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Abstract  

Free2Move AB is developing products for the market within wireless communication 
and identification, among those active RFID-tags. The company had an idea about 
providing one of their active RFID tags with a GPS receiver and transmit positions via 
an existing RFID protocol. Desire from the company was also the possibility to log 
positions and measure temperature. The finished prototype should also be able to be 
activated by movement. The company had proposal about components that were to be 
used in the project. A large part of the work was to understand how these worked and 
how to combine them to fulfill the requirements established in agreement with 
supervisor at Free2Move. A PIC microcontroller was used in the design of the prototype 
and software implemented for communication with GPS, RFID tag and other 
components. The result was a working prototype where an existing RFID tag was 
integrated in the same printed circuit board layout as the GPS receiver and other 
components that were used in the project. 
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Sammanfattning 

Free2Move AB utvecklar produkter för marknaden inom trådlös kommunikation och 
identifiering, däribland aktiva RFID-taggar. Företaget hade en idé om att förse en av 
deras aktiva RFID-taggar med en GPS-mottagare och skicka positioner via ett befintligt 
RFID-protokoll. Önskemål från företaget var också möjligheten att kunna logga 
positioner samt mäta temperatur. Den färdiga prototypen skulle också kunna aktiveras 
vid förflyttning. Företaget hade förslag på komponenter som kom att användas i 
projektet. En stor dela av arbetet var att förstå hur dessa fungerade och hur de skulle 
kombineras för att uppnå de krav som satts i överenskommelse med handledare på 
Free2Move. En PIC-mikrokontroller användes i designen för prototypen och mjukvara 
implementerades för kommunikation med GPS, RFID-tag och övriga komponenter. 
Resultatet blev en fungerande prototyp där en befintlig RFID-tag integrerats i samma 
kretskortslayout som GPS-mottagare och övriga komponenter som använts i projektet. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Detta projekt är ett examensarbete för högskoleingenjörsexamen i elektroteknik, för en 
projektgrupp bestående av två personer, Christofer Bengtsson och Kristoffer Madsen 
(här kallade projektgruppen). Projektet utförs i samarbete med Free2Move AB (här även 
kallat företaget). Projektets mål är att utveckla en prototyp till en ny artikel i företagets 
sortiment av aktiv RFID. Produkten är kort sagt en aktiv RFID-tag som är utrustad med 
en GPS-mottagare. Tanken med att kombinera RFID med GPS är att RFID-taggen inte 
bara ska kunna rapportera sin identitet till RFID-läsaren, utan också var den befinner sig. 

1.2 Problemformulering 

Free2Move har sedan tidigare en typ av RFID-tag, kallad F2M08-X1X som kan 
rapportera sin temperatur [1]. Andra varianter finns som kan logga värden från andra 
typer av sensorer. Dock har företaget ingen tag som rapporterar sin position. 

Företaget har visserligen produkter som kombinerar GPS och GSM. Dessa gör det 
möjligt att övervakar rörliga föremåls position, men i många tillämpningar behöver 
föremålets position bara övervakas inom ett begränsat område. Då lämpar sig RFID 
bättre som kommunikationsteknik än GSM. GSM-sändare drar mycket ström och är 
dyra. Dessutom tillkommer avgifter till GSM-operatören då produkten används.  

GPS-utrustade taggar går att integrera i redan befintliga RFID-system från Free2Move, 
utan att RFID-läsarna behöver bytas ut. 
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1.3 Mål 

Målet med detta projekt är att uppfylla hela kravspecifikationen. Kraven har reviderats 
några gånger under projektet, men nedan följer den slutgiltiga versionen.  

1.3.1 Kravspecifikation för hela examensarbetet 

Projektet skall: 

1. Resultera i en prototyp som uppfyller nedanstående krav 

2. Resultera i en projektrapport, bilagor samt icke offentliga dokument, som 
tillsammans innefattar all nödvändig dokumentation för vidareutveckling och 
produktion 

3. Demonstreras på ett intressant och pedagogiskt sätt på UTEXPO. 

4. Uppfylla alla andra obligatoriska moment i examensarbete för 
högskoleingenjörsexamen i elektroteknik vid Högskolan i Halmstad. 

1.3.2 Kravspecifikation för prototypen 

Prototypen skall: 

1. Kunna aktiveras av rörelse 

2. Kunna logga 100 GPS-positioner 

3. Kunna sända GPS-positioner via RFID 

4. Drivas med batteri av lämplig typ och storlek 

5. Rymmas i lämplig plastlåda av volym mindre än ¼ liter.  

6. Ha en intern I2C-buss för kommunikation mellan en PIC 16F688 (primär 
mikrokontroller) och en PIC 16F689 (sekundär mikrokontroller) 

7. Ha ytterliggare en intern I2C-buss för kommunikation mellan PIC 16F689 och 
sensorer 

8. Ha en intern UART för kommunikation mellan PIC 16F689 och GPS-modul 

9. Innehålla samma elektriska koppling (inkl. PIC 16F688) som F2M08-X1X 

10. Ha en GPS-modul av typ iTrax300 och aktiv GPS-antenn av typ GeoHelix-S. 
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2 Bakgrund 

2.1 Free2Move AB 

Free2Move har ett antal produkter inom området aktiv RFID. De tillverkar läsare och 
taggar med olika egenskaper. F2M08-X1X är en RFID-tag som kan mäta, logga och 
rapportera temperaturen som den utsätts för.  

Antag att en pall med livsmedel ska transporteras från producent, via grossist till 
återförsäljare. En RFID-tag av typ F2M08-X1X monteras på pallen och loggar 
temperaturen under hela transporten. Då pallen anländer till återförsäljaren och packas 
upp, avläses taggen och återförsäljaren kan på det viset garantera att livsmedel som säljs 
inte blivit utsatt för otillåtna temperaturer. 

Företaget såg ett nytt potentiellt användningsområde för aktiv RFID. Nämligen att 
RFID-taggar ska kunna mäta, logga och rapportera sin GPS-position. På samma sätt som 
det ofta är intressant att veta vilka temperaturer som något har utsatts för, så kan det vara 
intressant att veta var en sak är, var den har varit och när den var där. Exempel på 
användningsområde för detta är stöldskydd och logistik. 

2.2 RFID 

RFID (Radio Frequency IDentification) är en teknik för identifiering av föremål via 
radio. Det användes för första gången under andra världskriget av britterna för att skilja 
mellan egna och fientliga flygplan. Det dröjde till 1980-talet innan den kommersiella 
användningen började ta fart på riktigt. Prestanda, storlek och pris har utvecklats till det 
bättre sedan dess, och gör det fortfarande. En RFID-tag kan jämföras med streckkoden 
på tex. ett mjölkpaket  men med den skillnaden att avläsningen kan ske på distans, eller 
till och med utom synhåll för läsaren. Mängden data som kan läsas från en tag är betydligt 
större än den information som kan lagras i en streckkod . Ett RFID-system består i sin 
enkelhet av tre delar; värddator, läsare och minst en tag. Värddatorn har en databas med 
relevant information för varje tag. Läsaren sköter den trådbundna kommunikation med 
värddatorn och radiokommunikationen med taggarna.  

RFID-tekniken delas upp i tre kategorier; passiv, aktiv och semipassiv RFID.  

2.2.1 Passiv 

Passiva taggar är idag de mest vanligt förekommande. Uppbyggnaden består av en antenn 
och en IC-krets. Taggarna saknar egen strömförsörjning och tar sin energi från den 
radiosignal som sänds ut av läsaren. På grund av att energimängden som kan överföras 
på detta sätt är begränsad så blir räckvidden maximalt ett tiotal meter. Deras fördel är att 
priset per enhet är lågt (enstaka kronor) och konstruktionen går att göra mycket platt, så 
att den ryms bakom en etikett.. Men deras pris och storlek gör ändå att de inte kan 
konkurrera med streckkoder i alla tillämpningar. Då passiva taggar får sin energi från 
läsaren blir livslängden obegränsad, eller i praktiken betydligt längre än de två andra 
typerna av taggar.  

2.2.2 Aktiv 
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Aktiva taggar är till skillnad från de passiva självförsörjande med energi från ett inbyggt 
batteri. I vissa fall kan strömförsörjningen även ske externt, beroende på 
användningsområde. Då dessa taggar ej är beroende av läsaren för strömförsörjning så 
kan högre sändareffekter användas och därmed längre räckvidd uppnås. Ofta 100m och i 
vissa fall runt 1km. 

2.2.3 Semipassiv 

Semipassiva taggar är ett mellanting mellan de två typerna ovan. Radiokommunikationen 
fungerar precis som en passiv tag där energiförsörjningen sker via läsaren. Skillnaden är 
att all övrig elektronik i taggen får sin ström från ett batteri. Detta är en fördel då den kan 
vara aktiv även utanför läsarens räckvidd. Till exempel kan temperaturen i taggens 
omgivning loggas kontinuerligt och överföras till läsaren då taggen är inom räckhåll.  

[2] 

2.3 GPS 

GPS (Global Positioning System) eller NAVSTAR GPS (NAVigation Signal Timing and 
Ranging GPS) är ett system för navigering på jordens yta och i atmosfären. GPS sattes i 
drift 1994 för att ersätta ett liknande men mycket mer begränsat system som kallades 
TRANSIT [3]. 

GPS bygger på att ett antal (minst 24 [4]) satelliter kretsar kring jorden i 6 jämnt 
utplacerade omloppsbanor, på ett sådant sätt att man från varje punkt på jordens yta (i 
öppet landskap) alltid har kontakt med minst fyra satelliter [3].  

Det är just fyra satelliter som behövs för att få en lösning på det ekvationssystem som ger 
svaret på var mottagaren befinner sig. Satelliterna är utrustade med varsin atomklocka 
som är synkroniserade mot varandra och mycket exakta. Mottagaren kan genom 
tidsfördröjningen som uppkommer – då signalen färdas från satellit till mottagare – räkna 
ut det relativa avståndet till varje satellit [3]. Men eftersom mottagarens klocka inte går att 
synkronisera med satelliternas (då hade de varit tvungna att vara på samma plats) så kan 
den inte räkna ut det absoluta avståndet till satelliterna. För att bestämma en position i tre 
dimensioner behövs tre avståndsmätningar i olika riktningar, men eftersom avstånden i 
detta fallet inte är absoluta, utan relativa, så krävs en fjärde avståndsmätning för att få en 
lösning på ekvationssystemet. Därav krävs signal från fyra satelliter. 

En fulldefinierad position (bestämd av minst fyra satelliter) kallas även 3D-fix. Om 
endast signal från tre satelliter kan detekteras, så bestäms en position genom att ett 
antagande görs om att GPS-mottagaren befinner sig på marknivå. Detta kallas 2D-fix. 

Satelliterna sänder på två olika frekvenser, varav informationen på den ena frekvensen är 
krypterad och bara tillgänglig för det amerikanska försvaret. Från början hade den 
okrypterade informationen på den civila frekvensen ett avsiktligt pålagt mätfel. Detta 
kallades SA (Selective Availability) och skulle säkerställa att det amerikanska försvaret 
alltid skulle ha en fördel gentemot sina fiender i en eventuell krigssituation. Mätfelet var 
ganska lätt att kompensera för, genom att placera ut markbaserade referensenheter med 
kända positioner som sänder korrigeringsdata till mobila mottagare i närheten. Denna 
teknik kallas DGPS och har vissa likheter med relativ positionering, vilket beskrivs 
närmare nedan. SA togs bort år 2000, men DGPS och relativ positionering kan 
fortfarande användas för att få bättre positionsnoggrannhet än med vanlig GPS.  
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De senaste åren har användandet av GPS ökat, i takt med att mottagarna har blivit 
billigare, strömsnålare och mindre. Avskaffandet av SA har också bidragit till uppsvinget. 
GPS-mottagare integreras numera i vanliga mobiltelefoner och installeras i personbilar.  

2.3.1 Relativ positionering 

Med relativ positionering kan högre noggrannhet uppnås. En stor del av det mätfel som 
uppkommer vid positionsbestämning med GPS beror på att radiosignalerna bryts under 
sin väg genom atmosfären. Denna och vissa andra felkällor är av sådant slag att de vid 
varje tidpunkt ger upphov till samma mätfel på två mottagare som är relativt nära 
varandra. Om en av dessa mottagare är stationärt monterad och dess position är 
noggrant uppmätt och dokumenterad, så går den andra mottagarens position att fastställa 
med förbättrad precision. För matematisk förklaring, se Figur 1.  

 

Figur 1: Princip för relativ positionering 

Genom att anta att båda mottagarna mäter samma mätfel, kan alltså stora felkällor 
elimineras.  

2.4 Geodetiska koordinatsystem 

I detta projekt nämns tre geodetiska koordinatsystem. Nedan följer en beskrivning av 
dem. För enkelhetens skull likställs jordens form med WGS84-ellipsoiden i beskrivningen 
nedan. 

2.4.1 Latitud, longitud, altitud 

Detta är det koordinatsystem som används i flest sammanhang. I många fall är man bara 
intresserad av de två vinklarna latitud φ och longitud λ som beskriver positionen på 
jordytan, tex. inom marin navigering. Altituden h är höjden över jordytan. Om h är 
negativ tyder det på en position under jordytans nivå. 

a 

b 

c d 
a: Verklig position för 

referensmottagare (känd) 

b: Mätvärde från 
referensmottagare (känd) 

c: Verklig position för  
rörlig mottagare (sökt) 

d: Mätvärde från rörlig 
mottagare (känd) 

Den sökta positionen c 
bestäms på följande sätt: 

c = a+F+E-F 

ñ c = a+E 

ñ c = a+d-b 

E 

E 

F 

F 
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φ är den vinkel som bildas mellan ekvatorplanet och normalen till jordytan i den avsedda 
punkten. Observera att jordens ellipsoidform medför att normalen till jordytan i de flesta 
fall inte går genom jordens centrum. λ är den vinkel som bildas mellan nollmeridianens 
plan och det plan som normalen till jordytan och polerna ligger i.  

[4] 

Vinklarna φ och λ anges alltid positiva. Mätetalet för vinklarna kompletteras därför med 
N eller S respektive E eller W för att markera vilken sida av ekvatorn och nollmeridianen 
punkten befinner sig. 

2.4.2 ECEF 

ECEF (Earth Centred Earth Fixed) är ett ortogonalt koordinatsystem som - likt namnet 
anger - utgår från jordens centrum. X- och Y-basvektorerna ligger i ekvatorplanet. X 
pekar mot nollmeridianen och Y 90° öster om nollmeridianen. Z-basvektorn pekar från 
jordens centrum mot nordpolen. 

Se Figur 2. 

[4] 

2.4.3 ENU 

ENU (East North Up) bygger på att man inom ett lokalt område approximerar jordytan 
till ett plan och därpå bygger ett koordinatsystem. E- och N-basvektorerna ligger i 
jordytans plan. N pekar mot nordpolen. E pekar österut och är ortogonal mot N. U-
basvektorn är ortogonal mot jordytans plan och pekar bort från jorden (uppåt).  

ENU används tex. för att mäta avståndet från en radar till ett flygplan, eller från en 
referenspunkt med känd position till en GPS-mottagare.  

Se Figur 2. 

 

Figur 2: Modell av jorden som visar principen för ECEF och ENU. 
”PRIME MERIDIAN” är nollmeridianen. Ursprung: Wikipedia [5]. 
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3 Metod 

3.1 Instudering 

För att kunna utföra detta projekt, så har teoretisk instudering gjorts inom områden som 
GPS, RFID och C-programmering. En rad datablad för olika komponenter har också 
studerats. Personalen på företaget har fungerat som referens då projektgruppen har 
behövt information om företagets produkter, tex. F2M08-X1X. 

3.2 Dokumentation 

Ett projekt som detta fyller inte något syfte för uppdragsgivaren om de inte 
dokumenteras utförligt. Denna rapport och dess bilagor och referenser utgör såklart den 
största delen av dokumentationen. Ytterligare dokumentation kommer att överlämnas till 
företaget, men utelämnas ur rapporten av sekretesskäl. 

3.3 Systemarbete 

Meningen med detta projekt är att komma ett steg närmare en ny säljbar produkt (här 
kallad slutprodukt). Steget som ska tas är att konstruera en prototyp. För att underlätta 
konstruktionen av prototypen har projektgruppen i samråd med företaget valt att också 
konstruera ett utvecklingskort. I stora drag är prototypen en sammanslagning av 
utvecklingskortet och F2M08-X1X. Se Figur 3. 

 

Figur 3: Projektstrategi. 

Val av komponenter som används till projektet har till största delen gjorts av Free2Move. 
Anledningen är att dessa är standardkomponenter för företagets befintliga produkter, 
eller komponenter som ska användas till framtida projekt. 

RFID-tag 
F2M08-
X1X 

Utvecklings-
kort 

Prototyp Slut-
produkt 

= Konstrueras i projektet 
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3.3.1 Utvecklingskort 

Utvecklingskortet togs fram för testa av GPS-mottagaren (iTrax300) genom att via en 
USB-UART-omvandlare (FT232) [6] direkt kunna kopplas till en PC. Men även övriga 
komponenter lades till för att efterlikna den färdiga prototypen. RFID-taggen finns dock 
inte med på detta kort. Blockschemat i Figur 4 visar en översikt av hur komponenterna 
på utvecklingskortet samverkar. För detaljer, se Bilaga 2. Det är tänkt att all 
kommunikation ska ske via en mikrokontroller (PIC 16F689), se Figur 4. Möjlighet att 
koppla förbi mikrokontrollern finns. Fler möjligheter för justeringar finns men tas inte i 
upp här utan i Bilaga 2. Utvecklingskortet användes även för att testa och skriva rutiner 
till komponenterna kopplade på I2C-bussen. Rutorna I/O består av tryckknappar och 
lysdioder. 

 

Figur 4: Systemöversikt över utvecklingskort. Streckad linje anger alternativ systemkonfiguration. 

3.3.2 Prototyp 

För enkelhetens skull har det i överenskommelse med handledare på företaget bestämts 
att konstruktionen för F2M08-X1X ska användas till prototypen. Kommunikation mellan 
tag och med övrig elektronik sker via en I2C-buss. 

Systemkonfigurationen för prototypen motsvarar i stort sett den som togs fram för 
utvecklingskortet. USB-UART-omvandlaren har försvunnit och ersatts med Free2Moves 
aktiva RFID-tag F2M08-X1X. Elektroniken kan delas in i två block. Block 2 bestående 
av RFID-taggen och Block 2 med övriga komponenter. Se Figur 1Figur 5. 
Kommunikation sker mellan blocken via in I2C-buss där Block 1 agerar master över 
Block 2 som agerar slave.  
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Figur 5: Systemöversikt för prototyp. 

Block 1 

RFID-taggen är en modifierad version av F2M08-X1X. Den har anpassats för att kunna 
läsa data från en I2C-buss och skicka den via radio till en läsare. Datamängden från Block 
2 skickas i två lika stora datapaket på vardera 13 byte. Det är den största datamängd som 
RFID-protokollet klarar i en sändning och det krävs två sändningar för att överföra båda 
paket från Block 2. Varje paket är numrerat och det är värddatorn, kopplad till läsaren 
som avgör vilket paket den mottagit. Taggen påverkas inte av vilket paket som skickas. 

De viktigaste komponenterna i taggen är den primära mikrokontrollern (PIC 16F688) [7] 
och RFID-transceivern (NRF24) [8]. 

Block 2 

Funktionen för Block 2 är att hämta positioner från GPS-mottagaren (iTrax300) [9] samt 
temperatur från temperatursensorn (DS620) [11]. Positioner ska kunna loggas om taggen 
befinner sig utanför läsarens räckvidd. De lagras i ett externt minne, EEPROM (24AA16) 
[12], som har plats för 102 positioner. Varje position tar 20 byte av totalt 2048 byte 
tillgängliga. En mikrokontroller (PIC-16F689) sköter avläsningen av GPS-mottagaren 
samt temperatursensorn och lagrar positioner i EEPROM:et. Data skickas till Block 1 på 
begäran av den primära mikrokontrollern. Accelerometern (SMB380) [13] används för att 
generera avbrott till mikrokontrollern och väcka den ur sleep-mode. Meningen är att alla 
komponenter ska ligga i energisparläge så mycket som möjligt och ska endast vakna upp 
om prototypen utsätts för rörelse. Accelerometern initieras vi I2C-bussen som den delar 
med temperatursensor och EEPROM. Efter initiering befinner den sig i energisparläge 
och vaknar upp med ett par sekunders intervall för att avgöra om prototypen är i rörelse. 
Om den är det genereras avbrott via en separat ledning till den sekundära 
mikrokontrollern som accepterar eller ignorerar det beroende på situation. Komponenten 
I/O i Block 2 består endast av en lysdiod och används för att indikera vilket läge 
positioneringstaggen befinner sig i. GPS-antennen som används är av typ GeoHelix-S 
[10]. 
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3.4 Hårdvara 

3.4.1 Utvecklingskort 

 

Figur 6: Utvecklingskort 

Hela konstruktions- och tillverkningsarbetet genomfördes av projektgruppen. 
Programsviten Cadence PSD 14.2 användes för att göra kopplingsschema och 
kretskortslayout. Kretskortet tillverkades i Högskolan i Halmstads kretskortsverkstad och 
bestyckades med komponenter i Free2Moves verkstad. Kretskortet är dubbelsidigt, med 
en minsta ledarbredd på 0,3 mm och minsta isolationsbredd på 0,17 mm. 

Se Figur 6 och Bilaga 2 för mer information. 

3.4.2 Prototyp 

 

Figur 7: Prototyp monterad på plaststycke för att underlätta mätningar och programmering. Vissa 
komponenter saknas på kretskortet. 

Samma arbetsgång följdes som vid tillverkningen av utvecklingskortet, med skillnaden att 
själva kretskortet tillverkades av företaget Cogra Pro AB. Det beställdes i fyra exemplar. 
Kretskortet är dubbelsidigt, med en minsta ledar- och isolationsbredd på 0,15 mm. 
Kopparytorna är tennpläterade för minskad korrosion. 

Se Figur 7 och Bilaga 3 för mer information. 
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3.5 Mjukvara 

3.5.1 verktyg 

För utvecklandet av mjukvara har Microchips egen utvecklingsmiljö, MPLAB IDE v8.00, 
använts. Anledningen till valet var att den är gratis och inte har några begränsningar för 
användandet, så som prövotid och liknande. Projektgruppen har sedan tidigare 
erfarenheter av just denna utvecklingsmiljö. Nackdelen är att det inte medföljer någon 
gratis C-kompilator för just den mikrokontroller (PIC 16F689) som används till 
prototypen, utan endast assembler är tillgängligt. Assembler användes för att skriva små 
testprogram till mikrokontrollern på utvecklingskortet samt komponenter kopplade till 
den. Till mjukvaran i prototypen krävdes en C-kompilator då kod skriven assembler blir 
alldeles för svår att överblicka. Efter förslag från Universitetsadjunkt Tommy 
Salomonsson valdes en C-kompilator från SourceBoost Technologies, kallad BoostC. 
Den har stöd  för PIC 16F689 som används till prototypen. Dock med ett par 
begränsningar i gratisversion. Går ej att kompilera program vars storlek överstiger 2000 
word eller motsvarande 50% av tillgängligt programminne i 16F689. Det går heller ej att 
använda mer RAM-minne än det som finns tillgängligt i två minnesbanker. I datablad  
för PIC 16F689 [14] framgår det att sammanlagt 176 byte finns tillgängliga i bank 1 och 
2, av totalt 256 byte. Mjukvaran måste alltså hålla sig inom dessa gränser. En fördel med 
BoostC-kompilatorn är att den är integrerbar i MPLAB IDE.  

3.5.2 Detekteringsalgoritm 

Dataflödet från GPS-mottagaren till den sekundära mikrokontrollern sker seriellt via 
SiRF Binary Protocol [15] med en hastig på 57600 bitar per sekund. All data från 
mottagaren skickas i paket kallade output messages. Se Rubrik 3.6.1 för närmare 
beskrivning. Det paket som är av intresse är message ID2 och har startsekvensen 0xA2, 
0xA0, 0x00, 0x29, 0x02 som är unik för just detta message. Detekteringen av sekvensen 
sker i en tillståndsmaskin, se Figur 8.  

 

Figur 8: Tillståndsgraf för detektering av sekvensen 0xA2, 0xA0, 0x00, 0x29, 0x02.  

Tillståndsmaskinen börjar i tillstånd S0 och går över till S1 när 0xA2 detekteras och till S2 
för 0xA0 och så vidare. Om värdena inte kommer i rätt ordning sker övergång till S0. I 
tillstånd S5 har sekvensen detekterats och  inläsning av GPS-data kan påbörjas. Totalt 
läses 20 byte in och lagras temporärt i en buffert. För att positionen ska vara giltig får 
värdet i PMODE [15] ej vara noll vilket innebär att tillräckligt antal satelliter inte kunde 
hittas. PMODE består av det tre minst signifikanta bitarna i Mode 1 [15] som är den 13e 
inlästa byten. Om positionen är giltig så uppdateras den gamla som finns lagrad i RAM-
minnet på mikrokontrollern. Om inte, återgår tillståndmaskinen till S0 och detekteringen 
påbörjas på nytt. Kan ingen giltig position hittas inom rimlig tid (2 minuter) så avbryts 
detekteringen.  
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3.5.3 Styrning av GPS-mottagare 

GPS-mottagare  iTrax300 är den mest strömkrävande komponenten i projektet. För att 
spara på batteriet till positioneringstaggen ska GPS-mottagaren endast slås på vid behov. 
Styrningen sköts av en tillståndsmaskin aktiverad av avbrott från accelerometern, se Figur 
9. Vid avbrott sker genast övergång från S0 till S1. I S1 slås GPS-mottagaren på samt 
variabeln iCounterGPS, se Bilaga 8, initieras med lämpligt värde. avbrott från 
accelerometern avaktiveras också. iCounterGPS används för att sätta den tid varje 
tillstånd får ta och sköts av avbrottsthanteraren för Timer1. Då 30 sekunder har gått sätts 
tillståndet till S2. GPS-mottagaren har då varit igång motsvarande tid och detekteringen 
av Message ID2 startas. Övergång till S3 sker då Message ID2 har hittats och positionen i 
denna är giltig. Om inte så sker övergången till S3 efter 90 sekunder. Återgång till S0 sker 
efter 480 till 570 sekunder beroende på när och om giltig position hittats eller ej. Avbrott 
från accelerometern aktiveras i övergången. Anledningen till av och påslaging av 
avbrottet är att GPS-mottagaren inte ska slås på i intervall kortare än 10 minuter. Samma 
tid som en cykel för tillståndsmaskinen tar.  

 

Figur 9: Tillståndsgraf för styrning av GPS-mottagare. Startas av avbrott från accelerometer. 

3.5.4 FIFO-buffert 

En buffert har implementerats för att lagra GPS-positioner på det externa EEPROM:et, 
då taggen befinner sig utom räckvidd för läsaren. FIFO (First In First Out) innebär att 
det element som först placeras i bufferten är det element som först plockas ut. Till 
skillnad från buffert av typen, LIFO (Last In First Out), där det första elementet som 
placeras i den är det sista som plockas ut. Anledning till att en buffert av typ FIFO valts 
är att loggdata ska plockas från bufferten i kronologisk ordning. När bufferten är full och 
skrivning sker, skrivs det äldsta elementet över. Pekaren tail pekar på det äldsta elementet 
i bufferten och head på det som kommer att skrivas över nästa gång ett element placeras 
i bufferten. Se Figur 10 för exempel på en FIFO-buffert.  
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Figur 10: Exempel på en FIFO-buffert med plats för sju element. Överst: Bufferten är tom. Detta 
indikeras av att head och tail pekar på samma element. Mitten: Tre element har fyllts i och head pekar 
på det element som kommer att fyllas i vid nästa skrivning. Nederst: Gamla värden har börjat skrivas 

över. Tail pekar på det äldsta elementet och head på det element som kommer skrivas över vid nästa 
skrivning. 

3.5.5 I2C-buss 

I prototypen används två I2C-bussar, se Figur 5. Den sekundära mikrokontrollern (i 
Block 2) har endast hårdvarustöd för en buss och den används i kommunikationen 
mellan Block 1 och 2. Kommunikation över den andra bussen har implementerats i 
mjukvara. Den sekundära mikrokontrollern agerar master på den 
mjukvaruimplementerade bussen. Rutiner har skrivits för fyra olika tillstånd som master 
befinner sig i; start, stopp, skriv och läs. En I2C-buss består av två ledningar. En 
dataledning (SDA) och en klockledning (SCL). Mastern har full kontroll över SCL. SDA 
delas av både master och slave. Kod för start och stopptillstånd har skrivits för att 
efterlikna vågdiagrammen i Figur 11. Det som utmärker start och stopp är att läget för 
SDA ändras när SCL är hög, något som ej får hända förutom i dessa tillstånd. Skrivning 
på bussen sker enligt Figur 12 och Figur 13. SDA ändras endast då SCL är låg. Den mest 
signifikanta databiten överförs först. Sampling sker vid positiv flank på SCL. Efter att alla 
databitar överförts, svarar slaven med att generera ett ACK (ACKnowledge), se Figur 12, 
och innebär att datan som mottagits är giltig. Om inte giltig svarar slaven med NACK 
(Not ACKnowledge), se Figur 13. Vid läsning från slaven efterliknas vågdiagrammen i 
Figur 14 och Figur 15. Mastern genererar ACK för fortsatt läsning, likt Figur 14, och 
NACK för avslutad läsning, likt Figur 15.  
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Figur 11: Mastern genererar start- och stopptillstånd för att påbörja respektive avsluta kommunikation 
på I2C-bussen. 

 

Figur 12: Mastern skriver på I2C-bussen. Slaven svarar med ACK. 

 

Figur 13: Mastern skriver på I2C-bussen. Slaven svarar med NACK. 

 

Figur 14: Master läser från slave. Master genererar ACK för att indikera fortsatt läsning 

 

Figur 15: Master läser från slave. Master genererar NACK för att indikera avslutad läsning. 
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3.6 Protokoll och gränssnitt 

3.6.1 SiRF Binary protocol 

SiRF Binary protocol är ett protokoll som används av alla SiRF-baserade produkter. Det 
bygger på en uppsättning input messages för att styra SiRF-moduler och output messages 
som modulerna skickar ut. Protokollet är utformat för att vara tillförlitligt och lätt och 
effektivt att implementera. Olika messages kan innehålla olika mycket data.  

[15] 

Syntax för input/output messages från SiRF Binary protocol kan ses i Tabell 1. 

Benämning: Startsekvens Datalängd Data Checksumma Stoppsekvens 

Antal byte: 2  2  1-1023  2  2  

Värde: 0xA0A2 0xXXXX 0xXX ... XX 0xXXXX 0xB0B3 

Tabell 1: Syntax för SiRF Binary protocol 

GPS-mottagaren (iTrax300) som används i detta projekt, innehåller SiRF:s krets 
GSC3eLP [16]. iTrax300 har således två UART-portar som går att konfigurera på olika 
sätt. Standardkonfigurationen visas i Tabell 2. 

UART Protokoll Överföringshastighet (Baud rate) 

A NMEA [17] 4800  

B SiRF Binary protocol 57600 

Tabell 2: Standard-UART-konfiguration för iTrax300 

På prototypen är den sekundära mikrokontrollern ansluten till UART B. Detta medför 
att GPS-mottagaren kan styras med hjälp av de input messages som finns definierade i 
SiRF Binary protocol. Denna möjlighet är dock inte utnyttjad i prototypens mjukvara. De 
output messages som skickas ut på UART B innehåller all nödvändig information och 
GPS-mottagaren styrs endast genom att dess matningsspänning slås på och av, av den 
sekundära mikrokontrollern efter behov.  

Motiveringen till att låta mikrokontrollern kommunicera med GPS-mottagaren via SiRF 
Binary protocol istället för NMEA är följande: 

• Hög överföringshastighet som standardkonfiguration. 

• Binär överföring. NMEA överför all data (även numeriska tal) som text (ASCII) 
vilket är ineffektivt. 

• Möjlighet att styra och konfigurera GPS-mottagaren om detta krävs. 

• GPS-positionsinformationen anges i koordinatsystemet ECEF. Mer information 
om för- och nackdelar med ECEF går att finna under Rubrik 3.7 samt Rubrik 
5.2. 
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3.6.2 RFID 

Detta projekt behandlar inte detaljer kring Free2Moves RFID-protokoll. Det behöver 
inte redigeras för att få principen som prototypen bygger på att fungera. I protokollet 
finns 13 byte som inte används till något väsentligt. Det är i denna rymd som data från 
GPS och sensorer läggs in. Hur detta går till behandlas under Rubrik 3.7. 

3.6.3 Från sekundär mikrokontroller till RFID-läsar e 

Data samlas in, bearbetas och loggas av den sekundära mikrokontrollern. Den skickas 
vidare till den primära mikrokontrollern i paket om 13 byte vid förfrågan. Dessa 13 byte 
läggs in i den information som ska skickas vidare via RFID till läsare och därefter till en 
värddator. Figur 16 visar alla steg som informationen går igenom på sin väg till målet. 

 

Figur 16: Färdväg för data som samlats in från GPS och sensorer 

Detta förlopp (exklusive värddator) finns specificerat i detalj i Bilaga 5. 

3.7 Positionsbestämning 

Positionen som kommer från GPS-mottagaren via SiRF-protokollet anges i ECEF-
koordinater. Det är lämpligt om värddatorn räknar om koordinaterna till ENU om de 
ligger innanför området som täcks upp av läsare (tex. en stor arbetsplats), eftersom detta 
begränsade område utan problem kan approximeras till ett plan. Att approximera 
jordytan till ett plan gör det enkelt att markera en position för ett föremål på en 
tvådimensionell kartbild över platsen.  

För mer avlägsna koordinater (som taggen har loggat då den har varit utom räckhåll för 
läsare) är det bättre att räkna om till latitud-longitud-altitud. Dessa koordinater är lätta att 
mata in i kartsystem på Internet, som markerar positionen på en karta. 

Värddatorn ska alltså kunna konvertera ECEF till ENU och ECEF till latitud-longitud-
altitud, samt kunna avgöra vilket system som är lämpligt att använda från fall till fall. Det 
är olämpligt att utföra några konverteringar i taggen, på grund av de avancerade 
beräkningarna i kombination med den begränsade processorkraften. Att utföra 
beräkningarna i läsaren är ett tänkbart alternativ, men det bästa är att låta värddatorn föra 
in all rådata i en databas och därefter utföra beräkningar på rådatan. På det viset går det 
att kontrollera beräkningsresultat mot rådata i efterhand. 

I konverteringen från ECEF till ENU krävs en referenspunkt i formatet ECEF. Denna 
position definierar origo i ENU-koordinatsystemet. Denna punkt kan bestämmas genom 
att en GPS-mottagare placeras på en viss plats där den låts mäta sin position under en tid. 
Medelvärdet av mätserien används som referenspunkt. Om ENU-koordinatsystemet  
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läggs på en karta, så ska alltså origo i koordinatsystemet sammanfalla med den plats där 
GPS-mottagaren var placerad under mätningen.  

Relativ positionering kan uppnås genom att en referens-GPS-mottagare (t.ex. integrerad i 
en RFID-läsare) kontinuerligt mäter sin position. Då värddatorn konverterar en uppmätt 
position från en positioneringstag från ECEF till ENU så ska en uppmätt position från 
referensmottagaren användas som referenspunkt. De två punkterna från taggen 
respektive referensmottagaren ska vara daterade med klockslag som ligger så nära 
varandra i tid som möjligt. Detta ökar sannolikheten för att de två mottagarna har 
upplevt samma atmosfäriska störningar. Om ENU-koordinatsystemet  läggs på en karta, 
så ska origo i koordinatsystemet sammanfalla med den plats där referensmottagaren är 
placerad 

Det finns en nackdel med att avlyssna SiRF-protokollet istället för NMEA. Nämligen att 
ECEF-koordinaterna anges i hela meter. I NMEA-protokollet anges vinklarna latitud (φ) 
och longitud (λ) med upplösningen 1/600000°. Detta motsvarar i värsta fall (vid 
ekvatorn) en sträcka av a*2*π/360*600000 ≈ 6378137*2*π/360*600000 ≈ 0,19 m, där a 
är den längre radien (mot ekvatorn) på WGS-84-ellipsoiden [3]. Altituden h anges med 
upplösningen 0,1m. Upplösningen med NMEA blir alltså alltid högre än 0,2m. Vanlig 
positionsmätning med GPS har så låg noggrannhet att en upplösning högre än en meter 
inte är nödvändig. Men om relativ positionering används (som kan genomföras genom 
att RFID-läsaren utrustas med en GPS-mottagare) så kan en högre upplösning antagligen 
bidra till en bättre noggrannhet. 

3.8 Strömförsörjning och -förbrukning 

3.8.1 Strömförsörjning 

Det ställs stora krav på energikällan som ska strömförsörja en aktiv RFID-tag. Vissa 
typer av taggar gjuts in i plast för att klara av ogästvänliga miljöer. Således avgör batteriet 
livslängden. Även om de inte gjuts in så är de vanligtvis monterade på olika föremål, och 
batteribyten är något som man vill undvika i möjligaste mån. Det är vanligt att taggarna 
utsätts för extrema temperaturer. Ett bra exempel på det är Free2Moves 
temperaturmätande taggar som ofta övervakar produkter som hålls djupfrysta. Som så 
ofta är också storlek och pris två viktiga krav på taggarna. 

Batterier innehåller ju självklart en begränsad mängd energi, men förutom det har alla 
batterier egenskapen att de förlorar laddning med tiden. Extrema temperaturer har också 
negativ inverkan. Höga temperaturer medför att batteriets interna parallellresistans (R1 i 
Figur 17) minskar, vilket ökar självurladdningen. Låga temperaturer ökar batteriets 
interna serieresistans (R2 i Figur 17), så att batteriet inte klarar att driva lika hög 
belastning. 

Om applikationen kräver en låg inre serieresistans och en stor lagrad energimängd, så 
ökar storlek och kostnad för batteriet. 
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Figur 17: Fysikalisk likströmsmodell av ett batteri 

Det är ganska tydligt att höga krav ställs på batteriet som en RFID-tag ska utrustas med. 

Det finns två intressanta batterityper som bygger på relativt ny teknik. En typ av 
laddningsbart batteri (Li-Ion) och en typ av engångsbatteri (Li-SOCl2). Gemensamt för 
dem är att de har en arbetsspänning på 3,6-3,7 V. Denna spänning är lämplig att mata in i 
en regulator som lämnar 3,0 V till elektroniken. Regulatorn (XC6215B302NR) förbrukar 
en spänning på 0,3 V [18] och vissa komponenter (iTrax300)  måste matas med minst  
3,0 V [9], så den lägsta tillåtna spänningen från batteriet är 3,0+0,3=3,3 V.  

Ny teknik brukar innebära höga priser, därför kan två mer klassiska typer också anses 
intressanta. Även här en typ av laddningsbart (Ni-MH) och en typ av icke laddningsbart 
(Alkaline). Arbetsspänningen ligger hos dessa batterier på 1,2 V respektive 1,5 V. 
Lämpligen används således tre seriekopplade celler för att uppnå tillräcklig spänning 
(3*1,2 V = 3,6 V respektive 3*1,5 V = 4,5 V). 

I Tabell 3 presenteras några utmärkande för- och nackdelar för dessa fyra typer av 
batterier.  

 Li-Ion Li-SOCl2 Ni-MH Alkaline 

Fördelar: Laddningsbart Låg självurladdning 

Hög kapacitet 

Laddningsbart 

Billigt 

Billigt 

Nackdelar:  Hög serieresistans 

Dyrt 

Hög självurladdning  

Tabell 3: Jämförelse av batterier. 

I samråd med företaget valde projektgruppen att utrusta prototypen med ett Li-Ion-
batteri med kapaciteten 2 Ah. 

3.8.2 Strömförbrukning 

Strömförbrukningen för komponenterna som ingår i prototypen kan tyckas låg, men 
faktum är att varje mikroampere är viktig i en batteridriven applikation som man vill 
ladda eller byta batteri på så sällan som möjligt.  

Det är svårt att förutse hur länge ett visst batteri kommer att räcka när 
positioneringstaggen används i en viss applikation. GPS-mottagaren drar förhållandevis 
mycket ström, men bara under en kort period efter att den aktiverats. Det som avgör är 

V 

+ 

- 

R2 

R1 

= 

+ 

- 
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alltså hur ofta GPS-mottagaren aktiveras, dvs. hur ofta taggen utsätts för rörelse som 
accelerometern är inställd för att reagera på. 

Se Bilaga 6 för mer information 

Slutproduktens strömförbrukning kommer att vara högre än prototypens. Detta på grund 
av att slutprodukten kommer att vara utrustad med en dubbelriktad RF-förstärkare för 
att öka räckvidden för RFID.  

3.9 Test och verifiering 

3.9.1 Test av RFID-tag 

Test av RFID-taggen på prototypen gjordes genom att GPS-positioner skickades till en 
värddator via en RFID-läsare.   

3.9.2 Test av detekteringsalgoritm och uppstartstid  för GPS-mottagare 

Test av detekteringsalgoritm, se Rubrik 3.5.2, gjordes med prototyp utomhus på öppen 
plats. Prototypen var vid testtillfället programmerad med specialskriven mjukvara. Testet 
genomfördes genom att mäta tiden det tog för detekteringsalgoritmen att hitta en giltig 
position i SiRF-protokollet från och med att GPS-mottagaren slagits på. Det framgick 
också vid testet vilken typ av fix positionen baserades på. 2D-fix/3D-fix indikerades 
genom att blinka med en lysdiod på prototypen. Två korta blinkningar motsvarar 2D-fix 
och tre korta 3D-fix.  

3.9.3 Mottagningsförmåga och positionsprecision för  GPS 

GPS-mottagaren testades genom att prototypen fixerades på en stolpe under bar himmel 
i villabebyggelse, 3 m ovan mark.. Under 24 h loggades all data från GPS-modulens 
SiRF- protokoll. Spridningen av mätvärdena och antalet detekterade satelliter under 
dygnet analyserades. 

3.9.4 Strömförbrukning 

Prototypens strömförbrukning mättes genom att låta ett oscilloskop mäta spänningen 
över en resistor på 10 Ω som kopplats i serie med strömförsörjningen till prototypen. 
Mätningar gjordes då prototypen var i olika tillstånd, med olika komponenter tillslagna. 

Mätning av strömförbrukning vid olika matningsspänning anses onödigt. Mätning har 
endast utförts med en matningsspänning sådan att spänningsregulatorerna fungerar 
normalt och levererar 3,0 V till all övrig elektronik. 

3.9.5 Undre gräns för matningsspänning 

Att testa den övre gränsen är olämpligt eftersom projektet inte har resurser för att utföra 
tester som förstör en prototyp. 

Däremot är ett test för undre gräns ofarligt för prototypen. Detta test utfördes genom att 
matningsspänningen ställdes in på en normal nivå och samtliga komponenter på 
prototypen aktiverades. Därefter sänktes spänningen enda tills någon av komponenterna 
visade tecken på att sluta fungera. 
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3.9.6 Känslighet hos accelerometer 

Accelerometern testades för högsta känslighet, genom att prototypen utsattes för olika 
typer av mekanisk påverkan, tex. lätta slag, knackningar, lyft från bord, förflyttning i 
luften och starka ljudvågor. Efter detta konfigurerades accelerometern på ett lämpligt 
sätt, så att den är känslig för förflyttning, men ignorerar kraftiga accelerationer som 
uppkommer av vibrationer, slag och ljud. Det enda som är intressant att detektera är 
förflyttning, eftersom detekteringen ska medföra att GPS-mottagaren registrerar en 
uppdaterad position. 

3.10 Slutprodukt 

Detta projekt innefattar som sagt inte alla steg fram till en säljbar produkt. Vissa 
ändringar ska göras, komponenter ska rationaliseras bort, och annat ska läggas till. 

För det första ska produkten inte ha två mikrokontrollers, utan en. Både hårdvara och 
mjukvara måste således modifieras. Vad gäller mjukvaran, så har prototypens primära 
mikrokontroller i princip samma mjukvara som mikrokontrollern i F2M08-X1X. Den 
sekundära har mjukvara för att samla in data från sensorer mm. All denna mjukvara ska 
bakas ihop och anpassas för att köras i en mikrokontroller som är kapabel att ensam 
utföra hela arbetet.  

Från början var det tänkt att projektet skulle innefatta att bygga om RFID-taggen. Tiden 
räckte inte för att genomföra detta. Det som ska göras är att lägga till en dubbelriktad 
RF-förstärkare, ett par RF-multiplexerar och ett antal kringkomponenter. Ändringen är 
tänkt att ge taggen en betydligt längre räckvidd. Detta skulle utöka användningsområdet, 
eftersom GPS är anpassat för att mäta stora avstånd. 

Produkten kommer förmodligen att få en specialdesignad inkapsling som är anpassad för 
hård miljö och försedd med anslutning för batteriladdare. 

Innan en ny produkt som denna kan lanseras så behöver såklart en del kringutrustning 
också tillhandahållas. Tex. batteriladdare, manualer, mjukvara för värddator som 
bearbetar och presenterar den information som läsare hämtar in från 
positioneringstaggar. RFID-läsaren kan eventuellt behöva modifieras både med avseende 
på mjukvara (anpassning  av RFID-protokollet för att passa positioneringstaggar bättre) 
och hårdvara (utrustas med GPS-mottagare för att möjliggöra relativ positionering).  

Se bilaga 4 för mer information. 



PTAG | Christofer Bengtsson, Kristoffer Madsen | Examensarbete Elektroteknik | Högskolan i Halmstad 
___________________________________________________________________________________ 

Rev. 2.1  2008-06-10 26 / 55 

4 Resultat 

4.1 Överensstämmande med kravspecifikation för prototyp 

Se Rubrik 1.3.2 för kravspecifikation.  

Någon lämplig inkapsling av prototypen som uppfyller kravet har inte valts. Dock är 
kravet uppfyllt i den meningen att prototypen i sig upptar en volym långt mindre än ¼ 
liter. 

Rutiner för loggning av positioner på EEPROM:et har implementerats. Totalt kan 102 
GPS-positioner loggas. Detta har dock inte testats.  

Prototypen kan rapportera uppmäta positioner till en värddator via en RFID-läsare.  

En I2C-buss mellan primär och sekundär mikrokontroller har implementerats. 
Hårdvarustödet för I2C tillämpas i den sekundära mikrokontrollern och data skickas på 
begäran av den primära. En del problem med hårdvarustödet har uppstått och kvarstår 
fortfarande vad gäller att använda dess funktioner fullt ut. Orsaken är inte helt klarlagd, 
men det verkar som om att den sekundära mikrokontrollern inte reagerar på den 
primäras begäran att avsluta läsandet. Den regerar alltså inte på NACK och skriver ut en 
byte för mycket. Problemet har kringgåtts i mjukvara och kommunikationen på bussen 
fungerar.  

En I2C-buss mellan sekundär mikrokontroller och sensorer har implementerats i 
mjukvara och fungerar. Inga problem har påträffats vid skrivning eller läsning från 
sensorer.  

I övrigt är samtliga krav uppfyllda. 

4.2 Testresultat 

Följande resultat erhölls av de tester som specificeras under Rubrik 3.9. 

4.2.1 Test av RFID-tag 

Data som skickades över RFID-protokollet kunde verifieras som korrekt. Prototypen har 
under flera timmar kontinuerligt rapporterat sin position och några felaktiga värden har 
inte upptäckts. 
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4.2.2 Test av detekteringsalgoritm och uppstartstid  för GPS-mottagare 

Error! Reference source not found. visar resultatet av 5 tidtagningar. Testet 
upprepades inomhus och som förväntat avbröts detekteringen automatiskt efter 2 
minuter då inga satteliter kunde hittats.  

Försök Tid (s) Fix 

1 50 3D 

2 35 2D 

3 55 3D 

4 55 3D 

5 35 3D 

Tabell 4: Kort försök av hur lång tid det tar för prototypen att hitta en giltig position. 

Databladet för GPS-chippet (GSC3eLP) hävdar att uppstart (cold start) ska ta <35 s, 
men då förutsätts bl.a. en viss signalstyrka [16]. 

4.2.3 Mottagningsförmåga och positionsprecision för  GPS 

Bilaga 7 visar detaljer kring resultatet av mätningen. 

Sammantaget visade mätningen att GPS-mottagaren i de flesta fall har noggrannhet 
motsvarande databladets påstående, men i undantagsfall mycket låg noggrannhet. 

Databladet för GPS-chippet (GSC3eLP) hävdar att den horisontella precisionen ska vara 
bättre än 2,5m, men då förutsätts speciella förhållanden [16]. 

4.2.4 Strömförbrukning 

Resultaten för mätning av strömförbrukning kan ses i Bilaga 6. 

I stora drag stämde mätresultaten med angivelser i databladen. Något som dock inte 
stämde var strömförbrukningen då inga stora komponenter är i sitt aktiva tillstånd, dvs. i 
det tillstånd som prototypen befinner sig i då den inte utsätts för rörelse och inte 
kommunicerar via RFID. Det förväntade värdet var ca 100 µA men det mättes till ca  
200 µA. Orsaken till den förhöjda strömmen bör lokaliseras vid framtida utveckling. 

4.2.5 Undre gräns för matningsspänning 

Prototypen uppvisar tydliga tecken på ickefunktion då matningsspänningen underskrider 
3,0 V, men funktionen kan inte garanteras under 3,3 V enligt beräkningen under Rubrik 
3.8.1. 

4.2.6 Känslighet hos accelerometer 

Då accelerometern på utvecklingskortet konfigurerades för högsta känslighet reagerade 
den t.o.m. på ljudvågor. Det var omöjligt att för hand flytta utvecklingskortet, utan att 
accelerometern reagerade.  
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Det visade sig att en bandbreddsinställning på 25 Hz hos accelerometern var lämplig för 
att förhindra att den reagerar på vibrationer från tex. ljud. Därefter kan gränsvärdet för 
att generera signal för avbrott justeras efter tillämpning.  
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5 Diskussion 

5.1 Utvärdering 

Projektet utföll som förväntat, med undantag för en detalj i prototypens hårdvara. Från 
början var prototypen tänkt att utrustas med en RF-förstärkare för att öka räckvidden för 
RFID-kommunikation. Därmed blev steget från prototyp till slutprodukt större.  

Programmeringsarbetet har mer eller mindre pågått under hela projekttiden. Framsteg 
har hela tiden gjorts, men problem med att hitta en C-kompilator och fungerande PIC-
programmerare har medfört ökad tidsåtgång. Att konstruera och tillverka en prototyp 
gick bra. Inga komplikationer stöttes på och inga korrigeringar har behövt göras på 
kretskortet. Däremot har test av prototypen försvårats av att projektgruppen inte har haft 
tillgång till en RFID-läsare.  

Ett bättre förberedelsearbete (dels från företagets och dels från projektgruppens sida) 
innan projektet påbörjades, hade underlättat arbetet. Projektet kunde haft en tydligare 
avgränsning. Konsekvenser och tidsåtgången kunde beräknats mer noggrant. Resurser 
som krävdes för att genomföra projektet kunde ha införskaffats tidigare.  

Projektet har varit lärorikt för oss i projektgruppen. Mycket har gått bra, men samtidigt 
inser vi vad vi kunde gjort bättre och vad vi ska tänka på nästa gång vi utför ett projekt. 
Förutom ökad kunskap om hur projekt drivs, har vi fått chans att fördjupa våra 
kunskaper inom teoretiska ämnen som RFID och GPS. Vi har praktiserat 
programmering, elektronikkonstruktion och muntlig och skriftlig redovisning. 

5.2 Framtida utveckling 

Vissa ganska självklara framtida förbättringar på prototypen samt ändringar och tillägg i 
relaterade produkter (t.ex. RFID-läsare) behandlas närmare under Rubrik 3.10. Därutöver 
finns förbättringar som kanske kan bli aktuella och bör utredas. Dessa behandlas nedan. 

Accelerometern har en inbyggd temperatursensor. Ytterligare en temperatursensor 
behövs inte, såvida inte accelerometern byts ut mot en simplare variant utan 
temperaturmätning.  

Ett enkelt sätt att minska kretskortets storlek är att placera GPS-antennen på baksidan av 
kretskortet,  under GPS-mottagaren. Detta skulle tyvärr troligen göra 
tillverkningsprocessen dyrare eftersom det skulle kräva bestyckning på båda sidor av 
kortet. 

I GPS-mottagaren finns ett FLASH-minne, samt kretsen GSC3LP som innehåller en 
processorkärna av typ ARM 7. Både FLASH-minnet och processorkärnan är mycket 
kraftfulla i jämförelse med de mikrokontrollers och EEPROM som finns på prototypen. 
Det bör därför undersökas om det är möjligt att implementera all logik och 
kommunikation med sensorer och RFID-transceiver, samt minne för loggning, i GPS-
mottagaren. Om detta är möjligt så kan alltså ytterliggare två komponenter rationaliseras 
bort.  

En annan sak som bör undersökas är möjligheten att ersätta GPS-mottageren med de 
komponenter som den innehåller. Detta skulle också kunna bidra till minskad 
kretskortsstorlek och lägre tillverkningskostnader om produkten tillverkas i stora 
volymer.  
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I RFID-taggen på prototypen finns inbyggd funktion för att mäta batterispänningen, 
men RFID-taggen på prototypen matas av en spänningsregulator. Därför anger 
batterimätaren 3,0 V ända tills batterispänningen sjunker så lågt att mindre än 3,0 V 
erhålls från regulatorerna. Detta behöver åtgärdas. 

Ytterliggare utredning behöver göras angående vilken data som är lämpligast att logga 
och rapportera via RFID. Att konvertera från latitud-longitud-altitud  till ENU är enkelt. 
Om positionerna hade rapporterats i formatet latitud-longitud-altitud istället för ECEF så 
hade ingen konvertering alls behövt göras för avlägsna positioner. Det hade också varit 
enklare att avgöra om en position ska klassas som avlägsen eller inte. Som nämnts 
tidigare så har formatet latitud-longitud-altitud högre precision. 

Innan någon vidareutveckling görs, måste prototypen testas mer djupgående än vad som 
gjorts i projektet. 

5.3 Produktens framtid 

Projektgruppen tror att positioneringstaggen kan bli en vida använd produkt. Vi tror att 
det som är avgörande är om följande egenskaper kan uppnås hos slutprodukten: 

• Ökad räckvidd för RFID, till minst 400 m 

• Mottagningsförmåga hos GPS även med delvis skymd sikt, tex bakom vindruta 
på fordon, samt hög precision 

• Lång tid mellan laddning eller byte av batteri 

• Ansträngning för att finna fler användningsområden och marknadsföring riktad 
mot berörda företag 

• Att positioneringstaggar kan läggas till i befintliga RFID-system från Free2Move, 
utan att kunden behöver göra stora eller dyra ändringar på systemet. 
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Bilaga 1: Projektplan 

Introduktion 

Vi (Kristoffer Madsen och Christofer Bengtson) har fått i uppdrag av Free2Move AB att 
utveckla en prototyp för en ny produkt som kombinerar aktiv RFID med GPS. Det finns 
flera tillämpningar där det finns behov att ta reda på ett föremåls position inom ett 
begränsat område tex. att lokalisera en container i ett hamnområde eller ett fordon på en 
stor parkering..  

Handledare är Dan Hellgren (Free2Move AB) och Emil Nilsson (Högskolan i Halmstad).  

Syfte 

Syftet med projektet är att utveckla en prototyp till en ny produkt som med hjälp av en 
mikrokontroller hämtar en koordinat från en GPS-modul, bearbetar datan och sedan 
skickar den via RFID till en stationär enhet (RFID-läsare). Tanken är att utgå från en 
befintlig RFID-tag och få den att kommunicera med en GPS-modul.  

Metod 

Följande arbetsgång ska tillämpas: 

• Teoridel. Redogöra hur RFID fungerar. Varför RFID? Vad är fördelarna jämfört 
med andra protokoll. 

• Kravspecifikationen tas fram. Detta görs i samråd med handledare på Free2Move 
AB. 

• Komponentstudie. Ta reda på fakta om de komponenter som ska användas. 
GPS-modul och RFID-tag är redan valda av Free2Move AB  

• Konstruera utvecklingskort för GPS-modul och mikrokontroller. Används bla. 
för utvärdering av GPS-modul. 

• Utvärdera GPS-modul med avseende på mottagningsförmåga och 
strömförbrukning samt få kommunikationen med mikrokontrollern att fungera. 

• Implementera en accelerometer    

• Konstruera en färdig prototyp. 

• Utvärdera prototypen (räckvidd för RFID, mottagningsförmåga och precision för 
GPS, strömförbrukning i olika tillstånd, spänningsområde, temperaturområde, 
mjukvarutestning, mm.). Stämmer den överens med kravspecifikation?  

• Sammanställa rapport. 
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• Presentera på UTEXPO. Om möjligt så ska prototypen demonstrera genom att 
plotta ut koordinater på vart prototypen befinner sig, i Google Earth. En person 
kan gå runt med enheten i eller utanför lokalen. 

Tidsplan 

Vecka  

3 Bli klar med projektplan 

4 Skriva kravspec. Påbörja komponentstudie. 

5 Projektplansseminarie 31/1. Teoridel. 

6 Teoridel 

7 Konstruera utvecklingskort 

8 Konstruera utvecklingskort 

9 Utvärdera utvecklingskort. Skriva kod. 

10 Konstruera prototyp och skriva kod 

11 Konstruera prototyp och skriva kod 

12 Konstruera prototyp och skriva kod 

13 Konstruera prototyp och skriva kod 

14 Halvtidsseminarium 5/4 

15 Beställa prototyp, skriva kod för prototyp. 

16 Skriva kod för prototyp. 

17 Utvärdera och testa prototyp. Stämmer den överens med kravspecifikation? 

18 Rapport 

19 Rapport 

20 Rapport, inlämning preliminär rapport 13/5 

21 Utexpoförberedelser, Slutseminarium 23/5 

22 Utexpo 29/5-31/5 

Milstolpar 

• Utvecklingskort för GPS-modul 

• Färdig prototyp 

• Rapport 
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Bilaga 2: Utvecklingskort 

Huvudkomponenter 

 

1. USB-kontakt Typ B, hona 

2. USB - UART FT232R 

3. Strömställare för programmering 

4. Mikrokontroller (MCU) PIC-16F689 

5. Kontakt för programmering Micro-Match, 6-pol hona 

6. Accelerometer SMB380 

7. Temperatursensor DS620 

8. EEPROM (ej monterad) 24AA16T 

9. GPS-mottagare iTrax 300 

10. GPS-antenn med förstärkare GeoHelix-S 

11. Knappar och lysdioder (IO1) 

12. Knappar och lysdioder (IO2) 

13. Omkopplare (UART config 1) 

14. Omkopplare (UART config 2) 

15. Spänningsregulator 3,3V 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

9 

10 

11 

11 

12 

12 

13 

15 

14 

8 
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Blockschema och konfigurationsmöjligheter 

UART config 1 

 

 

USB -
UART 

GPS 

IO2 

Antenn 

Mikro-
kontroller 

IO1 

Temp 

Acc.meter 

EEPROM 

• 

U
A
R
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I2C 

UART config 1 

GPS 

IO2 IO1 

Temp 
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EEPROM 

• 
USB -
UART 

Antenn 
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U
A
R
T
 

I2C 

UART config 1 
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• = I2C  Master 

IO1 = LED2, LED3, SW2, SW3 

IO2 = LED4, LED5, LED6, SW4, SW5 

UART config 2 

 

 

UART config 2 GPS 
UART A 

 

UART B 

U
A
R
T
 

UART config 2 GPS 
UART A 

 

UART B 

U
A
R
T
 

UART config 1 

GPS 

IO2 IO1 

Temp 

Acc.meter 

EEPROM 

• 
USB - 
UART 

Antenn 

Mikro-
kontroller U

A
R
T
 

U
A
R
T
 

I2C 
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Kopplingsschema 
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Kretskortslayout 

 

Topplager sett ovanifrån. Svart är kopparyta, vitt är kopparfri yta. Skala ca 1:1. 

 

 

Bottenlager sett ovanifrån. Svart är kopparyta, vitt är kopparfri yta. Skala ca 1:1. 
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Komponentplacering sedd ovanifrån. Skala ca 1:1. 
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Bilaga 3: Prototyp 

 

 

 

 

Huvudkomponenter 

1. Primär mikrokontroller PIC-16F688 

2. Sekundär mikrokontroller PIC-16F689 

3. RFID-transceiver nRF24xx 

4. RFID-antenn 

5. Kontakt för programmering av 
primär mikrokontroller Micro-Match, 6-pol hona 

6. Kontakt för programmering av 
sekundär mikrokontroller Micro-Match, 6-pol hona 

7. Accelerometer SMB380 

8. Temperatursensor DS620 

9. EEPROM 24AA16T 

10. Spänningsregulator 3,0V, matar GPS 

11. Spänningsregulator 3,0V, matar övrigt 

12. GPS-mottagare iTrax 300 

13. GPS-antenn med förstärkare GeoHelix-S 

14. LED1 

15. LED2 

16. LED3 

1 2 3 
4 

5 6 

7 8 9 
11 

10 

12 13 

14 15 16 
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Blockschema 

 

• = I2C Master 

Primär 
mikro-
kontroller 

GPS 

LED3 

Antenn 
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Kopplingsschema 

Av sekretesskäl har kopplingsschema för prototypen utelämnats helt. 

Kretskortslayout 

Av sekretesskäl har detaljer om kretskortslayouten för prototypen utelämnats. 
Yttermåtten kan ses i figuren nedan. 

 

Kretskort sett från ovansidan, skala ca 1:1. 

kretskort: 76,5mm 

total längd: 105mm 

kr
et
sk
or
t: 
31
,5
m
m
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Bilaga 4: Slutprodukt 

Blockschema 
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Bilaga 5: Överföring av data från 

sekundär mikrokontroller till RFID-

läsare 

Inledning 

Till detta projekt krävs kommunikation mellan de två mikrokontrollers som finns på 
prototypen. Dessa benämns i detta dokument som primär och sekundär mikrokontroller. 
Den primära mikrokontrollern är en del av  RFID-taggen, och agerar master över den 
sekundära. Den sekundära mikrokontrollern sköter kommunikationen med andra 
enheter, så som temperatursensor, accelerometer, GPS-mottagare och EEPROM. Vid 
begäran skickas bearbetad data från dessa enheter via sekundära mikrokontrollern till den 
primära. 

Villkor för kommunikationen 

Dessa villkor gäller för hela kommunikationskedjan mellan sensorer/GPS, sekundär 
mikrokontroller, primär mikrokontroller och RFID-läsare. Villkoren är formulerade med 
så få ord som möjligt, så att de blir lätta att översätta till programkod. Det är därför 
viktigt att läsa villkoren noga och beakta alla konsekvenser som varje påstående medför. 

Allmänt 

• RFID-taggen lyssnar efter signal från en läsare med jämt intervall (2 s). 

• RFID-taggen sänder tillbaka om den hör en läsare.  

• Varje sändning innehåller hälften (13 byte) av den information som utgör ett 
meddelande. 

Positionsinformation 

• Den äldsta loggade positionen läggs in i meddelandet. 

• Om det finns ytterliggare positioner att rapportera, så indikeras detta i 
meddelandet (mp=1). 

• Om positionen redan har rapporterats innan, så indikeras detta i meddelandet 
(as=1). 

• Om taggen har rört på sig sedan den senast skickade ett meddelande, så indikeras 
detta i meddelandet (hm=1). 

• Då en position har rapporterats och det finns fler positioner loggade, så raderas 
den rapporterade position från minnet. 
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• Loggning av position sker med jämt intervall (10 min) om taggen har rört på sig 
sedan en position senast loggades. 

• Då taggen ligger stilla, loggas positioner med ett långt intervall (24 h). 

• Då hela minnet för loggning är använt, förlängs loggningsintervallet (*10) och de 
äldsta positionerna skrivs över. 

Temperaturinformation 

• Temperaturen mäts med jämt intervall (2 s). 

• Den lägsta uppmätta (minTemp), den högsta uppmätta (maxTemp), samt den 
senast uppmätta temperaturen (temp) läggs in i meddelandet. 

• Då ett meddelande har skickats återställs minTemp och maxTemp. 

Minneskarta 

Tabellen nedan visar de register som är tillgängliga i den sekundära mikrokontrollern, via 
I2C. Innehållet på minnesplatserna 0x00-0x0C bestäms av den sekundära 
mikrokontrollern. Statusbiten dp indikerar vilken typ av innehåll dessa minnesplatser har. 
Endast läsning stöds, all skrivning ignoreras. 
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address bit7 bit6 bit5 bit4 bit3 bit2 bit1 bit0 R/W 

0x0C  R/- 

0x0B maxTemp R/- 

0x0A minTemp R/- 

0x09 temp R/- 

0x08 tow4 R/- 

0x07 tow3 R/- 

0x06 tow2 R/- 

0x05 tow1 (MSB) R/- 

0x04 week2 R/- 

0x03 week1 (MSB) R/- 

0x02 hdop R/- 

0x01 mode1 R/- 

D
atapaket 2 (dp=

1) 

0x00 - - - nv hm as mp dp R/-  

 

0x0C Z4 R/- 

0x0B Z3 R/- 

0x0A Z2 R/- 

0x09 Z1 (MSB) R/- 

0x08 Y4 R/- 

0x07 Y3 R/- 

0x06 Y2 R/- 

0x05 Y1 (MSB) R/- 

0x04 X4  R/- 

0x03 X3 R/- 

0x02 X2 R/- 

0x01 X1 (MSB) R/- 

D
atapaket 1 (dp=

0) 

0x00 - - - nv hm as mp dp R/-  
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Statusregister 

8 bitar (adress 0x00). 

dp 

Datapaketnummer. (adress 0x00, bit 0).  

0 = paket 1 

1 = paket 2 

mp 

More positions. (adress 0x00, bit 1) 

0 = Det finns inga fler loggade GPS-positioner att rapportera. Den senaste positionen 
rapporteras om och om igen. 

1 = Det finns fler loggade positioner att rapportera. Nästa meddelande kommer att 
innehålla nästa position. 

as 

Already sent. (adress 0x00, bit 2) 

0 = Denna GPS-position har inte rapporterats tidigare.  

1 = Denna GPS-position har redan rapporterats, men kan vara av intresse om läsaren 
misslyckades med att ta emot positionen vid förra försöket. 

hm 

Has moved. (adress 0x00, bit 3) 

0 = Taggen har legat stilla enda sedan den senast skickade ett meddelande. 

1 = Taggen har rört på sig någon gång efter att den senast skickade ett meddelande.  

nv 

Not Valid (adress 0x00, bit 4) 

0 = Innehållet i datapaketet är giltigt. 

1 = Innehållet i datapaketet är ogiltigt.  

 

Not: Om mp=0 och hm=1 så kan man vänta sig att en uppdaterad position kommer att 
rapporteras inom ca en minut. Om detta inte sker, tyder det på att GPS-modulen saknar 
mottagningsförmåga. 
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Dataregister 

X 

X-koordinat. 32-bitar (adress 0x01, 0x02, 0x03, 0x04). De mest signifikanta databitarna 
befinner sig på adress 0x01. Format: Tvåkomplement. Enhet: Meter. 

Y 

Y-koordinat. 32-bitar (adress 0x05, 0x06, 0x07, 0x08). De mest signifikanta databitarna 
befinner sig på adress 0x05. Format: Tvåkomplement. Enhet: Meter. 

Z 

Z-koordinat. 32-bitar (adress 0x09, 0x0A, 0x0B, 0x0C). De mest signifikanta databitarna 
befinner sig på adress 0x09. Format: Tvåkomplement. Enhet: Meter. 

week 

Antal veckor sedan 1980. 16 bitar (adress 0x01, 0x02). De mest signifikanta databitarna 
befinner sig på adress 0x01. Endast de 10 minst signifikanta bitarna anger antalet veckor. 
Ny vecka startar vid skiftet Lördag/Söndag.    

tow 

Time of week. 32 bitar (adress 0x03,0x04,0x05,0x06). De mest signifikanta databitarna 
befinner sig på adress 0x03. Tid räknad i hundradels sekunder som förflutit sedan 
midnatt Lördag/Söndag. Tid i sekunder = tow/100.  

mode1 

Bitmask med information om GPS. 8 bitar (adress 0x07)[1]. 

hdop 

Horizontal dilution of precision. 8 bitar (adress 0x08)[1]. 

temp 

Senast avlästa temperatur. 8 bitar (adress 0x09). Format: Tvåkomplement. Enhet: 0,5ºC. 

minTemp 

Lägsta uppmätta temperatur efter att ett meddelande senast skickades. 8 bitar (adress 
0x0A). Format: Tvåkomplement. Enhet: 0,5ºC. 
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maxTemp 

Högsta uppmätta temperatur efter att ett meddelande senast skickades. 8 bitar (adress 
0x0B). Format: Tvåkomplement. Enhet: 0,5ºC. 

I2C-protokoll 

Läsning från den sekundära mikrokontrollern via I2C sker på följande sätt: Först 
genereras ett starttillstånd följt av slave-adress, R/W ska vara satt till 1 (read-mode). Efter 
genererad ACK från slaven påbörjas inläsningen av data. mastern ska generera ACK efter 
varje mottagen byte data. Vid avslutad inläsning ska NACK genereras följt av ett 
stopptillstånd. Slave-adressen för den sekundära mikrokontrollern är 0x78 (OBS! 7-bitar). 

 

 0x78  0x01 0x00 0x01 

start Slave address R/W ACK Data byte ACK Data byte ACK 

 0x02 0x03 

Data byte ACK Data byte ACK 

 0x04 0x05 

Data byte ACK Data byte ACK 

 0x06 0x07 

Data byte ACK Data byte ACK 

 0x08 0x09 

Data byte ACK Data byte ACK 

 0x0A 0x0B 

Data byte ACK Data byte ACK 

 0x0C 

 

Data byte NACK stop  

Läsning av data från adress 0x00 till 0x0C.  

Referenser 

1. SiRF Binary Protocol Reference Manual 
Sirf_Binary_Protocol_Manual_rev_2_3.pdf 
http://fastrax.fi 
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Bilaga 6: Strömförbrukning 

Teoretiskt 

Ingen rörelse 

Tillstånd Ström Ström Aktiv tid Aktiverings- Genomsnittlig Förbrukning
inaktiv aktiv intervall ström
uA mA s s mA Ah/år

GPS+antenn 0,01 52 45 43200 0,054 0,475
TAG * 63 0 0 1 0,063 0,552
Acc 1 0,2 0,063 2,5 0,006 0,053
Övrigt 6 1 0,1 3 0,039 0,343

Summa: 0,16 1,42

Jämförelse av förbrukningar

GPS+antenn

TAG

Acc

Övrigt



PTAG | Christofer Bengtsson, Kristoffer Madsen | Examensarbete Elektroteknik | Högskolan i Halmstad 
___________________________________________________________________________________ 

Rev. 2.1  2008-06-10 52 / 55 

Måttlig rörelse 

Tillstånd Ström Ström Aktiv tid Aktiverings- Genomsnittlig Förbrukning
inaktiv aktiv intervall ström
uA mA s s mA Ah/år

GPS+antenn 0,01 52 45 3600 0,650 5,694
TAG * 63 0 0 1 0,063 0,552
Acc 1 0,2 0,063 2,5 0,006 0,053
Övrigt 6 1 0,1 3 0,039 0,343

Summa: 0,76 6,64

Jämförelse av förbrukningar

GPS+antenn

TAG

Acc

Övrigt
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Konstant rörelse 

Tillstånd Ström Ström Aktiv tid Aktiverings- Genomsnittlig Förbrukning
inaktiv aktiv intervall ström
uA mA s s mA Ah/år

GPS+antenn 0,01 52 45 600 3,900 34,164
TAG * 63 0 0 1 0,063 0,552
Acc 1 0,2 0,063 2,5 0,006 0,053
Övrigt 6 1 0,1 3 0,039 0,343

Summa: 4,01 35,11

Jämförelse av förbrukningar

GPS+antenn

TAG

Acc

Övrigt

 

* Genomsnittlig förbrukning då RFID-taggen är inställd på att aktiveras var tredje 
sekund (RTF mode).



PTAG | Christofer Bengtsson, Kristoffer Madsen | Examensarbete Elektroteknik | Högskolan i Halmstad 
___________________________________________________________________________________ 

Rev. 2.1  2008-06-10 54 / 55 

Uppmätt 

Följande värden uppmättes genom att ett oscilloskop kopplades för att mäta 
spänningsfallet över en resistor som kopplats i serie med matningsspänningen till 
prototypen. 

Aktiva komponenter Förbrukning Enhet Anmärkning 

Samtliga 94 mA Toppvärde 

RFID-sändning 19 mA 8ms/sändning  
(TTF mode [1]) 

GPS+antenn 53 mA  

Samtliga utom 
GPS+antenn och 
RFID-tag 

1,6 mA  

Inga - µA  

 

Värdena är i stort sett som förväntat. Den mest intressanta siffran – strömförbrukningen 
då inge komponenter är aktiva – kunde inte fastställas. Anledningen är att specialskriven 
mjukvara från Free2Move har lagts in i den primära mikrokontrollern, för att möjliggöra 
demonstration av prototypen. Denna mjukvara försätter aldrig mikrokontrollern i 
inaktivt läge.  

Denna ström förväntas vara lägre än 10 µA och är av stor vikt eftersom 
positioneringstaggen är tänkt att vara helt inaktiv under största delen av tiden.  

Referenser 

1. Datablad RFID-tag F2M08,  
RFIDs_brochure.pdf,  
http://free2move.net 
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Bilaga 7: Precision hos GPS-

mottagare 

GPS-positioner har loggats under ett dygn. Totalt har 86423 mätpunkter samlats in. 
Formatet på positionerna har omvandlats från ECEF till ENU och plottats i Figur 1. 
Mottagaren är placerad i punkten (0,0). Elevationen (up) är undantagen i plotten. Figur 2 
visar spridningen av mätvärden i de tre dimensionerna, jämfört med normalfördelningen. 
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Figur 1: Avvikelse i meter från punkten (0,0)   
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Figur 2: Spridning av mätdata från GPS-mottagare jämförda med normalfördelningskurvan. 


