITIO N. NO 
WARRANTIES, 
 * WHETHER EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING , BUT 
NOT LIMITED 
 * TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FI TNESS 
FOR A 
 * PARTICULAR PURPOSE APPLY TO THIS SOFTWARE. THE C OMPANY 
SHALL NOT, 
 * IN ANY CIRCUMSTANCES, BE LIABLE FOR SPECIAL, INC IDENTAL 
OR 



 * CONSEQUENTIAL DAMAGES, FOR ANY REASON WHATSOEVER. 
 * 
 * Author               Date        Comment 
 
*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~
~~~~~~~~~~ 
 * Rawin Rojvanit       11/19/04    Original. 
 
*************************************************** ********
*********/ 
 
/************************************************** ********
******************** 
 * CDC RS-232 Emulation Tutorial Instructions: 
 
*************************************************** ********
******************* 
 * Refer to Application Note AN956 for explanation of the 
CDC class. 
 *  
 * First take a look at Exercise_Example() and stud y how 
functions are called. 
*  
 * There are five exercises, each one has a solutio n in the 
CDC\user\solutions. 
 * Scroll down and look for Exercise_01,_02,_03,_04 , and 
_05. 
 * Instructions on what to do is inside each functi on. 
 *  
 
*************************************************** ********
******************/ 
 
/** I N C L U D E S 
*************************************************** *******/ 
 
#include "system\typedefs.h" 
#include <usart.h> 
#include "system\usb\usb.h" 
#include "io_cfg.h"             // I/O pin mapping 
#include "user\user.h" 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <string.h> 
//#include <timers.h> 
 
 



/** V A R I A B L E S 
*************************************************** *****/ 
 
char input_buffer[64]; 
char output_buffer[64]; 
unsigned long result = 0; 
unsigned long ADC_ch0 = 0;    //LED1 Red 
unsigned long ADC_ch1 = 0;    //LED1 Green 
unsigned long ADC_ch2 = 0;    //LED2 Red 
unsigned long ADC_ch3 = 0;    //LED2 Green 
unsigned long ADC_ch4 = 0;    //LED3 Red 
unsigned long ADC_ch5 = 0;    //LED3 Green 
unsigned long ADC_ch6 = 0;    //LED4 Red 
unsigned long ADC_ch7 = 0;    //LED4 Green 
unsigned int Transmit = 0; 
 
 
/** P R I V A T E  P R O T O T Y P E S 
***************************************/ 
 
void InitializeUSART(void); 
void initADC(void); 
void SensorRead(void); 
void setPortD(char input_buffer[10]); 
unsigned long getADC(int ADchannel); 
 
/** D E C L A R A T I O N S 
**************************************************/  
 
void UserInit(void) 
{ 
    InitializeUSART(); 
   initADC(); 
   mInitPortD();   
}//end UserInit 
 
void InitializeUSART(void) 
{ 
    TRISCbits.TRISC7=1; // RX 
    TRISCbits.TRISC6=0; // TX 
 
    SPBRG = 0x71; 
    SPBRGH = 0x02;      // 0x0271 for 48MHz -> 1920 0 baud 
    TXSTA = 0x24;       // TX enable BRGH=1 
    RCSTA = 0x90;       // continuous RX 
    BAUDCON = 0x08;     // BRG16 = 1 
}//end InitializeUSART 



 
/************************************************** ********
******************** 
 * Function:        void ProcessIO(void) 
 * 
 * PreCondition:    None 
 * 
 * Input:           None 
 * 
 * Output:          None 
 * 
 * Side Effects:    None 
 * 
 * Overview:        This function is a place holder  for 
other user routines. 
 *                  It is a mixture of both USB and  non-USB 
tasks. 
 * 
 * Note:            None 
 
*************************************************** ********
******************/ 
void ProcessIO(void) 
{    
    if((usb_device_state < 
CONFIGURED_STATE)||(UCONbits.SUSPND==1)) return; 
 
    SensorRead(); 
 
}//end ProcessIO 
 
 
void SensorRead(void) 
{    
static word send_count=0; 
 
      if(send_count==0) 
    {     
      if(getsUSBUSART(input_buffer,10))      //read  string 
from USB 
         { 
 
            //OpenTimer0( TIMER_INT_OFF & T0_8BIT &  
T0_SOURCE_INT & T0_PS_1_32 ); 
            //WriteTimer0( 0 ); 
 
            if((input_buffer[0] == '0') && (input_b uffer[1] 



== '1'))    //if "01xxxxxxxx" => set PortD 
            {   
               setPortD(input_buffer); 
               input_buffer[0] = 0; 
               input_buffer[1] = 0; 
            } 
            else if ((input_buffer[0] == '0') && 
(input_buffer[1] == '2'))    //if "02xxxxxxxx" => s end ADC 
            {               
               ADC_ch0 = getADC(0); 
               ADC_ch1 = getADC(1); 
               ADC_ch2 = getADC(2); 
               ADC_ch3 = getADC(3); 
               ADC_ch4 = getADC(4); 
               ADC_ch5 = getADC(5); 
               ADC_ch6 = getADC(6); 
               ADC_ch7 = getADC(7);              
               
sprintf(output_buffer,"%03lx%03lx%03lx%03lx%03lx%03 lx%03lx%
03lx",ADC_ch0,ADC_ch1,ADC_ch2,ADC_ch3,ADC_ch4,ADC_c h5,ADC_c
h6,ADC_ch7);  //concat all ADC-values to output_buf fer   
               Transmit=1; 
               input_buffer[0] = 0; 
               input_buffer[1] = 0; 
            } 
            else 
            { 
               sprintf(output_buffer,"Error"); 
               input_buffer[0] = 0; 
               input_buffer[1] = 0; 
               Transmit=1; 
            } 
         } 
    
      send_count = 10000U; 
       if(Transmit == 1 && mUSBUSARTIsTxTrfReady())  
          { 
            putsUSBUSART(output_buffer);  //write 
output_buffer to USBUSART. 
            //Note, aproximated time to get all eig ht ADC-
values and transmit via USB is about 0.24ms (OSC=20 MHz) 
            Transmit=0; 
          } 
      } 
      else { 
        send_count--; 
      } 



     
}//end SensorRead 
 
 
//************************************************* ********
********************************* 
void initADC(void) 
{ 
   TRISAbits.TRISA0 = 1; 
   TRISAbits.TRISA1 = 1; 
   TRISAbits.TRISA2 = 1; 
   TRISAbits.TRISA3 = 1; 
   TRISAbits.TRISA4 = 1; 
   TRISAbits.TRISA5 = 1; 
 
   ADCON1 = 0b00000111; //(RA0-RA7)=analog input, 
(Vref+,Vref-)=(Vdd,Vss) 
   ADCON2 = 0b10111110; //12 TAD waiting time, Fosc /64 
   ADCON0 = 0b00000001; //ADon    
    
}// end initADC 
 
//************************************************* ********
********************************* 
unsigned long getADC(int ADchannel) //return value from ADC 
{ 
   switch (ADchannel)   //select witch ADC-channel to read 
from  
   { 
      case 0:                       //ADC-channel0 
         { 
            ADCON0bits.CHS3 = 0; 
            ADCON0bits.CHS2 = 0; 
            ADCON0bits.CHS1 = 0; 
            ADCON0bits.CHS0 = 0; 
            break; 
         } 
      case 1:                       //ADC-channel1 
         { 
            ADCON0bits.CHS3 = 0; 
            ADCON0bits.CHS2 = 0; 
            ADCON0bits.CHS1 = 0; 
            ADCON0bits.CHS0 = 1; 
            break; 
         } 
      case 2:                       //ADC-channel2 
         { 



            ADCON0bits.CHS3 = 0; 
            ADCON0bits.CHS2 = 0; 
            ADCON0bits.CHS1 = 1; 
            ADCON0bits.CHS0 = 0; 
            break; 
         } 
      case 3:                       //ADC-channel3 
         { 
            ADCON0bits.CHS3 = 0; 
           ADCON0bits.CHS2 = 0; 
            ADCON0bits.CHS1 = 1; 
            ADCON0bits.CHS0 = 1; 
            break; 
         } 
      case 4:                       //ADC-channel4 
         { 
            ADCON0bits.CHS3 = 0; 
            ADCON0bits.CHS2 = 1; 
            ADCON0bits.CHS1 = 0; 
            ADCON0bits.CHS0 = 0; 
            break; 
         } 
      case 5:                       //ADC-channel5 
         { 
            ADCON0bits.CHS3 = 0; 
            ADCON0bits.CHS2 = 1; 
            ADCON0bits.CHS1 = 0; 
            ADCON0bits.CHS0 = 1; 
            break; 
         } 
      case 6:                       //ADC-channel6 
         { 
            ADCON0bits.CHS3 = 0; 
            ADCON0bits.CHS2 = 1; 
            ADCON0bits.CHS1 = 1; 
            ADCON0bits.CHS0 = 0; 
            break; 
         } 
      case 7:                       //ADC-channel7 
         { 
            ADCON0bits.CHS3 = 0; 
            ADCON0bits.CHS2 = 1; 
            ADCON0bits.CHS1 = 1; 
            ADCON0bits.CHS0 = 1; 
            break; 
        } 
   } 



 
//inline assembler 
   _asm //  A/D 
      BCF PIE1, 6, 0    //clear bit6 in PIE1 => Dis able A/D 
interrupt 
      BCF PIR1, 6, 0    //clear bit6 in PIR1 => A/D  
conversion is not complete 
      MOVLW 0x00         
      MOVWF ADRESH, 0 
      MOVLW 0x00 
      MOVWF ADRESH, 0 
      BSF ADCON0, 1, 0 
      WAIT1:            //Wait for conversion compl ete 
      BTFSS PIR1, 6, 0 
      GOTO WAIT1 
   _endasm //end A/D 
//end inline assembler 
          
   result = ADRESH;     //read ADRESH into the lowe r byte 
   result <<= 8;        //move ADRESH to higher byt e 
   result += ADRESL;       //read ADRESL into the l ower 
byte 
 
   return result; 
 
}//end getADC 
 
//************************************************* ********
********************************* 
 
void setPortD(char input_buffer[10]) 
{ 
   if (input_buffer[2] == '1') 
   { 
      mPortD_0_On(); 
   } 
   else 
   { 
      mPortD_0_Off(); 
   } 
   if (input_buffer[3] == '1') 
   { 
      mPortD_1_On(); 
   } 
   else  
   { 
      mPortD_1_Off(); 



   } 
   if (input_buffer[4] == '1') 
   { 
      mPortD_2_On(); 
   } 
   else 
   { 
      mPortD_2_Off(); 
   } 
   if (input_buffer[5] == '1') 
   { 
      mPortD_3_On();          //Olimex LED on 
   } 
   else  
   { 
      mPortD_3_Off(); 
   } 
   if (input_buffer[6] == '1') 
   { 
      mPortD_4_On(); 
   } 
   else  
   { 
      mPortD_4_Off(); 
   } 
   if (input_buffer[7] == '1') 
   { 
      mPortD_5_On(); 
   } 
   else  
   { 
      mPortD_5_Off(); 
   } 
   if (input_buffer[8] == '1') 
   { 
      mPortD_6_On(); 
   } 
   else  
   { 
      mPortD_6_Off(); 
   } 
}//end setPortD 
/** EOF user.c 
*************************************************** ********
****/ 
 
 



 
/************************************************** ********
*********** 
 * 
 *                Microchip USB C18 Firmware Versio n 1.0 
 * 
 
*************************************************** ********
********** 
 * FileName:        io_cfg.h 
* Dependencies:    See INCLUDES section below 
 * Processor:       PIC18 
 * Compiler:        C18 2.30.01+ 
 * Company:         Microchip Technology, Inc. 
 * 
* Software License Agreement 
 * 
 * The software supplied herewith by Microchip Tech nology 
Incorporated 
 * (the “Company”) for its PICmicro® Microcontrolle r is 
intended and 
 * supplied to you, the Company’s customer, for use  solely 
and 
 * exclusively on Microchip PICmicro Microcontrolle r 
products. The 
 * software is owned by the Company and/or its supp lier, 
and is 
 * protected under applicable copyright laws. All r ights 
are reserved. 
 * Any use in violation of the foregoing restrictio ns may 
subject the 
 * user to criminal sanctions under applicable laws , as 
well as to 
 * civil liability for the breach of the terms and 
conditions of this 
 * license. 
 * 
 * THIS SOFTWARE IS PROVIDED IN AN “AS IS” CONDITIO N. NO 
WARRANTIES, 
 * WHETHER EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING , BUT 
NOT LIMITED 
 * TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FI TNESS 
FOR A 
 * PARTICULAR PURPOSE APPLY TO THIS SOFTWARE. THE C OMPANY 
SHALL NOT, 
 * IN ANY CIRCUMSTANCES, BE LIABLE FOR SPECIAL, INC IDENTAL 
OR 



 * CONSEQUENTIAL DAMAGES, FOR ANY REASON WHATSOEVER. 
 * 
 * Author               Date        Comment 
*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~
~~~~~~~~~~ 
 * Rawin Rojvanit       7/21/04     Original. 
*************************************************** ********
*********/ 
 
#ifndef IO_CFG_H 
#define IO_CFG_H 
 
/** I N C L U D E S 
*************************************************/ 
#include "autofiles\usbcfg.h" 
 
/** T R I S 
*************************************************** ******/ 
#define INPUT_PIN           1 
#define OUTPUT_PIN          0 
 
/** U S B 
*************************************************** ********
/ 
#define tris_usb_bus_sense  TRISAbits.TRISA1    // Input 
 
#if defined(USE_USB_BUS_SENSE_IO) 
#define usb_bus_sense       PORTAbits.RA1 
#else 
#define usb_bus_sense       1 
#endif 
 
#define tris_self_power     TRISAbits.TRISA2    // Input 
 
#if defined(USE_SELF_POWER_SENSE_IO) 
#define self_power          PORTAbits.RA2 
#else 
#define self_power          1 
#endif 
 
/** L E D 
*************************************************** ********
/ 
#define mInitPortD()          LATD &= 0x00; TRISD & = 0x00; 
 
#define mPortD_0              LATDbits.LATD0 
#define mPortD_1                 LATDbits.LATD1 



#define mPortD_2                 LATDbits.LATD2 
#define mPortD_3                 LATDbits.LATD3 
#define mPortD_4              LATDbits.LATD4 
#define mPortD_5                 LATDbits.LATD5 
#define mPortD_6                 LATDbits.LATD6 
#define mPortD_7                 LATDbits.LATD7 
 
#define mPortD_0_On()            mPortD_0 = 1; 
#define mPortD_1_On()         mPortD_1 = 1; 
#define mPortD_2_On()         mPortD_2 = 1; 
#define mPortD_3_On()            mPortD_3 = 1; 
#define mPortD_4_On()            mPortD_4 = 1; 
#define mPortD_5_On()         mPortD_5 = 1; 
#define mPortD_6_On()         mPortD_6 = 1; 
#define mPortD_7_On()            mPortD_7 = 1; 
 
#define mPortD_0_Off()           mPortD_0 = 0; 
#define mPortD_1_Off()           mPortD_1 = 0; 
#define mPortD_2_Off()           mPortD_2 = 0; 
#define mPortD_3_Off()           mPortD_3 = 0; 
#define mPortD_4_Off()           mPortD_4 = 0; 
#define mPortD_5_Off()           mPortD_5 = 0; 
#define mPortD_6_Off()           mPortD_6 = 0; 
#define mPortD_7_Off()           mPortD_7 = 0; 
 
 
#define mPortD_0_Toggle()        mPortD_0 = !mPortD _0; 
#define mPortD_1_Toggle()        mPortD_1 = !mPortD _1; 
#define mPortD_2_Toggle()        mPortD_2 = !mPortD _2; 
#define mPortD_3_Toggle()        mPortD_3 = !mPortD _3; 
#define mPortD_4_Toggle()        mPortD_4 = !mPortD _4; 
#define mPortD_5_Toggle()        mPortD_5 = !mPortD _5; 
#define mPortD_6_Toggle()        mPortD_6 = !mPortD _6; 
#define mPortD_7_Toggle()        mPortD_7 = !mPortD _7; 
 
#endif //IO_CFG_H 
 



 

 

  Automatic check of LED indication 46 (52)
Dokumentets skapare- Creator of the document Kurs- Course

Emma Bergh, Mekatronikingenjörsprogrammet 
Johan Comstedt, Elektroingenjörsprogrammet

Examensarbete 
Högskolan i Halmstad

Handledare- Supervisor Kontrollerad- Checked Datum - Date Rev Fil- File 

Magnus Ovik, HMS 
Tommy Salomonsson, HiH 

2008-06-02 1.1  

Bilaga 12: Källkod 2, Processor 



/************************************************** ******************* 
 * 
 *                Microchip USB C18 Firmware Version 1.0 
 * 
 ************************************************** ******************* 
 * FileName:        main.c 
 * Dependencies:    See INCLUDES section below 
 * Processor:       PIC18 
 * Compiler:        C18 2.30.01+ 
 * Company:         Microchip Technology, Inc. 
 * 
 * Software License Agreement 
 * 
 * The software supplied herewith by Microchip Technology Incorporated 
 * (the “Company”) for its PICmicro® Microcontroller is intended and 
 * supplied to you, the Company’s customer, for use solely and 
 * exclusively on Microchip PICmicro Microcontroller products. The 
 * software is owned by the Company and/or its supplier, and is 
 * protected under applicable copyright laws. All rights are reserved. 
 * Any use in violation of the foregoing restrictions may subject the 
 * user to criminal sanctions under applicable laws, as well as to 
 * civil liability for the breach of the terms and conditions of this 
 * license. 
 * 
 * THIS SOFTWARE IS PROVIDED IN AN “AS IS” CONDITION. NO 
WARRANTIES, 
 * WHETHER EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING, BUT NOT 
LIMITED 
 * TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A 
 * PARTICULAR PURPOSE APPLY TO THIS SOFTWARE. THE COMPANY 
SHALL NOT, 
 * IN ANY CIRCUMSTANCES, BE LIABLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL OR 
 * CONSEQUENTIAL DAMAGES, FOR ANY REASON WHATSOEVER. 
 * 
 * Author               Date        Comment 
 
*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~ 
 * Rawin Rojvanit       11/19/04    Original. 
 ************************************************** ******************/ 
 
/** I N C L U D E S 
*************************************************** *******/ 
#include "system\typedefs.h"                        // Required 
#include "system\usb\usb.h"                         // Required 
#include "io_cfg.h"                                 // Required 



 
#include "system\usb\usb_compile_time_validation.h" // Optional 
#include "user\user.h"                              // Modifiable 
 
/** V A R I A B L E S 
*************************************************** *****/ 
 
/** P R I V A T E  P R O T O T Y P E S 
***************************************/ 
static void InitializeSystem(void); 
void USBTasks(void); 
 
/** D E C L A R A T I O N S 
**************************************************/  
 
/************************************************** *********************
******* 
 * Function:        void main(void) 
 * 
 * PreCondition:    None 
 * 
 * Input:           None 
 * 
 * Output:          None 
 * 
 * Side Effects:    None 
 * 
 * Overview:        Main program entry point. 
 * 
 * Note:            None 
 
*************************************************** *********************
*****/ 
void main(void) 
{ 
    InitializeSystem(); 
    while(1) 
    { 
        USBTasks();         // USB Tasks 
        ProcessIO();        // See user\user.c & .h 
    }//end while 
}//end main 
 
/************************************************** *********************
******* 
 * Function:        static void InitializeSystem(void) 



 * 
 * PreCondition:    None 
 * 
 * Input:           None 
 * 
 * Output:          None 
 * 
 * Side Effects:    None 
 * 
 * Overview:        InitializeSystem is a centralize initialization routine. 
 *                  All required USB initialization routines are called from 
 *                  here. 
 * 
 *                  User application initialization routine should also be 
 *                  called from here.                   
 * 
 * Note:            None 
 
*************************************************** *********************
*****/ 
static void InitializeSystem(void) 
{ 
    ADCON1 |= 0x0F;                 // Default all pins to digital 
     
    #if defined(USE_USB_BUS_SENSE_IO) 
    tris_usb_bus_sense = INPUT_PIN; // See io_cfg.h 
    #endif 
     
    #if defined(USE_SELF_POWER_SENSE_IO) 
    tris_self_power = INPUT_PIN; 
    #endif 
     
    mInitializeUSBDriver();         // See usbdrv.h 
     
    UserInit();                     // See user.c & .h 
 
}//end InitializeSystem 
 
/************************************************** *********************
******* 
 * Function:        void USBTasks(void) 
 * 
 * PreCondition:    InitializeSystem has been called. 
 * 
 * Input:           None 
 * 



 * Output:          None 
 * 
 * Side Effects:    None 
 * 
 * Overview:        Service loop for USB tasks. 
 * 
 * Note:            None 
 
*************************************************** *********************
*****/ 
void USBTasks(void) 
{ 
    /* 
     * Servicing Hardware 
     */ 
    USBCheckBusStatus();                    // Must use polling method 
    if(UCFGbits.UTEYE!=1) 
        USBDriverService();                 // Interrupt or polling method 
     
    #if defined(USB_USE_CDC) 
    CDCTxService(); 
    #endif 
 
}// end USBTasks 
 
/** EOF main.c 
*************************************************** ************/ 



/************************************************** ******************* 
 * 
 *                Microchip USB C18 Firmware Version 1.0 
 * 
 ************************************************** ******************* 
 * FileName:        user.c 
 * Dependencies:    See INCLUDES section below 
 * Processor:       PIC18 
 * Compiler:        C18 2.30.01+ 
 * Company:         Microchip Technology, Inc. 
 * 
 * Software License Agreement 
 * 
 * The software supplied herewith by Microchip Technology Incorporated 
 * (the “Company”) for its PICmicro® Microcontroller is intended and 
 * supplied to you, the Company’s customer, for use solely and 
 * exclusively on Microchip PICmicro Microcontroller products. The 
 * software is owned by the Company and/or its supplier, and is 
 * protected under applicable copyright laws. All rights are reserved. 
 * Any use in violation of the foregoing restrictions may subject the 
 * user to criminal sanctions under applicable laws, as well as to 
 * civil liability for the breach of the terms and conditions of this 
 * license. 
 * 
 * THIS SOFTWARE IS PROVIDED IN AN “AS IS” CONDITION. NO 
WARRANTIES, 
 * WHETHER EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING, BUT NOT 
LIMITED 
 * TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A 
 * PARTICULAR PURPOSE APPLY TO THIS SOFTWARE. THE COMPANY 
SHALL NOT, 
 * IN ANY CIRCUMSTANCES, BE LIABLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL OR 
 * CONSEQUENTIAL DAMAGES, FOR ANY REASON WHATSOEVER. 
 * 
 * Author               Date        Comment 
 
*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~ 
 * Rawin Rojvanit       11/19/04    Original. 
 ************************************************** ******************/ 
 
/************************************************** *********************
******* 
 * CDC RS-232 Emulation Tutorial Instructions: 



 
*************************************************** *********************
****** 
 * Refer to Application Note AN956 for explanation of the CDC class. 
 *  
 * First take a look at Exercise_Example() and study how functions are called. 
 *  
 * There are five exercises, each one has a solution in the CDC\user\solutions. 
 * Scroll down and look for Exercise_01,_02,_03,_04, and _05. 
 * Instructions on what to do is inside each function. 
 *  
 
*************************************************** *********************
*****/ 
 
/** I N C L U D E S 
*************************************************** *******/ 
#include "system\typedefs.h" 
#include <usart.h> 
#include "system\usb\usb.h" 
#include "io_cfg.h"             // I/O pin mapping 
#include "user\user.h" 
 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <string.h> 
 
 
 
 
/** V A R I A B L E S 
*************************************************** *****/ 
 
char input_buffer[64]; 
char output_buffer[25]; 
unsigned long result = 0; 
unsigned long ADC_ch0 = 0;  //LED1 Red 
unsigned long ADC_ch1 = 0;  //LED1 Green 
unsigned long ADC_ch2 = 0;  //LED2 Red 
unsigned long ADC_ch3 = 0;  //LED2 Green 
unsigned long ADC_ch4 = 0;  //LED3 Red 
unsigned long ADC_ch5 = 0;  //LED3 Green 
unsigned long ADC_ch6 = 0;  //LED4 Red 
unsigned long ADC_ch7 = 0;  //LED4 Green 
unsigned int Transmit = 0; 
 



//rom char ansi_clrscr[]={"\x1b[2J"};         // ANSI Clear Screen Command 
 
/** P R I V A T E  P R O T O T Y P E S 
***************************************/ 
void InitializeUSART(void); 
//void BlinkUSBStatus(void); 
void initADC(void); 
unsigned long getADC(int ADchannel); 
void SensorRead(void); 
 
/** D E C L A R A T I O N S 
**************************************************/  
 
void UserInit(void) 
{ 
    InitializeUSART(); 
 initADC(); 
 mInitAllLEDs()  
}//end UserInit 
 
void InitializeUSART(void) 
{ 
    TRISCbits.TRISC7=1; // RX 
    TRISCbits.TRISC6=0; // TX 
 
    SPBRG = 0x71; 
    SPBRGH = 0x02;      // 0x0271 for 48MHz -> 19200 baud 
    TXSTA = 0x24;       // TX enable BRGH=1 
    RCSTA = 0x90;       // continuous RX 
    BAUDCON = 0x08;     // BRG16 = 1 
}//end InitializeUSART 
 
/************************************************** *********************
******* 
 * Function:        void ProcessIO(void) 
 * 
 * PreCondition:    None 
 * 
 * Input:           None 
 * 
 * Output:          None 
 * 
 * Side Effects:    None 
 * 
 * Overview:        This function is a place holder for other user routines. 
 *                  It is a mixture of both USB and non-USB tasks. 



 * 
 * Note:            None 
 
*************************************************** *********************
*****/ 
void ProcessIO(void) 
{    
    if((usb_device_state < CONFIGURED_STATE)||(UCONbits.SUSPND==1)) return; 
 
    SensorRead(); 
 
}//end ProcessIO 
 
 
void SensorRead(void) 
{    
static word send_count=0; 
 
    if(send_count==0) 
    { 
  ADC_ch0 = getADC(0); 
  ADC_ch1 = getADC(1); 
  ADC_ch2 = getADC(2); 
  ADC_ch3 = getADC(3); 
  ADC_ch4 = getADC(4); 
  ADC_ch5 = getADC(5); 
  ADC_ch6 = getADC(6); 
  ADC_ch7 = getADC(7); 
   
 
 sprintf(output_buffer,"%03lx%03lx%03lx%03lx%03lx%03lx%03lx%03lx\n",AD
C_ch0,ADC_ch1,ADC_ch2,ADC_ch3,ADC_ch4,ADC_ch5,ADC_ch6,ADC_ch7);
 //concat all ADC-values to output_buffer  
   
  if(getsUSBUSART(input_buffer,1))  //read one char from USB 
   { 
    if(input_buffer[0] == '1')  //if '1'=> LED on 
    {  
     mLED_4_On() 
     Transmit=1; 
    } 
    else 
    { 
     Transmit=0; 
    } 
   } 



  
  send_count = 10000U; 
     if((Transmit==1) && mUSBUSARTIsTxTrfReady()) 
      { 
    putsUSBUSART(output_buffer); //write output_buffer 
to USBUSART 
    Transmit=0; 
      } 
      } 
      else { 
        send_count--; 
      } 
     
}//end SensorRead 
 
 
//************************************************* *********************
******************** 
void initADC(void) 
{ 
 TRISAbits.TRISA0 = 1; 
 TRISAbits.TRISA1 = 1; 
 TRISAbits.TRISA2 = 1; 
 TRISAbits.TRISA3 = 1; 
 TRISAbits.TRISA4 = 1; 
 TRISAbits.TRISA5 = 1; 
 
 ADCON1 = 0b00000111; //(RA0-RA7)=analog input, (Vref+,Vref-)=(Vdd,Vss) 
 ADCON2 = 0b10111110; //12 TAD waiting time, Fosc/64 
 ADCON0 = 0b00000001; //ADon  
  
}// end initADC 
 
//************************************************* *********************
******************** 
unsigned long getADC(int ADchannel) //return value from ADC 
{ 
 switch (ADchannel) //select witch ADC-channel to read from  
 { 
  case 0:        //ADC-
channel0 
   { 
    ADCON0bits.CHS3 = 0; 
    ADCON0bits.CHS2 = 0; 
    ADCON0bits.CHS1 = 0; 
    ADCON0bits.CHS0 = 0; 



    break; 
   } 
  case 1:        //ADC-
channel1 
   { 
    ADCON0bits.CHS3 = 0; 
    ADCON0bits.CHS2 = 0; 
    ADCON0bits.CHS1 = 0; 
    ADCON0bits.CHS0 = 1; 
    break; 
   } 
  case 2:        //ADC-
channel2 
   { 
    ADCON0bits.CHS3 = 0; 
    ADCON0bits.CHS2 = 0; 
    ADCON0bits.CHS1 = 1; 
    ADCON0bits.CHS0 = 0; 
    break; 
   } 
  case 3:        //ADC-
channel3 
   { 
    ADCON0bits.CHS3 = 0; 
    ADCON0bits.CHS2 = 0; 
    ADCON0bits.CHS1 = 1; 
    ADCON0bits.CHS0 = 1; 
    break; 
   } 
  case 4:        //ADC-
channel4 
   { 
    ADCON0bits.CHS3 = 0; 
    ADCON0bits.CHS2 = 1; 
    ADCON0bits.CHS1 = 0; 
    ADCON0bits.CHS0 = 0; 
    break; 
   } 
  case 5:        //ADC-
channel5 
   { 
    ADCON0bits.CHS3 = 0; 
    ADCON0bits.CHS2 = 1; 
    ADCON0bits.CHS1 = 0; 
    ADCON0bits.CHS0 = 1; 
    break; 



   } 
  case 6:        //ADC-
channel6 
   { 
    ADCON0bits.CHS3 = 0; 
    ADCON0bits.CHS2 = 1; 
    ADCON0bits.CHS1 = 1; 
    ADCON0bits.CHS0 = 0; 
    break; 
   } 
  case 7:        //ADC-
channel7 
   { 
    ADCON0bits.CHS3 = 0; 
    ADCON0bits.CHS2 = 1; 
    ADCON0bits.CHS1 = 1; 
    ADCON0bits.CHS0 = 1; 
    break; 
   } 
 } 
 
//inline assembler 
 _asm // A/D 
  BCF PIE1, 6, 0  //clear bit6 in PIE1 => Disable A/D interrupt 
  BCF PIR1, 6, 0  //clear bit6 in PIR1 => A/D conversion is 
not complete 
  MOVLW 0x00    
  MOVWF ADRESH, 0 
  MOVLW 0x00 
  MOVWF ADRESH, 0 
  BSF ADCON0, 1, 0 
  WAIT1:     //Wait for conversion complete 
  BTFSS PIR1, 6, 0 
  GOTO WAIT1 
 _endasm //end A/D 
//end inline assembler 
    
 result = ADRESH;   //read ADRESH into the lower byte 
 result <<= 8;    //move ADRESH to higher byte 
 result += ADRESL;   //read ADRESL into the lower byte 
 
 return result; 
 
}//end getADC 
 



/** EOF user.c 
*************************************************** ************/ 



 
/************************************************** ******************* 
 * 
 *                Microchip USB C18 Firmware Version 1.0 
 * 
 ************************************************** ******************* 
 * FileName:        io_cfg.h 
 * Dependencies:    See INCLUDES section below 
 * Processor:       PIC18 
 * Compiler:        C18 2.30.01+ 
 * Company:         Microchip Technology, Inc. 
 * 
 * Software License Agreement 
 * 
 * The software supplied herewith by Microchip Technology Incorporated 
 * (the “Company”) for its PICmicro® Microcontroller is intended and 
 * supplied to you, the Company’s customer, for use solely and 
 * exclusively on Microchip PICmicro Microcontroller products. The 
 * software is owned by the Company and/or its supplier, and is 
 * protected under applicable copyright laws. All rights are reserved. 
 * Any use in violation of the foregoing restrictions may subject the 
 * user to criminal sanctions under applicable laws, as well as to 
 * civil liability for the breach of the terms and conditions of this 
 * license. 
 * 
 * THIS SOFTWARE IS PROVIDED IN AN “AS IS” CONDITION. NO 
WARRANTIES, 
 * WHETHER EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING, BUT NOT 
LIMITED 
 * TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A 
 * PARTICULAR PURPOSE APPLY TO THIS SOFTWARE. THE COMPANY 
SHALL NOT, 
 * IN ANY CIRCUMSTANCES, BE LIABLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL OR 
 * CONSEQUENTIAL DAMAGES, FOR ANY REASON WHATSOEVER. 
 * 
 * Author               Date        Comment 
 
*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~ 
 * Rawin Rojvanit       7/21/04     Original. 
 ************************************************** ******************/ 
 
#ifndef IO_CFG_H 
#define IO_CFG_H 
 
/** I N C L U D E S ******************************* ******************/ 



#include "autofiles\usbcfg.h" 
 
/** T R I S *************************************** ******************/ 
#define INPUT_PIN           1 
#define OUTPUT_PIN          0 
 
/** U S B ***************************************** ******************/ 
#define tris_usb_bus_sense  TRISAbits.TRISA1    // Input 
 
#if defined(USE_USB_BUS_SENSE_IO) 
#define usb_bus_sense       PORTAbits.RA1 
#else 
#define usb_bus_sense       1 
#endif 
 
#define tris_self_power     TRISAbits.TRISA2    // Input 
 
#if defined(USE_SELF_POWER_SENSE_IO) 
#define self_power          PORTAbits.RA2 
#else 
#define self_power          1 
#endif 
 
/** L E D ***************************************** ******************/ 
#define mInitAllLEDs()      LATD &= 0xF0; TRISD &= 0xF0; 
 
#define mLED_1              LATDbits.LATD0 
#define mLED_2              LATDbits.LATD1 
#define mLED_3              LATDbits.LATD2 
#define mLED_4              LATDbits.LATD3 
 
#define mLED_1_On()         mLED_1 = 1; 
#define mLED_2_On()         mLED_2 = 1; 
#define mLED_3_On()         mLED_3 = 1; 
#define mLED_4_On()         mLED_4 = 1; 
 
#define mLED_1_Off()        mLED_1 = 0; 
#define mLED_2_Off()        mLED_2 = 0; 
#define mLED_3_Off()        mLED_3 = 0; 
#define mLED_4_Off()        mLED_4 = 0; 
 
#define mLED_1_Toggle()     mLED_1 = !mLED_1; 
#define mLED_2_Toggle()     mLED_2 = !mLED_2; 
#define mLED_3_Toggle()     mLED_3 = !mLED_3; 
#define mLED_4_Toggle()     mLED_4 = !mLED_4; 
 



/** S W I T C H *********************************** ******************/ 
#define mInitAllSwitches()  TRISBbits.TRISB4=1;TRISBbits.TRISB5=1; 
#define mInitSwitch2()      TRISBbits.TRISB4=1; 
#define mInitSwitch3()      TRISBbits.TRISB5=1; 
#define sw2                 PORTBbits.RB4 
#define sw3                 PORTBbits.RB5 
 
/** P O T ***************************************** ******************/ 
#define mInitPOT()          TRISAbits.TRISA0=1;ADCON0=0x01;ADCON2=0x3C; 
 
/** S P I : Chip Select Lines ********************* ******************/ 
#define tris_cs_temp_sensor TRISBbits.TRISB2    // Output 
#define cs_temp_sensor      LATBbits.LATB2 
 
#define tris_cs_sdmmc       TRISBbits.TRISB3    // Output 
#define cs_sdmmc            LATBbits.LATB3 
 
/** S D M M C ************************************* ******************/ 
#define TRIS_CARD_DETECT    TRISBbits.TRISB4    // Input 
#define CARD_DETECT         PORTBbits.RB4 
 
#define TRIS_WRITE_DETECT   TRISAbits.TRISA4    // Input 
#define WRITE_DETECT        PORTAbits.RA4 
 
#endif //IO_CFG_H 
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Bilaga 13: Flödesschema 1, user.c 



ProcessorIO() 

SensorRead()

GetsUSBUSART()

Reading a string from USB

Set portDSend ADC

01xxxxxxxx02xxxxxxxx

Error

Else

mUSBUSARTIsTxTrfReady()

PutsUSBUSART()

Flödeschema för User.c  

Yes

No

No

Yes

“Error” “ADC-values”

Transmit to output buffer
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Bilaga 14: Flödesschema 2, user.c 



ProcessorIO() 

SensorRead()

 GetADC()

 GetsUSBUSART()

String with ADC-valuesError

Else

mUSBUSARTIsTxTrfReady()

PutsUSBUSART()

Flödeschema för user.c för visningsprogram 

Yes

No

Yes

Transmit to output buffer

'1'
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Bilaga 15: Användarguide, PIC-USB-4550 



AnvändarguideAnvändarguideAnvändarguideAnvändarguide,,,,    PICPICPICPIC----USBUSBUSBUSB----4550455045504550    

Att använda ”Microchip USB Bootloader” 

Steg 1: 
En kompatibel programmerare är nödvändig då du använder kretsen för första gången. 
Exempel på lämpliga programmerare är: 
PIC-MCP, PIC-MCP-USB, PIC-PG1, PIC-PG2, PIC-PG3, PIC-PG4, PIC-ICD2, PIC-
ICD2-POCKET, PIC-ICD2-TINY 
Programmeraren ansluts vid programmering till Olimex- kortets ICSP- kontakt. För 
anslutning se beskrivning av ICSP för PIC-USB-4550 hos tillverkaren, 
http://www.olimex.com 
 
Steg 2:  
Installera nödvändig programvara, hämta ”Bootloader” och ” PDFSUSB utility”: 
 
Microchip MPLAB 7.00+ tillgänglig från http://www.microchip.com/ide  
Microchip C18 2.40+ Student Ed från http://www.microchip.com/c18/ ,markera alla 
alternativ enligt Figur 1 vid installation. 
Microchip USB Bootloader files , en021827.exe 
(http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=212
4&param=en022625). 
USB bootloader för PIC-USB-4550 (sökväg: Development boards→Proto boards→PIC-
USB-4550), http://www.olimex.com. 
 

 
Figur 1 

 
Steg 3: 

Programmera ”bootloader” till PIC-USB-4550, se dokumentation för den 
programmerare du använder. 
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Steg 4: 
Anslut USB- kabeln mellan datorn och logikenheten (PIC-USB-4550). Kortet 
strömförsörjs nu via USB om ”Jumper” på logikenheten är inställd för det. 
Gå till ”Boot Mode” genom att hålla ner Knapp1 (boot) och därefter trycka på Knapp2 
(reset). Nu skall Windows detektera en ny USB (okänd) enhet. 
 

 
 
Figur 2 
 

Steg 5: 
Nu kommer Windows fråga efter en drivrutin. Förfarandet för att installera en drivrutin 
beror på vilket operativsystem som är aktuellt. 
Se avsnitt ”2.3.3 Installing the USB Device Driver” i dokumentet "PICDEM™ FS USB 
Demonstration Board User's Guide", 
(http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/51526a.pdf). 
 
För WinXP, neka ”Windows Update Search”, välj ”install from specific location 
(Advanced)” och ” include the folowing location in the search": 
C:\MCHPFSUSB\Pc\MCHPUSB Driver\Release\ 
 
Nu skall enheten kännas igen av Windows som "PIC18F4550 Family Device". 
 
KLART, nu är enheten kofigurerad. 

Knapp2 

Knapp1 

ICSP 

USB 



 

  3 (4) 
Dokumentets skapare- Creator of the document Kurs- Course 

Johan Comstedt, Emma Bergh Examensarbete 
Högskolan i Halmstad 

Handledare- Supervisor Kontrollerad- Checked Datum - Date Rev Fil- File 

Magnus Ovik, HMS 
Tommy Salomonsson, HiH 

2008-05-09 1.0  

Att emulera en COMx port med ”Microchip CDC Firmware” 

Dessa steg förutsätter att program och enheter är installerade och konfigurerade enligt  
”Att använda Microchip USB Bootloader” i detta dokument. 
 
Steg 1: 
Anslut USB- kabeln mellan datorn och logikenheten (PIC-USB-4550). Kortet 
strömförsörjs nu via USB om ”Jumper” på logikenheten är inställd för det. 
Enheten skall kännas igen av Windows. 
 
Steg 2: 

Starta programmet ”PDFSUSB” från sökvägen: 
C:\MCHPFSUSB\Pc\Pdfusb\PDFUSB.exe 
 
Steg 3: 

Gå till ”Boot Mode” genom att hålla ner Knapp1 (boot) och därefter trycka på Knapp2 
(reset), se Figur 2. Välj enheten som visas i rullistan enligt Figur 3. 
Välj ”Load HEX file” och ange sökvägen: 
C:\MCHPFSUSB\fw\Cdc\_output\MCHPUSB.hex 
Välj ”Program Device”, Nu laddas programmet via USB till processorn. 
 

 
Figur 3 

 
Steg 4: 

Starta om kortet i ”User Mode”, tryck ner Knapp2 en gång. 
Nu skall Windows detektera en ny USB (okänd) enhet. 
 
Steg 5: 
Nu kommer Windows fråga efter en drivrutin för USB- enheten. Tillvägagångssättet för 
att installera drivrutinen beror på vilken version av Windows det är. 
Låt inte Windows själv installera en drivrutin (om så sker måste du avinstallera den 
manuellt!!!). Specificera en egen sökväg till drivrutinen enligt: 
C:\MCHPFSUSB\fw\Cdc\inf\win2k_winxp (mchpcdc.inf) 
Nu skall enheten kännas igen som ”Communications Port” (COMx, COM3 exempelvis). 
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Detta kan du verifiera i StartMenu: Programs\Control Panel\System\Hardware\Device 
Manager. Se Figur 4. 
 

 
Figur 4 
 
Steg 6: 
För att testa USB- kommunikationen: 
Start Menu: Programms/Accessories/Communications/HyperTerminal 
Skapa en ny anslutning för COM- porten där enheten är installerad med 115200 baudrate 
(detta värde är angivet i cdc.c). 
I hyperterminalen, klicka Connect (Call). 
Sedan (och bara då) tryck på Knapp1 på OLIMEX- kortet. 
I hyperterminalens fönster kommer det nu stå: 
 
”Microchip Technology Inc., 2004 
PIC18F4550 Full-Speed USB - CDC RS-232 Emulation Demo” 
 
Steg 7: 
För att gå vidare med ett eget program som emulerar en COMx port, se dokumentation 
och källkod: AN956 Migrating Applications to USB from RS-232 UART, 
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=182
4&appnote=en021631. 
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Bilaga 16: Källkod, grafiskt presentationsverktyg 



%Main program  
close all   
clear all  
  
button= 'Yes' ;  
s1=serial( 'COM2' , 'BaudRate' ,9600, 'DataBits' ,8, 'StopBits' ,1, 'Terminator'
, 'LF' , 'FlowControl' , 'none' );  
h = waitbar(0, 'Please wait...' );  
fopen(s1);  
close(h)  
  
while  strcmp(button, 'Yes' )  
    button = questdlg( 'Visa ADC-värden?' , 'ADC' );  
    if  strcmp(button, 'Yes' )  
        GetADC(s1);  
    else  
        break  
    end  
end  
  
pause(1)  
fclose(s1)  
pause(1)  
disp( 'COM-closed' );  
delete(s1)  
disp( 'COM-object deleted' );  
clear all  
close all  
  
%Function for realtime plot  
function  realtimeplot(h,x,AD0,AD1,AD2,AD3,AD4,AD5,AD6,AD7)  
hold on 
plot(x,AD0, ':+' ,x,AD1, ':x' ,x,AD2, ':+' ,x,AD3, ':x' ,x,AD4, ':+' ,x,AD5, ':x' ,
x,AD6, ':+' ,x,AD7, ':x' )  
title( 'ADC' )  
ylabel( 'ADC-value' )  
xlabel(sprintf( 't\n\nD1_r=%3u\nD1_g=%3u\nD2_r=%3u\nD2_g=%3u\nD3_r= %3u\n
D3_g=%3u\nD4_r=%3u\nD4_g=%3u\n' ,AD0,AD1,AD2,AD3,AD4,AD5,AD6,AD7))  
xlim([0 100])  
ylim([0 1024])  
  
if (x>100)  
    xlim([0+(x-100) x+1])  
end  
drawnow  
clear AD0 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 AD7 
  



%Function to get values from string  
function  GetADC()  
  
n=1;  
r=1;  
h=figure( 'Name' , 'PIC-ADC' , 'NumberTitle' , 'off' );  
ylabel( 'ADC-value' )  
title( 'ADC' )  
plotedit off  
drawnow  
  
while (1)  
        input=fscanf(s1);  
        AD_ch0=hex2dec(input(1:3));  
        AD_ch1=hex2dec(input(4:6));  
        AD_ch2=hex2dec(input(7:9));  
        AD_ch3=hex2dec(input(10:12));  
        AD_ch4=hex2dec(input(13:15));  
        AD_ch5=hex2dec(input(16:18));  
        AD_ch6=hex2dec(input(19:21));  
        AD_ch7=hex2dec(input(22:24));  
        fread(s1,s1.BytesAvailable);  
        pause(0.01)  
        
realtimeplot(h,n,AD_ch0,AD_ch1,AD_ch2,AD_ch3,AD_ch4 ,AD_ch5,AD_ch6,AD_ch
7)  
        n=n+1;  
        r=r+1;  
        clear AD_ch0 AD_ch1 AD_ch2 AD_ch3 AD_ch4 AD_ch5 AD_ch6 AD_ch7 
ans  input  
        if  r>200  
            close(h)  
            r=1;  
           break  
        end  
end  
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Bilaga17: Intensitetsmätningar, sensor 



 

Försök 1: 
 
ID

(1) Intensitet/Färg M R
(2) M G

(2) VOUTR VOUTG 
4.16mA Svag/Grön 8.28V 8.25V 8.28V 8V 
 Stark/Grön 8.28V 8.25V 8.28V 7.4V 
      
 Svag/Röd 8.28V 8.25V 7.5V 8.25V 
 Stark/Röd 8.28V 8.25V 7V 8.25V 
      
8.33mA Svag/Grön 8.28V 8.25V 8.28V 6V 
 Stark/Grön 8.28V 8.25V 8.22V 2V 
      
 Svag/Röd 8.28V 8.25V 2.1V 8.25V 
 Stark/Röd 8.28V 8.25V 1.4V 8.27V 

 
 

Försök 2: 
 
ID

(1) Intensitet/Färg M R
(2) M G

(2) VOUTR VOUTG 
4.16mA Svag/Grön 8.28V 8.25V 8.28V 5V 
 Stark/Grön 8.27V 8.25V 8.28 2.6V 
      
 Svag/Röd 8.28V 8.24V 6.3 8.25V 
 Stark/Röd 8.28V 8.26V 5.8V 8.26V 
      
8.33mA Svag/Grön 8.28V 8.25V 8.25V 0.21V 
 Stark/Grön 8.28V 8.25V 8V 0.12V 
      
 Svag/Röd 8.28V 8.25V 0.2V 8.24V 
 Stark/Röd 8.28V 8.25V 0.14V 8.23V 

 
 
(1) Avser strömmen genom lysdioden. 
(2)Utspänningen från röd resp. grön fotodiod vid mörker. 
När fotodioden ”mättas” med vitt ljus medför det en utsignal på 0.1V på båda 
förstärkarkopplingarna. 
 
OBS: 
Vid mätningen har lysdioderna från ”LED-boxen” hållits mot RGB- sensorn för hand, då 
infallsvinkeln för ljuset är väldigt avgörande för vilket mätvärde man får ut från sensorn 
bör dessa värden endast ses som riktvärden. 
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Bilaga18: Mätningar Med Grafiskt Presentationsverktyg 



Mätning 1, mörker 

 



Mätning 2, ljus 

 



Mätning 3, LED med rött ljus 

 



Mätning 4, LED med grönt ljus 
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