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Abstract

Grafisk skärm för inbyggda system

Graphical screen for embedded systems

Anders Bergström, Tomas Selldén

A degree project has been carried out at Motion Control, Västerås. The degree
project “Grafisk Skärm för Inbyggda System” have developed a first prototype of an
embedded system with a display, a graphical user interface with touchscreen and
possibilities to communicate with external units.  

The work initiated with surveys of critical components. A technical specification for
the desired end product was developed. With the technical specification as support,
design specifications for hardware and firmware were developed.

After the specifications were done, a circuit diagram was developed and a circuit
board was made. The components were mounted by hand. 
After testing and correction of the construction the project has resulted in a first
prototype. The prototype meets a lot of the desired requirements for a completed
end product. The prototype can display the graphical user interface with good quality,
has a working touchscreen and possibilities to receive external communication.  Any
processing of the external communication was not implemented. The prototype has a
good foundation for further development.
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SAMMANFATTNING 

Ett examensarbete har genomförts hos Motion Control i Västerås. 
Examensarbetet ”Grafisk skärm för inbyggda system” har gått ut på att 
ta fram en första prototyp av ett inbyggt system med en skärm, ett 
grafiskt användargränssnitt, en pekskärm och möjlighet att 
kommunicera med externa enheter. 
 
Arbetet inleddes med undersökningar av kritiska komponenter. En 
kravspecifikation för den önskade slutprodukten togs sedan fram. Med 
kravspecifikationen som stöd så kunde sedan designspecifikationer för 
hårdvara och firmware tas fram. 
 
Efter specifikationerna var klara togs ett kopplingsschema fram och ett 
mönsterkort tillverkades. Komponenterna monterades sedan för hand. 
Efter testning och korrigering av konstruktionen så har arbetet 
resulterat i en färdig prototyp. Den färdiga prototypen uppfyller många 
av de önskade kraven för en färdig slutprodukt. Prototypen klarar av 
att visa gränssnittet med bra bildkvalité, har fungerande pekskärm och 
möjlighet att ta emot extern kommunikation. Någon möjlighet att 
behandla externa kommandon implementerades inte. Prototypen har 
en bra grund för fortsatt vidareutveckling.  
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Definitioner 

Förkortning Förklarande text 

18-bit RGB Varje färg representeras med 6-bitar data parallellt 

24-bit RGB Varje färg representeras med 8-bitar data parallellt 

ADC Analog to Digital Converter – En enhet som konverterar 
en analog signal till en digital. 

ARM Advanced RISC Machine – En typ av processorarkitektur. 

BGA 
Ball Grid Array – Kapsel försedd med kontakter i form 
av små kulor av lödtenn på undersidan, svår att 
montera för hand. 

CAN Controller Area Network – Nätverksstandard för att 
skicka data som används inom fordonsindustrin. 

cd/m2 Candela per kvadratmeter, är SI-enheten för ljusstyrka 

CLUT Colour Look-Up Table – En tabell som används för att 
konvertera ett RGB-värde till ett annat.  

C-STN Color Super-Twist Nematic – En teknik som används i 
LCD. 

DMA Direct Memory Access – Ger komponenter direkt access 
till minnen utan att gå via processorn. 

DSP Digital Signal Processor – En specialiserad MCU som är 
bra på att göra beräkninar och behandla signaler. 

EEPROM Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory – 
En typ av icke-flyktigt minne. 

EMI External Machine Interface – en utökning av UDP-
protokollet som bland annat används för att ansluta 
meddelandecentralen för mobiltelefoner. 

ESD Electrostatic discharge – Elektrisk urladdning. 

Ethernet En nätverksteknik som används i lokala nätverk. 

Firmware Mjukvara som är inprogrammerad i hårdvara. 

FPGA Field Programmable Gate Array – en integrerad krets 
bestående av logiska block. 

GUI Graphical User Interface – Gränssnittet användaren ser 
på skärmen. 

GSI1 Grafisk Skärm för Inbyggda System 1 

I2C Inter-Intergraded Circuit – En teknik för seriell 
överföring. 

Interrupt En signal som avbryter nuvarande programkörning för 
att exekvera ett stycke kod. 
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IrDA Infrared Data Association – En teknik som används för att 
skicka data med infrarött ljus. 

LCD Liquid Crystal Display – En tunn skärm baserad på 
flytande kristaller. 

LIN Local Interconnect Network – Gränssnitt för att skicka 
data i bl.a. bilar. 

MCU Micro Controller Unit – En programmerbar krets med 
processor, minne och in- och utgångar. 

Mikrodator En programmerbar krets med processor, minne och in- 
och utgångar. 

mTouch En teknik som används av Microchip för att känna av 
pekskärmstryckningar  

OLED Organic Light Emitting Diode – En typ av diod som 
används i skärmar och kan visa högre kontrast till 
skillnad från LCD. 

Patchning En korrigering av hårdvarufel genom att skära av 
ledningbanor och koppla dessa korrekt. 

PCB Printed Ciruit Board – Ett mönsterkort 

PWM Pulse Width Modulation – Pulsbreddsmodulering som 
används för bland annat motorstyrning och justering av 
ljustintesitet i grafiska displayer. 

RJ45 En kontakttyp som används på bl.a. TP-kablar.  

RoHS 

Restriction of the use of certain Hazardous substances in 

electrical and electronic equipment – Ett EU-direktiv som 
inte tillåter vissa farliga ämnen i elektroniken.  

RS-232 Recommended Standard 232 – En standard inefattande 
bl.a. signalnivåer för seriell kommunikation som t,ex, 
används i datorns serieport. 

RTCC Real Time Calendrar/Clock – En klocka som håller reda på 
realtiden. 

SCI Serial Communications Interface – Gränssnitt för att 
skicka data seriellt. 

SDIO Secure Digital Input/Output – En kombination mellan ett 
SD-kort och en I/O enhet.  

SPI Serial Peripheral Interface – Ett protokoll för seriell 
överföring. 

SRAM Static Read Access Memory – En typ av minne där data 
stannar kvar tills det skrivs över. 

STP Shielded Twisted Pair – En typ av partvinnad kabel  

Teknisk rök Rök som uppstår då en komponent överhettas. 
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TFT Thin Film Transistor, En typ av LCD 

TWI Two Wire Interface – En variant av I2C. 

UART Universal Asynchronous Receiver/Transmitter – 
Protokollet som används i RS-232. 

UART Serial Peripheral Interface – Ett protokoll för seriell 
överföring. 

UDP Universal Data Protocoll – Ett protokoll som används i 
nätverk för att skicka information. 

USB Universal Serial Bus – Standard för snabb seriell 
kommunikation  

WDT Watchdog Timer – En timer som startar om kretsen när 
en viss tidsperiod har gått om koden fastnat på fel 
ställe. 

VGA Video Graphics Array – Ett fysiskt gränssnitt och 
kommunikationsgränssnitt.  

Tabell 1: Definitioner 
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1 Inledning 
Ett examensarbete har genomförts hos Motion Control i Västerås. 
Examensarbetet ”Grafisk skärm för inbyggda system” har omfattat 15 
högskolepoäng på cirka 20 arbetsveckor och har varit på C-nivå. 
Examensarbetet har gått ut på att ta fram en prototyp av en grafisk 
skärm. I arbetet har konstruktion av elektronik och mjukvara ingått.  

2 Bakgrund 

2.1 Projektets bakgrund 

Motion Control är ett teknikföretag som har sitt kontor i Västerås. 
Sedan starten 1993 har företaget utvecklat och konstruerat elektronik 
och dataprogram. Företaget arbetar med datornära produkter, 
inbyggda system och handikapphjälpmedel.  
 
Att presentera information för användaren är en viktig del i människa-
dator-interaktion. Hos Motion Control i Västerås har det funnits 
önskemål om att användaren ska kunna använda sig av ett grafiskt 
användargränssnitt med pekskärm för att kommunicera med styrkort. 
Ett önskemål är att det grafiska användargränssnittet ska kunna ställas 
in med enkla kommandon och kunna rita ut förbestämda typer av 
grafiska objekt.  

2.2 Problemställning 

För att ta fram en prototyp måste styrkortet klara av att kommunicera 
med externa enheter. Data från de externa enheterna ska kunna 
konfigurera skärmens grafiska utseende. Med pekskärmen ska det vara 
möjligt att iterera med användargränssnittet och göra det möjligt att 
ändra parametrarnas börvärden.  
 
Styrkortet ska också klara av att skapa den data som behövs för att med 
hjälp av en grafisk kontroller rita ut bl.a. bilder på skärmen.  
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3 Metodik 
Vid genomförandet av ”Grafisk skärm för inbyggda system” så har 
följande projektmodell används: 
 

 Aktivitetslista 

 Instudering och undersökning 

 Krav- och testspecifikation 

 Designspecifikation 

 Konstruktion av hårdvara och mjukvara 

 Testning 

 Dokumentation 
 
Projektet började med att en aktivitetslista togs fram för att få en rimlig 
uppfattning om hur mycket det är som skulle göras. När aktiviteterna 
var listade så skulle det uppskattas hur mycket tid de skulle ta att 
genomföra. Aktivitetslistan finns att se i bilaga 1. 
 
När aktivitetslistan var godkänd skulle en instudering påbörjas och en 
undersökning. Det är två marknadsundersökningar som genomfördes 
på kritiska komponenter, grafisk skärm och styrkrets. Detta för att få 
kunskap om vad som fanns på marknaden för att underlätta valet av 
komponent inför konstruktionen. En del av projektets planerade 
instuderingstid lades på att ta reda på vilka kritiska parametrar som 
skulle undersökas i marknadsundersökningen.  
 
När de kritiska komponenterna valts och man vet dess begränsningar 
och möjligheter så togs en kravspecifikation fram. Kravspecifikationen 
innehöll de krav som man önskade att den färdiga produkten skulle ha. 
Ur kravspecifikationen så togs sedan en testspecifikation fram, den 
innehöll metoder för hur många av de olika kraven som produkten 
uppfyllde. 
 
För att uppfylla kraven så skrevs en designspecifikation om hur 
systemet fungerade. Mer detaljerade specifikationer skrevs i form av 
elektronik- och firmwaredesignspecifikationer. 
 
Med designspecifikationerna som hjälp kunde konstruktionen sedan 
börja. Elektronikdesignspecifikationen stod som grund för 
schemaritningen, mönsterkort och firmwaredesignspecifikationen stod 
som grund för all programmering.  
När mönsterkortet var klart monterades komponenter på kortet. 
 
För att se vilka krav prototypen uppfyllde så testades kortet enligt 
testspecifikationen. 
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Prototypen dokumenterades; hur den fungerade och hur används så att 
det lätt ska gå att göra ändringar och vidareutveckla projektet. 
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4 Undersökningar 
För att få fram en bra prototyp så undersöktes de mest kritiska 
komponenterna på marknaden. Detta för att få reda på vilka 
komponenter som fanns tillgängliga och att få insikt om vilka 
begränsningar de har. I slutrapporten är bara de mest intressanta 
alternativen listade, för den fullständiga undersökningen se respektive 
undersökningsrapport. 

4.1 Undersökning av skärmar 

Detta är ett udrag ur undersökning av displayer [3]. Syftet med denna 
undersökning är att få en inblick på olika skärmar som finns på 
marknaden. Målet är att få fram beslutsunderlag för ett senare val av 
skärm till projektet ”Grafisk skärm för inbyggda system”. 
Det finns skärmar med inbyggd grafisk kontroller. Denna 
undersökning omfattar endast skärmar utan inbyggd grafisk kontroller. 

4.1.1 Undersökning 

Undersökningen genomfördes genom att använda Internet. Tidigare 
kända distributörer och tillverkare undersöktes och nya märken och 
skärmar hittades under undersöknings tid. Vissa skärmar hittades även 
i kataloger. 

4.1.2 Undersökta parametrar 

Nedan beskrivs de parametrar som har undersökts. 

4.1.2.1 Tillverkare 

Vem som tillverkat enheten. 

4.1.2.2 Modell 

Modellnamnet på enheten. 

4.1.2.3 Teknologi 

Vilken teknologi skärmen har, om det t.ex. är en TFT. 

4.1.2.4 Pekskärm 

Skärm som klarar av att känna beröring. 

4.1.2.5 Storlek 

Skärmens storlek mätt över diagonalen i tum och modulens storlek i 
(bredd) x (höjd) x (djup). 
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4.1.2.6 Upplösning 

Skärmens upplösning i pixlar, i x-led och y-led. 

4.1.2.7 Betraktningsvinklar 

De vinklar som skärmen är anpassad att se ifrån, inom dessa förväntas 
en bra bild. 

4.1.2.8 Färger 

Antal färger som kan visas på skärmen. 

4.1.2.9 Bakgrundsbelysning och ljusstyrka 

Vilken typ av bakgrundsbelysning skärmen har och vilken styrka den 
har. 

4.1.2.10 Timingkrets 

Vilken timingkrets skärmen har. 

4.1.2.11 Gränssnitt 

Vilken typ/typer av kommunikationsprotokoll som måste användas för 
att kommunicera med skärmen. 

4.1.2.12 Antal gränssnittspinnar 

Hur många pinnar som krävs för gränssnitt, matning och jord. 

4.1.2.13 Matningsspänning och max effektförbrukning 

(logiska enheterna) 

Den matningsspänning och max effektförbrukning som skärmens 
logiska enheter behöver. 

4.1.2.14 Matningsspänning och 

effektförbrukning(bakgrundsbelysning) 

Den matningspänning och effekt som bakgrundsbelysningen behöver. 

4.1.2.15 Arbetstemperatur 

Inom vilka temperaturer skärmen klarar av att arbeta. 

4.1.2.16 Pris 

Vad kretsen kostar. Alla priser är angivna i SEK. Om priset är angivet i 
annan valuta så är det omräknat till SEK med de valutakurser som 
gällde då rapporten skrevs. 1.00 USD  = 6.34 SEK, 1.00 EUR  = 8.93 SEK. 
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4.1.2.17 Övrigt 

Om det finns någon speciell information om enheten som kan vara av 
intresse. 

4.1.3 PH480272T-005-I11Q 

4.1.3.1 Efterfrågade parametrar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1:  

PH480272T-005-
I11Q. 

 

 

Scancraft har många skärmar från Powertip med 24-bits RGB 
gränssnitt. Efter samtal med Scancraft så kom information fram om att 
det här är en framtidssäker skärm. Priset är bra jämfört med andra 
skärmar. Det finns en skärm av samma storlek men utan pekskärm 
(PH480272T-005-I01Q) för 200SEK/st från Scancraft. En bild av 
skärmen kan ses i Figur 1. 

Tillverkare Powertip 

Modell PH480272T-005-I11Q 

Teknologi TFT 

Pekskärm Ja, resistiv 

Storlek 4,3” 
105,5 x 67,2 x 5,0mm 

Upplösning 480x272 

Betraktningsvinklar 
Upp: 45, ned: 50, höger: 50, 
vänster: 50 grader 

Färger 16,7M 

Bakgrundsbelysning och 
Ljusstyrka 

Vit 
340cd/m2 

Timingkrets HX8257-A 

Gränssnitt 24-bit RGB 

Antal gränssnittspinnar 40st 

Matningsspänning och 
max effektförbrukning 
(logiska enheterna) 

3,0-3,6V 
86,0mW 

Matningsspänning och 
max effektförbrukning 
(bakgrundsbelysning) 

22,8V 
525mW 

Arbetstemperatur -20~70C 

Pris 243 SEK för 1st 

Övrigt  
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4.1.4 T-55343GD035JU-LW-AEN 

4.1.4.1 Efterfrågade parametrar 

 

 

 

 

 

Figur 2:  

T-
55343GD035JU-
LW-AEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skärmen uppfyller många av önskemålen. Skärmen har bra 
betraktningsvinklar och klarar av att avläsas i solljus. En bild av 
skärmen kan ses i Figur 2. 

Tillverkare Optrex 

Modell T-55343GD035JU-LW-AEN 

Teknologi TFT 

Pekskärm Ja, resistiv 

Storlek 3,5” 
79,0 x 65,0 x 4,8 mm 

Upplösning 320x240 

Betraktningsvinklar 80 grader från alla håll 

Färger 16,7M 

Bakgrundsbelysning och 
Ljusstyrka 

Vit 
320cd/m2 

Timingkrets HX8238A 

Gränssnitt 24-bit RGB 

Antal gränssnittspinnar 40 + 3 + 4 

Matningsspänning och 
max effektförbrukning 
(logiska enheterna) 

3,0-3,6V 
59,4mW 

Matningsspänning och 
max effektförbrukning 
(bakgrundsbelysning) 

19,2V 
390mW 

Arbetstemperatur -20~70C 

Pris 398,64 SEK 

Övrigt Ska fungera bra i solljus 
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4.1.5 LQ043T1DG01 

4.1.5.1 Efterfrågade parametrar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingen bild 
hittades. 

 
Den kapacitiva skärmen hanteras med I2C-protokoll. Enligt tolkning 
från manualen så är det ungefär 90 dataregister som behövs initieras för 
att få det att fungera. Den behöver möjligheten att både kunna skriva 
till och läsa från pekskärmens inbyggda drivkrets. Det kan ta tid förstå 
hur det fungerar.  

Tillverkare Ampire 

Modell AM-480272TH5TMQW-T01H 

Teknologi TFT 

Pekskärm Ja, kapacitiv 

Storlek 4,3” 
105,5 x 67,2 x 6,2 

Upplösning 480x272 

Betraktningsvinklar 
Vertikalt: 90 
Horisontellt: 130 grader 

Färger 16,7M 

Bakgrundsbelysning och 
Ljusstyrka 

Vit 
415cd/m2 

Timingkrets  

Gränssnitt 24-bit RGB 

Antal gränssnittspinnar 54 + 6 

Matningsspänning och 
max effektförbrukning 
(logiska enheterna) 

2,7-3,6V 
149mW (vid 3,3V) 

Matningsspänning och 
max effektförbrukning 
(bakgrundsbelysning) 

23,1V 
534mW 

Arbetstemperatur -20~70C 

Pris 375 SEK för 1st 

Övrigt  
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4.1.6 Slutsats 

Det varierar väldigt mycket om tillverkarna har valt att använda ett 
eget styrchip eller använda ett befintligt chip på marknaden.  
 
Det har lagts tid på att lista upp kapacitiva pekskärmar men det har 
varit svårt. Utbudet av kapacitiva pekskärmar på marknaden är liten 
och näst in till obefintlig bland skärmar av de mindre storlekarna som 
vi är intresserad av. Det finns ett litet utbud av kapacitiva pekskärmar 
som man kan montera på en befintlig skärm, men några sådana 
alternativ har inte listats. 
 
Under undersökningen så har de vanligaste förekommande 
gränssnitten varit 24-bit RGB och 18-bit RGB. Att konvertera från 24-bit 
RGB till 18-bit RGB handlar bara om att varje färg representeras av 6-
bitar istället för 8-bitar. Det borde vara enkelt att göra drivrutin för 
dessa två gränssnitt då man på 18-bit RGB kan ignorera de två minst 
signifikanta bitarna. Detta motiverar ett val av 24-bit RGB. 
 
Den dokumentation som funnits till skärmarna har i de flesta fall varit 
bra och de skärmar som finns med i undersökningen har överlag bra 
dokumentation.  
 
Den främsta rekommendationen från undersökningen är PH480272T-
005-I11Q från Powertip. Den har ett 24-bit RGB gränssnitt och bra 
ljusstyrka. Databladet är informativt och kommer vara till nytta under 
senare delar av projektet. Priset är också riktigt bra, bara 243 SEK så är 
det den billigaste skärmen av de alla. Betraktningsvinklarna är inte de 
bästa och skärmen använder även en välkänd timingkrets. 
Efter samtal med Scancraft så lämpar sig Powertip bra för de som inte 
är intresserade av att köpa stora volymer. Det finns även flera andra 
skärmar från Powertip med samma gränssnitt, så att byta till en annan 
skärm borde inte kräva så mycket arbete.  
 
Ett alternativ om bättre betraktningsvinklar önskas skulle vara T-
55343GD035JU-LW-AEN från Optrex. Den har 24-bits RGB gränssnitt 
och bra ljusstyrka. Använder ett välkänt styrchip. Databladet är 
informativt och priset är 398,64 SEK. 
 
Om en kapacitiv pekskärm önskas så skulle AM-480272TH5TMQW-
T01H vara ett bra alternativ, och det enda kapacitiva alternativet som 
hittats i undersökningen. Kommunikationen till pekskärmen sker med 
I2C. Manualen är bra och priset är 375 SEK. 
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Slutsatsen av denna undersökning blir därför dessa skärmar i följande 
ordning: 
 

1. PH480272T-005-I11Q 
2. T-55343GD035JU-LW-AEN 
3. AM-480272TH5TMQW-T01H 



 
Kap. 4 Undersökningar 

 

 11 

4.2 Undersökning av styrkretsar 

Detta är ett utdrag ur undersökning av styrkretsar [2]. Denna 
undersökning går ut på att se vad det finns för lämpliga styrkretsar på 
marknaden som kan användas till den grafiska skärmen. Detta 
dokument kommer senare att användas som beslutsunderlag till 
designval. 

4.2.1 Undersökning 

Undersökningen utfördes på Internet. Den största delen av 
undersökningen gick genom de stora tillverkarna då dessa erbjuder 
flera varianter av olika modeller. För att hitta de stora tillverkarna 
användes de största elektronikleverantörerna så som Farnell, ELFA, 
Mouser och Digi-key. Undersökningsparametrarna togs fram i samråd 
med Johan Frisk på Motion Control. 

4.2.2 Övergripande undersökning 

Det finns flera olika typer av styrkretsar på marknaden idag. De största 
typerna är MCU, FPGA och DSP. 

4.2.2.1 MCU 

En MCU är en liten dator med en processor, minne och med in och 
utgångar. En MCU har fördelen med ett inbyggt minne vilket 
underlättar lagring av information om exempelvis grafik till displayen. 
En MCU har framförallt ett eget programminne. Ofta kommer en MCU 
med olika inbyggda funktioner så som ADC och PWM.  
 

Den är däremot inte lika snabb som en FPGA eller en DSP. 

4.2.2.2 FPGA 

En FPGA består av block med logiska funktioner. Dessa block länkas 
ihop för att kunna utföra olika operationer. En FPGA är ofta lite 
snabbare än en MCU och programmeras ofta i VHDL eller i Verilog. En 
stor skillnad är att en FPGA arbetar parallellt, då flera block kan 
exekveras parallellt. 

4.2.2.3 DSP 

En DSP är optimerad att hantera många matematiska beräkningar och 
att göra det snabbt. En DSP används ofta för signalbehandling där 
signaler måste processas i realtid. Typiska användningsområden för 
dessa är bland i ljud- och videoutrustning. Det finns två typer av DSP, 
fixed-point och floating-point. 
 
Fixed point hanterar endast heltalsberäkningar. Floating-point kan 
hantera flyttalsberäkningar och dessa är dyrare då dess arkitektur är 
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mer komplicerad. Även en fixed-point processor kan hantera 
flyttalsberäkningar men detta är mer tidskrävande. 

4.2.2.4 Avgränsningar 

Denna undersökning kommer endast att behandla MCU och inte FPGA 
eller DSP då detta inte är nödvändigt då beräkningskraften från en 
MCU bör räcka. Det har också valts att inte ta upp kretsar i samma 
produktfamilj då dessa ofta har liknande egenskaper med variation i 
minne och extrafunktioner. Då en önskan från företaget är att kretsen 
ska kunna användas i framtiden och ha bra möjligheter för 
uppgradering har endast stora tillverkare inkluderats i 
undersökningen. 

4.2.3 Undersökta parametrar 

Nedan beskrivs vilka parametrar som har används vid undersökningen 
och även en beskrivning av dessa. 

4.2.3.1 Antal I/O 

Antal in- och ut- pinnar på kretsen. 

4.2.3.2 Arkitektur 

Hur hög upplösning, antal bitar, den valda kretsen opererar med. 
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4.2.3.3 Inbyggt minne 

Hur mycket inbyggt minne kretsen har och av vilken typ. 

4.2.3.4 Klockfrekvens 

Frekvens som kretsens klocka maximalt oscillerar med. 

4.2.3.5 Kommunikationsgränssnitt 

Vilka kommunikationsgränssnitt som kretsen stödjer om det är SPI, 
USART, I2C etc. 

4.2.3.6 Matningsspänning 

Vilken matningsspänning som kretsen behöver. 

4.2.3.7 Drifttemperatur 

Under vilken temperatur kretsen klarar av att operera. 

4.2.3.8 Pris 

Vad kretsen kostar. Alla priser är angivna i SEK. Om priset är angivet i 
annan valuta så är det omräknat till SEK med de valutakurser som 
gällde då rapporten skrevs. 1.00 USD  = 6.34 SEK, 1.00 EUR  = 8.93 SEK. 

4.2.3.9 Programmerare 

Vilken programmerare som kretsen använder och vad den kostar. 

4.2.3.10 Serie/familj 

Den serie/produktfamilj kretsen tillhör. 

4.2.3.11 Strömförbrukning 

Hur mycket ström kretsen förbrukar. 

4.2.3.12 Tillverkare 

Namn på den som tillverkar kretsen. 

4.2.3.13 Utvecklingsmiljö 

Vilken programvara som programmen till kretsen utvecklas i och vad 
den kostar.  

4.2.3.14 Övriga funktioner 

Vad har kretsen för övriga egenskaper, så som t.ex. ADC, PWM. 
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4.2.4 PIC32MX795F512L 

En 32-bitars MCU från Microchip. 

4.2.4.1 Efterfrågade parametrar 

 
 

Figur 3:  

PIC32MX795 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIC32MX795F512L är baserad på Harvard-arkitektur och opererar med 
80 MHz. Den har 16 st. 10-bitars ADC. Det finns tre olika lägen för 
strömförbrukning: sleep, run och idle. Den har även RTCC och Watchdog 
Timer. Kretsen har lika många timers som PIC32MX360F512L [13]. En 
bild av mikrodatorn kan ses i Figur 3. 
 
På Microchips hemsida finns det både ett grafikbibliotek att ladda ned 
och ett bibliotek för mTouch. Ett pluginprogram till MPLAB finns för 
design av grafiskt interface, GDD. GUI-biblioteket stödjer VGA-
skärmar med upplösningar upp till 640x480 och med 16 bitar/pixel. Det 
finns även stöd för TFT, OLED och S-STN. Det finns god 
dokumentation och även kodexempel.  

Antal I/O 85 st 

Arkitektur 32-bit 

Inbyggt minne Flash: 512 kB 
SRAM: 128 kB 

Klockfrekvens 80 MHz 

Kommunikationsgränssnitt SPI, I2C, UART, CAN, 
USB, Ethernet 

Matningsspänning 2.3 V till 3.6 V 

Drifttemperatur -40 °C till +85 °C 

Pris 123 kr 

Programmerare Microchip ICD3,  
1 648 kr 

Serie/familj PIC32MX7XX 

Strömförbrukning Max 320 mA 

Tillverkare Microchip 

Utvecklingsmiljö MPLAB C Compiler for 
PIC32 MCU,  5644 kr 

Övriga funktioner PWM, ADC, DMA 
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4.2.5 PIC32MX360F512L 

En 32-bitars MCU från Microchip. 

4.2.5.1 Efterfrågade parametrar 

 
Figur 4:  

PIC32MX360 

 

 

 

 

 

 

 

PIC32MX360F512L är baserad på Harvard-arkitektur och opererar med 
80 MHz. Den kan hantera upp till 96 olika interruptkällor och har 16 st. 
10-bitars ADC. Kretsen har 5 st. 16-bitars Timers. Den har även RTCC 
och Watchdog Timer. Det finns både output compare och input capture som 
går att använda vid reglering. En bild av mikrodatorn kan ses i Figur 4. 
 
På Microchips hemsida finns det både ett grafikbibliotek att ladda ned 
och ett bibliotek för mTouch, vilket är stöd för kapacitiv pekskärm. Ett 
pluginprogram till MPLAB finns för design av grafiskt interface, GDD. 
GUI-biblioteket stödjer VGA-skärmar med upplösningar upp till 
640x480 och med 16 bitar/pixel. Det finns även stöd för TFT, OLED och 
S-STN. Det finns god dokumentation och även kodexempel. En 
anmärkning är att kompilatorn finns att ladda hem som en 60-dagars 
testversion via Microchip. Därefter är den begränsad, utan 
optimeringsfunktioner. 

Antal I/O 85 st 

Arkitektur 32-bit 

Inbyggt minne Flash: 512 kB 
SRAM: 64 kB 

Klockfrekvens 80 MHz 

Kommunikationsgränssnitt SPI, I2C, UART, LIN, RS-
232, USB 

Matningsspänning 2.3 V till 3.6 V 

Drifttemperatur -40 °C till +85 °C 

Pris 94 kr 

Programmerare Microchip ICD3,  
1 648 kr 

Serie/familj PIC32MX3XX/4XX 

Strömförbrukning Max 200 mA  

Tillverkare Microchip 

Utvecklingsmiljö MPLAB C Compiler for 
PIC32 MCU,  5644 kr 

Övriga funktioner PWM, A/D, DMA 
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4.2.6 STM32F103ZET6 

En 32-bitars MCU baserad på ARM-teknologi. 

4.2.6.1 Efterfrågade parametrar 

 
Figur 5:  

STM32F103 

 

 

 

 

 

 

 

STM32F103ZET6 är baserad på ARM-teknologi och opererar med 72 
MHz. Den har 3 st. 12-bitars ADC och 2 st. 16 bitars timers. Kretsen har 
vilolägesfunktioner och stöd för DMA. Till kretsfamiljen finns även ett 
bibliotek för grafik att ladda ner via produkthemsidan. Biblioteket ska 
kunna hantera LCD oberoende av upplösning men är endast testat på 
upplösningen 320x240. En bild av mikrodatorn kan ses i Figur 5. 
  
Kretsen verkar vara väl dokumenterad och det finns även 
programmeringsmanualer för olika tillämpningar. Det finns även en 
utökad version av kompilatorn från Raisonance som kostar 6765 kr. 

Antal I/O 112 st. 

Arkitektur 32 bitar 

Inbyggt minne Flash: 512kB 
SRAM: 64kB 

Klockfrekvens 72 MHz 

Kommunikationsgränssnitt USART, SPI, I2C, LIN, CAN, 
USB, SDIO 

Matningsspänning 2.0  till 3.6 V 

Drifttemperatur -40 °C till +85 °C 

Pris 128 kr 

Programmerare ST-Link, 198 kr    

Serie/familj STM32F103x 

Strömförbrukning 150 mA 

Tillverkare STMicroelectronics 

Utvecklingsmiljö Ride7, gratis via 
http://www.raisonance.com/ 

Övriga funktioner PWM, A/D 

http://www.raisonance.com/
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4.2.7 Slutsats 

Det finns en mängd microcontrollers på marknaden för olika 
användningsområden. Dock så finns det väldigt få som är anpassade 
för kommunikation med displayer. De flesta som är anpassade 
använder enkla och billiga displayer och inte pekskärm eller skärmar 
med hög upplösning.  
 
Mer än hälften av de stora tillverkarna har egna grafikbibliotek och 
funktioner för att implementera grafik på olika former av displayer. 
Bland dessa finns ST, Freescale, Microchip samt Renesas. Detta kommer 
att underlätta utvecklingsarbetet då färdiga funktioner kan användas i 
största möjliga mån. Det kan vara värt att tillägga att många 
rekommenderar tredjepartstillverkare av mjukvara som har utvecklat 
bibliotek för implementering hos mikrokontrollers. Det är en nackdel 
att Atmel inte har något GUI för displayer som annars verkar ha kretsar 
med bra prestanda. 
 
Priserna hos de olika kretsarna varierar ungefär från 100 kr upp till 200 
kr per krets. Priserna sjunker oftast om man beställer flera kretsar. 
Kostnad av utvecklingskort kan tillkomma men de flesta tillverkare 
erbjuder programvara, bibliotek och olika former av drivrutiner för 
diverse ändamål gratis via sin hemsida. 
 
Processorhastigheten hos de olika kontrollerna varierar ganska kraftigt. 
I denna undersökning valdes att undersöka processorer med 
klockfrekvenser omkring 80 MHz dock fanns det några undantag. 
Minnet är sällan något problem och det går alltid att lägga till externt 
om så behövs. Dokumentation finns genomgående till alla produkter 
och speciellt till Microchip verkar det även finnas guider och tutorials 
för olika tillämpningar vilket kommer att underlätta utvecklingsarbetet. 
 
Den främsta rekommendationen utifrån denna undersökning skulle 
vara PIC32MX795FS12L. Denna stödjer ett flertal protokoll som 
kommer att underlätta kommunikation med olika externa enheter. 
Processorhastigheten på 80 MHz borde vara tillräckligt för att rita ett 
enkelt grafiskt interface och ta emot data med jämna mellanrum. En 
annan faktor är att det redan finns kunskap om Microchips 
komponenter hos företaget vilket är en klar fördel. De två nackdelarna 
som finns är priset på 122 kr och kretsen med den högsta maximala 
strömförbrukningen.  
 
Alternativet är en PIC32MX360F512L. Även den kretsen är från 
Microchip men från en annan produktfamilj. Den har lägre 
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strömförbrukning, men även mindre minne. Priset är 94 kr och den 
stödjer inte heller Ethernet. 
 
Det tredje alternativet är antingen H8SX/1664 eller STM32F103ZET6. 
Fördelen med att välja ST-kretsen före H8SX är att det verkar finnas 
mer information på ST-s hemsida och den är mycket mer lättnavigerad 
än Reneasas.  
 

Slutsatsen av denna undersökning blir därför dessa rekommendationer i 

följande ordning: 

1. PIC32MX795FS12L 
2. PIC32MX360F512L 
3. STM32F103ZET6 
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4.3 Övriga undersökningar 

Innan designfasen påbörjades så gjordes ett antal mindre 
komponentundersökningar där den största av dem är valet av 
grafikkontroller.  
 
För att projektet skulle hållas inom rimliga ramar så behövdes en 
grafisk kontroller som Microchips grafiska bibliotek hade drivrutiner 
för. Då Microchip har referensedesigner för kontrollerkretsarna 
SSD1926 och SSD1906 [16] från Solomon Systech så stod valet mellan 
dessa två för att underlätta konstruktionen.  
 
SSD1906 har funnits ute på marknaden och har stöd för 18-bit RGB. 
SSD1926 är en vidareutveckling av SSD1906. Det är en kraftfull krets 
som har stöd för 24-bit RGB, externt SD-minne och grafikaccelerator. 
Nackdelen med SSD1926 är att den var svår att få tag på hos någon 
återförsäljare.  
 
Därför föll valet på SSD1906 då den var enklare att få tag på. Skärmen 
som användes för projektet har 24-bit RGB, med SSD1906 så är det 
tekniskt bara möjligt att visa 256k färger istället för 16,7M färger.  Det 
ansågs dock vara tillräckligt bra. För vidare information se datablad för 
SSD1906 [10]. 
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5 Kravspecifikation 
Detta är ett utdrag ur teknisk kravpsecifikation [4]. Kravspecifikationen är 
baserad på systemdesignen och krav inom följande områden ställdes på 
GSI1: 

 Funktionskrav 

 Mjukvarukrav 

 Elektriska krav 

 Mekaniska krav 

 Kapacitetskrav 

 Miljökrav och testning 

 Testning 

5.1 Funktionskrav 

Nedan beskrivs de övergripande funktionerna av prototypen. 

5.1.1 Styrning 

MCU läser hanterar styrning till den grafiska skärmen och tar in data. 
 

Krav Beskrivning Typ Förändring 

Krav – 1 Data skall tas in från en extern enhet Skall Original 

Krav – 2 
Data skall skickas till den grafiska 
skärmen 

Skall Original 

Krav – 3 
Data skall tas emot från den grafiska 
skärmen 

Skall Original 

5.1.2 Visning av information 

Grafisk skärm och den grafiska kontrollern tar emot information från 
mikrodatorn och visar för användaren. 
 

Krav Beskrivning Typ Förändring 

Krav – 4 
Information från extern enhet skall 
kunna visas i ett stapeldiagram. 

Skall Original 

Krav – 5 
Information från extern enhet skall 
kunna visas med hjälp av text. 

Skall Original 

Krav – 6 
Användaren skall ha möjlighet att 
ange indata via skärmen. 

Skall Original 

Krav – 7 
Information från extern enhet bör 
kunna visas i ett cirkeldiagram. 

Bör Original 

Krav – 8 
Information från extern enhet bör 
kunna visas i en tidsgraf. 

Bör Original 
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5.1.3 Matningsenhet 

GSI1 har en enhet som fördelar matningsspänning till både MCU och 
den grafiska skärmen. 
 

Krav Beskrivning Typ Förändring 

Krav – 9 

Matningsenheten skall se till att 
tillräckligt med matningsspänning 
finns till alla enheter på kretskortet. 
 

Skall Original 

5.2 Mjukvarukrav 

Mjukvaran ska vara lätt att uppgradera om en ny skärm ska användas. 
Därför är det viktigt att anpassa mjukvaran i olika block. Det bör även 
vara lätt att lägga till nya funktioner så att användargränssnittet går att 
utöka vid behov. 

5.2.1 Firmware 

Krav Beskrivning Typ Förändring 

Krav – 10 
FW skall vara skriven enligt 
Motion Controls standard. 

Skall Original 

Krav – 11 

Det skall vara möjligt att 
uppgradera drivrutin för skärm, 
gränssnitt eller yttre 
kommunikation. 

Skall Original 

Krav – 12 
FW skall kunna hantera avsaknad 
av indata utan att krascha. 

Skall Original 

Krav – 13 FW bör vara skriven i C/C++. Bör Original 

5.2.1.1 Gränssnitt och protokoll 

All yttre kommunikation kommer att ske via protokoll och ingen data 
behöver omvandlas. Därför ska GSI1 stödja yttre kommunikation med 
minst ett protokoll. 
 

Krav Beskrivning Typ Förändring 

Krav – 14 Data skall kunna tas emot via SPI Skall Original 

Krav – 15 Data bör kunna tas emot via I2C Bör Original 

Krav – 16 Data bör kunna tas emot via UART Bör Original 

Krav – 17 
Det bör vara möjligt att 
programmera GSI1 via USB 
bootloader. 

Bör Original 
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5.3 Elektriska krav 

Stora delar av GSI1 är mjukvarubaserat och därför finns det inte många 
elektriska krav. För att underlätta utvecklingen av projektet är det en 
önskan att använda så lite analog elektronik som möjligt. 

5.3.1 Kontaktdon 

Kortet ska vara anpassat för vidareutveckling därför är det bra om det 
finns både USB-kontakt och Ethernet-kontakt. 
 

Krav Beskrivning Typ Förändring 

Krav – 18 

En USB-A-kontakt skall finnas på 
kortet för möjlighet till 
vidareutveckling. 

Skall Original 

Krav – 19 

En USB-micro-kontakt skall 
finnas på kortet på för möjlighet 
till vidareutveckling och 
programmering. 

Skall Original 

Krav – 20 
En Ethernet-kontakt bör finnas på 
koret för möjlighet till 
vidareutveckling. 

Bör Original 

5.3.2 Kablage 

Ett sätt att minska användningen av filter och åskskydd är att låta 
inkommande data gå genom en skärmad kabel. 
 

Krav Beskrivning Typ Förändring 

Krav – 21 
GSI1 ska anslutas med en 
skärmad partvinnad kabel. 

Skall Original 

5.3.3 Indikatorer 

För att användaren ska veta om GSI1 är inkopplat bör någon form av 
indikering finnas. 
 

Krav Beskrivning Typ Förändring 

Krav – 22 
Det skall finnas en grön lysdiod 
som visar att matningsspänning 
finns på kortet. 

Skall Original 
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5.3.4 Kraftkrav 

GSI kopplas mot 230 VAC. Denna spänning ska omvandlas till DC-
spänning med hjälp av en extern nätadapter. 
 

Krav Beskrivning Typ Förändring 

Krav – 23 
GSI1 skall matas med en extern 
nätadapter. 

Skall Original 

Krav – 24 
Strömförbrukningen för GSI1 bör 
inte överstiga 2,5 W. 

Bör Original 

5.3.5 Komponenter 

Krav på komponenter och komponentval. 
 

Krav Beskrivning Typ Förändring 

Krav – 25 
Alla komponenter skall vara 
RoHS-godkända. 

Skall Original 

5.4 Mekaniska krav 

Nedan beskrivs kretsens mekaniska krav. 

5.4.1 Kylning 

Krav Beskrivning Typ Förändring 

Krav – 26 Fläkt skall ej användas. Skall Original 

5.4.2 Kretskort 

Krav Beskrivning Typ Förändring 

Krav – 27 
Kortets storlek bör inte överstiga 
den grafiska skärmens mått 

Bör Original 

5.4.3 Kapsling 

Det är en fördel om det går att använda befintligt kapsling eftersom det 
underlättar utvecklingsarbetet. 
 

Krav Beskrivning Typ Förändring 

Krav – 28 Befintlig kapsling bör användas. Bör Original 
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5.4.4 Etiketter 

Krav Beskrivning Typ Förändring 

Krav – 29 
Det skall finnas en etikett på 
kretskortet där serienummer 
framgår. 

Skall Original 

Krav – 30 
Det skall finnas en etikett vid 
godkänt test. 

Skall Original 

5.4.5 Placering 

Inga krav finns på placering av komponenter eller kontaktdon. 

5.5 Kapacitetskrav 

Då detta är en prototyp finns inga omfattande kapacitetskrav utan 
huvudsaken är att användaren kan få information och kommunicera 
via en grafisk skärm. 
 

Krav Beskrivning Typ Förändring 

Krav – 31 
MCU skall kunna styra en 
färgskärm. 

Skall Original 

5.6 Miljökrav och testning 

Då produkten är tänkt att användas i kontorsmiljö behövs inga hårda 
krav utan den kritiska faktorn är temperaturen. 

5.6.1 Miljöförhållanden 

GSI1 skall klara följande omgivning. 

Krav Beskrivning Min Medel Max Förändring 

Krav – 32 
Omgivnings- 
temperatur (°C) 

15 20 35 Original 

5.6.2 Produktionskrav 

Krav Beskrivning Typ Förändring 

Krav – 33 Enheten skall gå att handmontera. Skall Original 

Krav – 34 
Komponenterna skall klara blyfri 
montering. 

Skall Original 
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5.7 Testning 

Då GSI1 ska resultera i en prototyp kommer inga omfattande tester att 
krävas. 
 

Krav Beskrivning Typ Förändring 

Krav – 35 Testpunkter skall finnas på kortet. Skall Original 

Krav – 36 
Det skall gå att köra debug på 
kortet. 

Skall Original 

Krav – 37 
Enheten skall testas emot en 
testspecifikation. 

Skall Original 

 



 
GRAFISK SKÄRM FÖR INBYGGDA SYSTEM 

 26 

6 Testspecifikation 
Detta är ett utdrag ur testspecifikation [9]. En testspecifkation ska tas 
fram för att se om enheten uppfyller de krav som är ställda i 
kravspecfikationen. Det är viktigt att vid direkta test på kretskortet att 
vara ESD-säkrad. 

6.1 Testutrustning 

 Datablad över komponenter 

 Multimeter 

 Oscilloskop 

 Persondator med USB-ingång, samt med tillgång till följande 
operativsystem Windows 7, Windows XP 

 Mjukvara – MPLAB 

 Programmerare - ICD3 

 Termometer 

6.2 Testfall 1 – Elektronik 

Testet går ut på att se igenom alla fysiska delar på kortet. Det ska också 
undersökas om de valda komponenterna uppfyller miljökraven. 
 
Testutrustning 

 Datablad över alla komponenter. 

 Kort med all monterad hårdvara. 
 

Teststeg: 
1. Kontrollera att kortet drivs med en extern nätadapter  (Krav-23). 
2. Kontrollera att det finns Ethernet och USB kontakter (Krav-18, 

Krav-19 och Krav-20). 
3. Se om skärmen har kontakt och är ansluten med en skärmad 

partvinnad kabel (Krav-21). 
4. Undersök alla komponenter och se om de uppfyller kraven för 

RoHS (Krav-25). 
5. Se om kortets storlek överskrider skärmens storlek (Krav-27). 

6.3 Testfall 2 - Matningsenhet och strömförsörjning 

Detta går ut på att se så att alla matningsspänningar ut till kortets 
komponenter stämmer och att ta reda på hur mycket ström kortet drar.  
Testutrustning 

 Multimeter 
 

Teststeg: 
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1. Se till vid elektronikdesignen att alla komponenter får den 
matningsspänning som behövs (Krav-9). 

2. Mät hur mycket ström kortet drar vid belastning och jämför med 
bör-kravet (Krav-24). 

3. Se om de gröna lysdioderna lyser om matning är på (Krav-22). 

6.4 Testfall 3 – Etiketter 

Detta test är en kontroll för att se så att det finns nog med utrymme för 
olika etiketter som man eventuellt måste märka produkten med. 
 
Teststeg: 

1. Kontrollera mönsterkortsritningen så att det finns plats för 
serienummersetikett (Krav-29). 

6.5 Testfall 4 – Firmware 

Krav-10 och krav-11 Ska testas av en granskare. Målet med detta test är 
att kontrollera att mjukvaran är skriven på ett klart och tydligt sätt och 
att det är möjligt att uppgradera drivrutin. 
 
Teststeg: 

2. Källkod granskad och godkänd att den är skriven och 
kommenterad enligt Motion Control standard (dokument 
MCAA0-FD-071) (Krav-10)(Krav-13). 

3. Se om det är möjligt att uppgradera drivrutin (Krav-11). 
4. Att mjukvaran klarar av att hantera avsaknad av indata utan att 

krascha (Krav-12). 

6.6 Testfall 5 – Gränssnitt och protokoll 

Testet ska undersöka om det är möjligt att skicka data och ta emot med 
hjälp av SPI. Om det finns tid bör även möjligheten att ta emot data 
med I2C och UART testas. 
 
Testutrustning: 

 Kort med SPI-kommunikation. 
 

Teststeg: 
1. Skicka data med SPI till skärmen och se om det skickade värdet 

skrivs ut korrekt (Krav–1)(Krav-2)(Krav-14). 
2. Se om kortet klarar av att skicka ut data med SPI genom att 

ändra något värde med hjälp av pekskärmen. 
3. Skicka data med I2C till skärmen och se om det skickade värdet 

skrivs ut korrekt (Krav-15). 
4. Skicka data med UART till skärmen och se om det skickade 

värdet skrivs ut korrekt (Krav-16). 
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6.7 Testfall 6 – Pekskärmen 

Ska testa om pekskärmen fungerar som det är tänkt. 
 
Teststeg: 

1. Implementera kod för att se x- och y-koordinater vid tryck på 
pekskärmen (Krav-3). 

6.8 Testfall 7 – Det grafiska användargränssnittet 

Se om de grafiska funktionerna fungerar, genomförs genom att ladda 
upp färdig programvara och testa. 
 

Teststeg: 
1. Se så att stapeldiagrammet ser ut som det ska, se om värdena i 

det stämmer mot vad som skickades in (Krav-4)(Krav-31). 
2. Se så att cirkeldiagram och tidsgraf ser ut som de ska, se om 

värdena stämmer mot det som skickades in (Krav-7)(Krav-8). 
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6.9 Testfall 8 – Temperatur 

Test för att se om skärmen (med kapsling) fungerar som den ska inom 
arbetstemperaturerna utan någon kylning. 
 
Testutrustning: 

 Termometer 
 

Teststeg: 
1. Ställ skärmen någonstans där det är ungefär 35°C, förslagsvis vid 

något element eller i ett fönster om solen lyser på. Låt skärmen 
stå på ett tag och se sen om allt fungerar. 

2. Gör om steg 1, men ställ den där det ungefär 15°C. 
3. Resultatet, fungerade skärmen inom drifttemperaturerna (Krav-

26)(Krav-32). 

6.10 Testfall 9 – Kapsling 

Då det var fördel om det finns en befintlig kapsling att använda så ska 
det kontrolleras att en sådan används om möjligt.  
 
Teststeg: 

1. Undersök om kapslingen finns att få tag på hos någon 
distributör (Krav-28). 

6.11 Testfall 10 – USB Bootloader 

Med en bootloader så kan ny firmware laddas in enkelt utan krav på 
speciell programmeringshårdvara. 
 
Testutrustning: 

 Dator med USB. 

 Micro-USB-kabel. 

 Kort med all hårdvara. 
 
Teststeg: 

1. Koppla ihop kortet och datorns USB. 
2. Ladda in den nya mjukvaran. 
3. Se om den nya mjukvaran laddats in och om den fungerar (Krav-

17). 
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6.12 Testfall 11 – Testning 

För undersökning och felsökning så är det bra om det finns testpunkter 
på kortet. Det Ska även gå att köra debug på kortet. 
 
Testutrustning: 

 Dator med MPLAB. 

 Kort med all hårdvara. 

 Programmerare. 
 
Teststeg: 

1. Kontrollera att det finns lämpliga testpunkter i 
kopplingsschemat, så att testpunkterna kommer med på 
mönsterkortet (Krav-35). 

2. Anslut programmeraren till kortet och testa sedan om det går att 
köra debuggern i MPLAB (Krav-36). 

6.13 Testfall 12 – Produktionskrav 

För att klara av att handmontera den så bör komponenter av BGA-
kapsling inte användas. Komponenterna Ska även klara av att monteras 
blyfritt. 
 
Teststeg: 

1. Kontrollera vid inköp att inga komponenter har BGA-kapsling 
(Krav-33). 
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7 Systemdesignspecifkation 
Detta är ett utdrag ur systemdesignspecifikationen [5]. Innan 
konstruktionen av elektronik och firmware kan påbörjas ska en 
övergripande systemdesignspecifikation göras för att underlätta 
konstruktionsarbetet. En övergripande skiss kan ses i Figur 6. 
 

 
 

Figur 6: Övergripande skiss av GSI1. 

7.1 Den grafiska skärmens funktioner 

Den grafiska skärmen ska kunna visa enklare grafik och presentera 
information för användaren på ett lättbegripligt sätt. Informationen 
skickas till MCU för att sedan presenteras på skärmen. Användaren 
kommer att kunna ange data via en pekskärm som sedan skickas vidare 
till t.ex. en regulator. 
 
Följande funktioner bör enheten klara av: 

 Ta emot data från en databuss med SPI. 

 Ha möjlighet att byta protokoll via mjukvaran men med samma 
fysiska anslutning. 

 Tolka data från pekskärmen och skicka ut data via en databuss. 

 Presentera data såväl grafiskt som i text. 

 Presentera data på ett lättolkat sätt. 

 Möjlighet att ange extern spänningsmatning antingen via en 
adapter eller via en STP-kabel. 

7.2 Komponentval 

För detta projekt är det tre komponenter som är kritiska. Dessa tre är 
styrkretsen till skärmen, mikrodatorn och skärmen själv. För att 
bestämma vilka komponenter som ska väljas användes två gjorda 
undersökningar, Undersökning av styrkrets MCABM-GSI1-2101 [2] och 
Undersökning av display MCABM-GSI1-2102 [3].  Nedan presenteras 
valen baserade på dessa undersökningar. 
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7.3 Styrkrets 

Undersökningen om styrkretsar resulterade i att PIC32MX795F512L 
[13] kommer att användas. Då kretsen kommer hantera grafik är både 
processor och minne två viktiga parametrar. Processorhastigheten 
ligger på 80MHz med 512 kB i flashminne och 128 kB i SRAM. Motion 
Control besitter redan kunskap om Microchips produkter och dess 
utvecklingsmiljö vilket kommer att underlätta utvecklingsarbetet. Det 
finns även ett färdigt bibliotek till chipet för hantering av grafik till 
grafiska displayer. Biblioteket stödjer olika typer av skärmar så som 
TFT och OLED. 
 
Kretsen stödjer flera kommunikationsprotokoll så som SPI, I2C och 
även Ethernet. Den har 85 I/O vilket kommer att behövas. I samma 
produktfamilj finns även kretsar med variationer i antal anslutningar, 
minne och processorhastighet. Denna kommer att användas därför att 
den ger goda möjligheter till vidareutveckling av GSI1. 

7.4 Grafisk skärm 

Undersökningen om skärmar resulterade i att PH480272T-005-I11Q från 
Powertip kommer att användas. Det är en 4,3” LCD av TFT teknologi 
med en resistiv pekskärm, 16,7 miljarder färger. Skärmen har ett 
medföljande styrchip av modell HX8257-A från Himax. 
Kommunikationen till skärmen sker med gränssnittet 24-bit RGB. 
Powerbit har fler skärmar med 24-bit RGB vilket ger goda möjligheter 
att byta skärm utan att behöva ändra allt för mycket. 
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7.5 Hårdvara – Övergripande 

Figur 7 visar en övergripande design över hårdvaran till projektet. 
Hårdvaran kommer att bestå av ett par huvudkomponenter, det är en 
enhet med spänningsregulatorer för att erhålla de angivna 
matningsspänningarna, en styrkrets, en grafisk kontroller, olika in- och 
utgångar och en databuss till skärmens styrchip. 
 
Styrkretsen kommunicerar via SPI-bussen (eller annan vald 
kommunikationsbuss) och utifrån given data så genereras ny grafik och 
skickas till den grafiska kontrollern SSD1906 som i sin tur skickar ut 
data till HX8257-A med gränssnittet 24-bit RGB. HX8257-A ritar sedan 
upp grafiken på skärmen. Styrkretsen måste även kontinuerligt läsa av 
analog data från pekskärmen, för att hantera detta måste de analoga 
signalerna konverteras till digitala genom två ADC-ingångar som finns 
på styrkretsen. Data kommer även att skickas ut från SPI-bussen om det 
önskas. 

 
Figur 7: Övergripande hårdvaruskiss av prototypen. 
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7.6 Firmware 

Firmware kommer att styra hur information presenteras på skärmen 
och all kommunikation. Det är viktigt att strukturera upp koden så att 
firmware kan uppgraderas på ett enkelt och smidigt sätt vid behov. 
Koden delas därför upp i 3 stora block; yttre kommunikation, drivrutin 
för den grafiska kontrollern och grafiskt gränssnitt. 
 
Det är viktigt att all kommunikation prioriteras, därför nedprioriteras 
alla andra funktioner. Information utifrån hämtas via SPI-protokollet 
eller annat protokoll. Denna information bör sedan sparas i en buffert 
för att kunna läsas av och sedan presenteras med grafik eller text på 
skärmen. De data som skickas till skärmen innehåller informationen 
och hur den presenteras. 
 
De viktigaste funktionera är således: 
 

 Ta emot data ifrån databussen. 

 Skicka data till databussen. 

 Ta emot data ifrån den grafiska skärmen. 

 Skicka data till den grafiska skärmen. 

 Beräkna och generera grafikdata. 
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8 Elektronikdesign  
Nedan är en konstruktionsbeskrivning som är tagen ur dokumentet 
elektronikdesignspecifikation [6]. 
 
 Syftet med detta elektronikdesignen är att beskriva hårdvaran som ska 
användas till den grafiska skärmen. Det kommer att underlätta 
utvecklingsarbetet och dokumentet används sedan som underlag till 
ritning av schema och mönsterkort. 

8.1 Förutsättningar och avgränsningar 

Detta dokument kommer att gå in på övergripande konstruktion av 
hårdvaran. Detaljnivå på konstruktionen kommer inte att behandlas 
här. Små komponenter som kondensatorer och resistorer är exempel på 
sådant som avgränsas i detta dokument. MCU har 100 pinnar och det 
kommer inte att gå in på exakt hur dessa kopplas, utan det kommer att 
framgå i kopplingsschemat. 
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8.2 MCU 

Den MCU som kommer att användas är PIC32MX795F512L [13].  
Kretsen kommer att styra själva programmet och kommunikation med 
externa enheter. PIC32MX795F512 matas med 3,3 Volt. En översikt av 
anslutningarna kan ses i Figur 8. 
 

 

 
Figur 8: En översikt av mikrodatorns anslutningar. 
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8.3 Grafisk kontroller 

Den grafiska kontrollern till pekskärmen används för att hantera det 24-
bits RGB-gränssnitt som skärmen använder. Detta leder till att ett 
mindre antal utgångar från mikrodatorn behöver användas. Den 
grafiska kontrollern fungerar också som en slags buffert mellan 
mikrodator och skärmen. Det underlättar styrningen av skärmen och 
det finns en färdig drivrutin skriven av Microchip för kretsen SSD1906. 
HX8257-A som sitter inbyggd i skärmen ser till att timing sköts vid 
utritning av pixel för pixel. En översikt av den grafiska kontrollerns 
anslutningar kan ses i Figur 9. 

 
 

Figur 9: En översikt av den grafiska kontrollerns anslutningar. 
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8.4 Spänningsmatning 

Kretsen ska kunna drivas genom att koppla in en nätadapter eller 
matning via STP-kontakten. För att undvika problem om båda 
matningsalternativen är inkopplade samtidigt så ska en diod sättas på 
varje matning. Matningen ska sedan gå in i en 5V regulator och en 3,3V 
regulator.  Matningsspänningen på 5V ska gå till isoleringsenheterna på 
den isolerade sidan.  Matningsspänningen på 3,3V ska gå till att driva 
mikrodatorn, SSD1906, HX8257-A, isoleringsenheterna på den isolerade 
sidan, drivkretsen för bakgrundsbelysningen och USB-enheten. 
 
Drivkretsen för bakgrundsbelysningen som ska användas är LM3410-
YMY från National Semiconductor. Den matar ut konstant ström och 
har ingång för PWM så att belysningens styrka kan justeras. 

8.5 STP-enhet 

STP-enheten ska innehålla SPI, I2C, samt matning och jord. SDI, SDO, 
SCK och SS tillhör SPI-protokollet och är kopplade till mikrodatorn. 
SLA och SCL tillhör I2C-protokollet och skickas även de till 
mikrodatorn. Däremot matningsspänningen och jord ska skickas till 
spänningsregulatorn. Detta är för att det ska vara möjligt att mata 
enheten via STP utan att behöva ha en extern adapter till kortet. Hur 
dessa är anslutna till PIC32MX795F512L [13] kan ses i Figur 10. 
 

 
Figur 10: En översikt av STP-anslutningarna. 
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8.6 Ethernet-enhet 

För att en Ethernet-anslutning ska kunna användas behövs även en 
drivkrets för Ethernet. Drivkretsen används för att hantera fel som 
uppstår, drivkretsen används för att hantera alla de olika 
anslutningarna som går utifrån PIC32MX795F512L [13] och sedan 
skickas dessa vidare till RJ45-kontakten.  Hos drivkretsen sköts bland 
annat felhantering och kollisionsdetektion. En översikt av Ethernet-
anslutningen kan ses i Figur 11. 
 

 
Figur 11: En översikt av Ethernet-anslutningen 
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8.7 USB-enhet 

Mikrodatorn har bara en USB-ingång. För att två USB-portar ska kunna 
användas behöver dessa parallellkopplas, det är dock bara en av dem 
som kan användas åt gången. Vilken USB-port som används styrs 
digitalt från mikrodatorn. Det behövs även strömförsörjning till 
respektive USB-port för att dessa ska kunna användas. VBUSON är den 
kontrollsignal som kommer ut från mikrodatorn och går vidare till 
drivenheten. USBID är den signal som används för att detektera USB 
On The Go (USB OTG). En översikt av USB-enheten kan ses i Figur 12. 
 

 
Figur 12: En översikt av USB-enheten. 
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8.8 Övriga komponenter 

Nedan beskrivs de övriga komponenterna på kortet.  

8.8.1 Indikering 

För att veta när strömförsörjningen fungerar ska det finnas lysdioder 
som markerar detta. Lysdioder för detta kommer att sättas ut på 
följande ställen: 

 Matning från STP 

 Matning från nätadapter 

 Vid 5V regulatorn 

 Vid 3,3V regulatorn 

 Vid bakgrundsbelysningen 
 
Sex stycken lysdioder kommer också att sättas ut på lediga utgångar på 
MCU:n för att enkelt kunna användas för programmeringen vid 
felsökning. 

8.8.2 Knappar 

På enheten ska det finnas två knappar. Den ena är en på/av-knapp för 
att enkelt kunna slå av enheten på ett smidigt sätt. Det bör även finnas 
en resetknapp för att starta om enheten vid behov. Hur dessa knappar 
ansluts kan ses i Figur 13. 
 

 
Figur 13: Knappar på enheten. 
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8.8.3 Stiftlist 

Det är alltid bra att ha en stiftlist för överblivna portar och eventuell 
expansion. Därför ska en sådan finnas på kortet kopplad direkt till 
PIC32MX795F512L [13]. 

8.8.4 Isoleringar 

Isolering av alla ingångar och utgångar kommer att finnas. Dock inte 
Ethernet eftersom RJ-45-kontakten redan innehåller transformator och 
USB-kontakten behöver heller inte isoleras då den endast är avsedd för 
internt bruk och inte extern kommunikation. Även extern matning 
kommer att isoleras. 

8.8.5 Testpunkter 

För att kretsen lätt ska kunna felsökas kommer testpunkter att placeras 
ut på olika ställen på kortet, på den isolerade och den oisolerade sidan. 
Mätpunkter ska finnas för varje matningsspänning och för jord. En 
punkt vid 5V, en vid 3,3V och en vid matningsspänningen för 
bakgrundsbelysningen.  
 
Det ska finnas testpunkter vid UART, SPI och I2C på både den isolerade 
och den oisolerade sidan på varje ben. Testpunkter ska finnas på 
följande kritiska signaler mellan MCU och den grafiska kontrollen. 
Testpunkter ska finnas mellan den grafiska kontrollen och skärmen. 
Från pekskärmen ska testpunkter finnas på signalerna som går in i 
MCU:n. 
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9 Firmwaredesign 
Detta är ett utdrag ur designspecifikation av firmware [7]. Utifrån 
systemdesignspecifikationen ska en firmwaredesignspecifikation tas 
fram för att underlätta utvecklingsarbetet ytterligare. Specificerat hur 
firmware är tänkt att fungera kan ses i Figur 14. 
 

 
Figur 14: Blockschema firmware. 

9.1 Val av utvecklingsmiljö 

Utvecklingsmiljön som kommer att användas är MPLAB från 
Microchip. Motion Control har redan programmerare som stödjer 
PIC32MX795F512L [13] samt MPLAB. 

9.2 Moduler 

För att underlätta utvecklingsarbetet kommer koden att delas upp i 
moduler. Dessa moduler är baserade på blockschemat. 
 

 Grafik – Hantering och beräkning av grafik. 

 Initiering – Konfiguration för PIC32MX795F512L. 

 Yttre kommunikation – Hanterar kommunikation med skärm 
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 Applikation – Huvudfilen där programmet körs. 
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 Microchip Graphics Library. 

9.3 Felhantering 

För att se till att systemet inte fastnar på fel ställe ska en WDT 
implementeras.  

9.4 Flödesschema 

Nedan beskrivs programmets flödesschema.  Detta kan ses i Figur 15. 

9.4.1 Huvudflöde 

 

 
Figur 15: Huvudflödet i mikrodatorn. 

 

Huvudflödet består av initiering, kommunikation och beräkning av 
grafikdata. 
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9.4.1.1 Initiering 

Då detta är tänkt som ett kort som kommunicerar med en extern enhet 
ska det vara möjligt att anropa en konfigureringsfunktion externt för 
hur information ska visas. Den funktionen anropas i initieringsfasen 
men kan sedan anropas även under programkörning. 
 
Följande saker ställs in vid initiering: 

 In/Utgångar på processorn. 

 Sätter globala variabler. 

 Kommunikationsprotokoll. 

 Variabler för grafik. 

 Ta emot data för konfigurering externt. 

9.4.1.2 Funktionen Hämta data 

Data hämtas från databussen med SPI-protokollet eller annat valt 
protokoll. Här hämtas även data från den pekskärmen. 

9.4.1.3 Funktionen Beräkna och generera grafikdata 

Här kommer Microchips färdiga grafikbibliotek att användas så långt 
som möjligt. 

9.4.2 Tillståndsmaskin 

De olika funktionerna kan beskrivas som tillståndmaskiner. Då 
fönsterhanteraren endast kommer att innehålla ett fönster i prototypen 
blir det bra ett fönstertillstånd.  
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9.4.3 Fönsterhanterare 

I Figur 16 visas det hur fönsterhanteraren är tänkt att fungera. 
 

 
Figur 16: Flödet för fönsterhanteraren. 
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9.4.4 Kommandotolk 

Figur 17 visar hur kommandotolken är tänkt att fungera. 
 
 

 
 

Figur 17: Flödet för att ta emot data. 
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9.4.5 Skicka data 

Figur 18 visar hur mottagandet av data är tänkt att fungera. 
 

 
Figur 18: Flödet för att skicka data. 
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9.5 Kodbeskrivning 

9.5.1 Filstruktur 

Följande egenskrivna kodfiler ingår i projektet: 

 Communication.c 

 Main.c 

 Screens.c 
 
Följande kopplingsfiler ingår i projektet: 

 Hardwareprofile.h 

 Communication.h 

 Main.h 

 Screens.h 

9.5.2 Beskrivning av moduler 

Här beskrivs de olika modulerna och vad dessa gör. Vissa av 
modulerna kan komma att innehålla flera olika filer.  

9.5.2.1 Grafik 

Den här modulen hanterar grafiken som ritas upp. Här ingår även 
drivrutin för den grafiska skärmen och drivrutin för pekskärm. Den här 
modulen innehåller flera olika filer. 

9.5.2.2 Initiering 

Den här modulen behandlar konfigurationen för kretsen 
PIC32MX795F512L [13]. Här konfigureras kretsens olika inställningar så 
som inställningar för in- och utgångar. Den funktionen ligger i Main.c. 

9.5.2.3 Yttre kommunikation 

Den här modulen hanterar yttre kommunikation med externa enheter. 
Här hanteras alla protokoll som används, kommandotolk och hantering 
av buffrar. 

9.5.2.4 Applikation 

Den här modulen hanterar själva applikationen som körs. Den här 
koden är ej hårdvaruberoende utan ska kunna användas med olika 
mikrodatorer som stödjer Microchips grafiska bibliotek.  

9.5.3 Kommunikationsprotokoll 

För att kommunicera med enheten kommer i första hand SPI att 
användas. I2C och UART är ett bör-krav enligt kravspecifikationen och 
kommer därför att implementeras i mån av tid. Det finns även en USB-
anslutning som i första hand ska användas för en bootloader. En 
Ethernetanslutning finns på kortet, men implementeras inte i firmware. 
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Det ska finnas kommando för att initiera grafik-interfacet där följande 
parametrar bestäms: 

 Vilken typ av diagram som ska visas. 

 Var diagrammet visas på skärmen. 

 Max- och min-värde grafer klarar av att visa. 

 Titel på diagrammet. 

 Enhet på diagrammet. 
 
Utöver detta ska det gå att ange bör-värden löpande. 
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10 Resultat 

10.1 Tidplanen 

Tidplanen enligt aktivitetslistan stämde bra i början av projektet. 
Marknadsundersökningarna blev klara inom avsatt tid, 
undersökningen av styrkretsar tog kortare tid än planerat. 
Designspecifikationerna tog även de kortare tid än planerat.  
När det kom till konstruktionen av hårdvaran tog allt längre tid än 
planerat, speciellt mönsterkort som tog mer än det dubbla. 
Konstruktionen av firmware tog ungefär den tid som var planerad. 

10.2 Resultat Hårdvara 

10.2.1 Felaktig GPIO-pin 

Då firmwaren testades upptäckes en felaktigt konfigurerad GPIO-pin 
på SSD1906. Denna var tänkt att vara ansluten till 3.3V för 
konfiguration av Generic #2-interface. Ingången var ansluten till 0V 
vilket ledde till att SSD1906 inte fungerade alls. Generic #2 är ett av de 
möjliga gränssnitten för kommunicera med SSD1906, då Microchips 
drivrutin bara hade stöd för Generic #2-gränssnittet så patchades 
ingången för att passa Microchips drivrutin.  

10.2.2 Kommunikation & Isolering 

4st isolationskretsar användes för digitala signaler. Det verifierades att 
dessa fungerade genom att skicka igenom SPI, I2C och UART-signaler 
från dator och testkort för kommunikation. 

10.2.3 Ethernet 

En Ethernet-konstruktion designades med i kopplingsschemat. Denna 
kopplades aldrig upp och testades utan lämnas till vidare utveckling av 
projektet. 

10.2.4 Konstruktion 

Mycket av hårdvaran tog längre tid än planerat. Orsaker till detta är att 
nästan alla bör-kraven togs med i konstruktionen. Att leta efter 
komponenter till I2C, UART och Ethernet tog tid, att sedan ta med dem 
i el-schemat och att få plats med dem på mönsterkortet tog många 
timmar. Användningen av en befintlig kapsling som passade skärmen 
ledde till att mönsterkortet blev trångt, det uppfyllde inte bör-kravet 
om att vara lika stort eller mindre än skärmen, men det var inte stort i 
förhållande till mängden komponenter som skulle monteras. Det ledde 
till att mönsterkortet blev trångt. Då många signaler från 
mikrokontrollern var fixerade så ledde det till att många ledare korsade 
varandra och det blev svårt att få ihop konstruktionen. 
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Vid monteringen av komponenter på mönsterkortet så monterades de 
gruppvis, först matningsenheterna, sedan mikrokontrollern och så 
vidare. Det var då enkelt att felsöka om något inte stämde. 

10.2.5 Mönsterkort 

Med hjälp av elektronikdesignspecifikationen så togs ett el-schema 
fram i CADSTAR. Med hjälp av referensdesigner från Microchip [15] så 
kunde USB, Ethernet och grafikkontrollern konstrueras relativt snabbt. 
Många av komponenterna som användes i projektet var nya och 
behövde läggas in i komponentbiblioteket för att kunna använda dem i 
konstruktionen. 
 
Schemat kunde sedan överföras till ett mönsterkort där alla 
komponenterna placerades ut och ledare drogs för hand. Mönsterkort 
utformades för ett fyra lagers mönsterkort med två signalplan, ett 
jordplan och ett matningsplan. Mönsterkortet kan ses i bilaga 2. 

10.2.6 Strömkälla till skärmen 

När den konstanta strömkällan till skärmen kopplades in så uppstod ett 
högfrekvent ljud. Ljudets frekvens varierar beroende på 
arbetsbelastning och skärmens frekvens. Möjliga källor till detta ljud 
kan vara DC/DC eller spolen till den konstanta strömkällan. I ett försök 
att minska ljudet täcktes spolen med smältlim. Detta minskade ljudet 
lite, men inte helt. 
 
Den konstanta strömkällan genererade brus på jord och 3,3V-planet 
som orsakade problem med brusiga signaler och en oplanerad reset till 
mikrodator. Bruset minskades markant när en avkopplingskondensator 
på 470uF kopplades mellan jord och matning. 

10.2.7 Bootloader 

I kravspecifikationen var ett krav att en bootloader borde kunna 
användas om möjligt. Microchip har en färdig bootloader som 
modifierades för att kunna användas. För att få igång bootloader så ska 
reset och en tryckknapp tryckas ned samtidigt så att datorn hittar 
enheten. Någon tryckknapp fanns inte med i konstruktionen, så för att 
testa den så användes en patchning av ett pulldown motstånd och att 
sedan förhand sätta signalen hög. Vid testet så hände det först 
ingenting och efter ett tag så kom det ”teknisk rök” från 
laddningspumpen. Orsaken varför det hände är okänd. Då bara en 
krets beställts så fanns inte möjligheten att testa det igen 

10.2.8 Grafisk kontroller 

Då en felkonstruktion av klockan till SSD1906 fanns var denna tvungen 
att åtgärdas. En patchning gjordes, men kristalloscillatorn ersattes sedan 
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av en aktiv oscillator på 40MHz. Då den grafiska kontrollern felsöktes 
var dokmentet Quick start guide SSD1906 [11] användbart och även 
Microchips forum [12]. 

10.2.9 Skärmgränsnittet 

Datasignalerna från SSD1906 såg väldigt brusiga ut. För att lösa dessa 
togs alla avkopplingskondensatorer bort från skärmgränsnittet. Detta 
löste problemet med brusiga datasignaler. 

10.2.10 Stiftlist 

Då området på mönsterkoret runt mikrodatorn och den planerade 
positionen för stiftlisten var väldigt trång så togs beslutet att ta bort 
stiftlisten i konstruktionen. Dessa ersattes med testpunkter. 

10.2.11 Kapsling 

En befintlig kapsling togs fram och lämnades till företaget Teknolego i 
Västerås för urfräsning för skärmen.  Sidorna av kapslingen frästes inte 
ur av Teknolego utan där var tanken att detta skulle göras själv då 
kortet inte var färdigmonterat vid inlämningsdatum. 

10.3 Resultat Firmware 

Ett utvecklingskort användes i väntan på att hårdvaran skulle bli 
färdigmonterad. Utvecklingskortet hade en annan mikrokontroll, men 
av liknande modell (en PIC32) samt att den hade SSD1926 som grafisk 
kontrollerkrets. Där skedde utvecklingen främst av det grafiska 
användargränssnittet. Då konstruktionen av det grafiska 
användargränssnittet är fristående från hårdvaran (annat än skärmens 
upplösning) så var det ett effektivt utnyttjande av tiden då 
programmering kunde börja långt innan all hårdvara var klar.  
Resten av koden designades utan test i väntan på att hårdvaran skulle 
bli färdigmonterad. En startskärm visar företagets logotyp och som 
sedan övergår till en konfigureringsskärm. Då Motion Control önskade 
att enheten skulle gå att konfigurera från en extern enhet inväntar 
mikrodatorn extern konfigurationsdata innan någon information visas 
på skärmen. 

10.4 Grafisk design 

Den grafiska designen blev gjord med tanken att det ska vara lätt och 
intuitivt att förstå användargränsnitten. Någon specifikation på detta 
fanns inte utan projekthandledaren Johan Frisk kom med ideér och 
förslag löpande under arbetets gång. Microchips bibliotek visade sig 
behändigt och mycket lätt att använda. Filerna Chart.c och Chart.h var 
tvungna att modifieras på grund av färgval och en bugg i Microchips 
bibliotek. Ett fönster bestående av 4 grafer implementerades. För att 
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kunna hantera fler än 4 grafer finns det en funktion för sidhantering. 
Sida 1 visar då graf 1 till 4, sida 2 visar graf 5-8 och så vidare. 
 
För att ändra värdet på grafen var det smidigt att ta upp den i 
helskärmsläge för ökad tydlighet. Två pilar används för att öka eller att 
minska bör-värdet. 
 
Pilen till vänster anger att användaren ska gå tillbaka till 
huvudskärmen. 
 
Ett färgschema skapades från colorschemedesigner.com [14] för att ge ett 
enhetligt intryck. Tidsgrafen implementerades inte på grund av 
tidsbrist. Användargränsnittet kan ses i Bilaga 3. 

10.4.1 Konstruktion av kommunikationsgränsnitt 

Kommunikationen består av 8-bitars databredd för SPI, I2C och UART. 
Paket tas emot som sedan tolkas av en kommandotolk. Kommandot 
utförs på en gång efter att data mottagits. Data skickas även i 
funktionen CommandPrompt() som utför allt dessa. Drivrutin för SPI, 
I2C och UART finns inbyggt i Microchips bibliotek som följer med 
kretsen. Dock så valdes det här att skriva egna funktioner då detta ger 
mer insikt i vilka register som är konfigurerade och underlättar 
felsökning. 
 
En begränsning lades även in så att endast ett protokoll kan användas 
åt gången för att undvika kollisioner i kommunikationen. SPI är angett 
som standard. Hur paketdata är tänkt att hanteras beskrivs i manual för 
GSI1 [8]. 

10.5 Test av kommunikation 

För att kunna testa kommunikationsprotokollet användes ett färdig kort 
med 8-bitars mikrodator med stöd för I2C, SPI och UART. Ett program 
skrevs som skickar en testkonfiguration till prototypen via valt 
protokoll. 
 
Testkortet veriferades med ett oscilloskop för att se att rätt data 
skickades ut gentemot vad som var angett i firmware.  Någon utförlig 
test mellan de båda korten hanns inte med på grund av tidsbrist. 

10.6 Drivrutin - Skärm 

Under arbetets gång försöktes det att återanvända så mycket kod som 
det går. I Microchips bibliotek fanns redan en drivrutin för SSD1906 
samt timing-kontrollern HX8257, som sitter inbyggd i Powertip-
skärmen.  Denna drivrutin var tänkt att använda. 



 
Kap. 10 Resultat 

 

 55 

Då drivrutinen prövades upptäcktes att det uppstod en del märkliga 
fel. Färgdata skickades in till skärmen för att fylla skärmen med färgen 
blå. Skärmen visade endast vit. Det upptäckes att mikrodatorn gick in i 
reset och programmet började om från början. Detta berodde på en 
brown-out-reset som inträffar när spänningen för mikrodatorn 
understiger en viss nivå. Brus i spänningsplanet var orsaken och källan 
till brusen var troligtvis den konstanta strömkällan till skärmen. En 
avkopplingskondensator parallellt med 3,3V-planet löste problemet. 
 
Då skärmen väl gick igång upptog skärmytan endast halva skärmen. 
Efter mycket felsökning visade det sig vara adresspinne A17 som var 
flytande. Detta ledde till att skärmen inte ritade upp objekt som den 
skulle. 
 
Drivrutinen var tvungen att anpassas då Microchips inställningar inte 
var fungerade med SSD1906 och skärmen. Bland annat signaler så som 
hsync och vsync fick ställas in manuellt. En ny klocka till SSD1906 
prövades även med bättre resultat. 

10.6.1 Pekskärmsgränsnitt 

Då microchip har färdiga pekskärmsfunktioner användes dessa i största 
möjliga mån. Dock så upptäckes det att kopplingarna till pekskärmen 
inte överensstämde med Microchips drivrutin och att ett pull-up 
motstånd satt fel. Detta ledde till en patchning av kortet.  Då inget 
externt minne finns går det inte att använda Microchips färdiga 
funktioner för att kalibrera pekskärmen och spara data. Ingen sådan 
funktion skrevs på grund av tidsbrsit. 

10.7 Resultat av testspecifikation 

Följande krav ur kravspecifikationen uppfylldes av prototypen: 

Krav Beskrivning Typ Uppfyllt 

Krav – 1 Data skall tas in från en extern enhet Skall Ja 

Krav – 2 
Data skall skickas till den grafiska 

skärmen 
Skall Ja 

Krav – 3 
Data skall tas emot från den grafiska 

skärmen 
Skall Ja 

Krav – 4 
Information från extern enhet skall 

kunna visas i ett stapeldiagram. 
Skall Delvis 

Krav – 5 
Information från extern enhet skall 

kunna visas med hjälp av text. 
Skall Delvis 

Krav – 6 
Användaren skall ha möjlighet att ange 

indata via skärmen. 
Skall Delvis 

Krav – 7 
Information från extern enhet bör kunna 

visas i ett cirkeldiagram. 
Bör Delvis 
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Krav – 8 
Information från extern enhet bör kunna 

visas i en tidsgraf. 
Bör Nej 

Krav – 9 

Matningsenheten skall se till att 

tillräckligt med matningsspänning finns 

till alla enheter på kretskortet. 

 

Skall Ja 

Krav – 10 
FW skall vara skriven enligt Motion 

Controls standard. 
Skall 

Kod ej 

granskad 

Krav – 11 

Det skall vara möjligt att uppgradera 

drivrutin för skärm, gränssnitt eller yttre 

kommunikation. 

Skall Ja 

Krav – 12 
FW skall hantera kunna hantera 

avsaknad av indata utan att krascha. 
Skall Ja 

Krav – 13 FW bör vara skriven i C/C++. Bör Ja 

Krav – 14 Data skall kunna tas emot via SPI Skall Ja 

Krav – 15 Data bör kunna tas emot via I2C Bör Nej 

Krav – 16 Data bör kunna tas emot via UART Bör Ja 

Krav – 17 
Det bör vara möjligt att programmera 

GSI1 via USB bootloader. 
Bör Nej 

Krav – 18 
En USB-A-kontakt skall finnas på kortet 

för möjlighet till vidareutveckling. 
Skall Ja 

Krav – 19 

En USB-micro-kontakt skall finnas på 

kortet på för möjlighet till 

vidareutveckling och programmering. 

Skall Ja 

Krav – 20 
En Ethernet-kontakt bör finnas på koret 

för möjlighet till vidareutveckling. 
Bör Ja 

Krav – 21 
GSI1 ska anslutas med en skärmad 

partvinnad kabel. 
Skall Ja 

Krav – 22 

Det skall finnas en grön lysdiod som 

visar att matningsspänning finns på 

kortet. 

Skall Ja 

Krav – 23 
GSI1 skall matas med en extern 

nätadapter. 
Skall Ja 

Krav – 24 
Strömförbrukningen för GSI1 bör inte 

överstiga 2,5 W. 
Bör Ja 

Krav – 25 
Alla komponenter skall vara RoHS-

godkända. 
Skall Nej 

Krav – 26 Fläkt skall ej användas. Skall Ja 

Krav – 27 
Kortets storlek bör inte överstiga den 

grafiska skärmens mått 
Bör Nej 

Krav – 28 Befintlig kapsling bör användas. Bör Ja 
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Krav – 29 
Det skall finnas en etikett på kretskortet 

där serienummer framgår. 
Skall Ja 

Krav – 30 
Det skall finnas en etikett vid godkänt 

test. 
Skall Ja 

Krav – 31 MCU skall kunna styra en färgskärm. Skall Ja 

Krav – 32 
Omgivningstemperatur (°C), min 15, 

medel 20, max 35. 
Skall Ej testat 

Krav – 33 Enheten skall gå att handmontera. Skall Ja 

Krav – 34 
Komponenterna skall klara blyfri 

montering. 
Skall Nej 

Krav – 35 Testpunkter skall finnas på kortet. Skall Ja 

Krav – 36 Det skall gå att köra debug på kortet. Skall Ja 

Krav – 37 
Enheten skall testas emot en 

testspecifikation. 
Skall Delvis 

Tabell 2: Kravspecifikation
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11 Diskussion 
Enligt resultatet för tidsplaneringen så drog vissa aktiviteter ut på 
tiden. Detta var beräknat men inte i så stort utsträckning. 
Konstruktionen av kretsen drog ut på tiden. Den främsta anledningen 
för detta var förmodligen Ethernet-kontrollen och USB-styrkretsen som 
tog extra tid. Detta hade kunnat lämnas till ett förbättringsprojekt och 
bara lämnat fysisk plats på kortet för vidareutvecklingen. Den andra 
aktiviteten som drog ut på tiden var felsökning av både hårdvara såväl 
som mjukvara.  Felsökningen av hårdvaran hade kunnat undvikas i 
viss mån om vissa konstruktionsmissar kunnat undvikas. 
Avkopplingskondensatorerna på skärmgränssnittet orsakade 
felsökning på nästan en vecka för båda projektdeltagarna.  Det positiva 
med detta var att andra fel hittades under tiden. 
 
På grund av den breda konstruktionen, har en bra bas för vidare 
utveckling av projektet lagts. Det finns goda möjligheter för både 
kommunikation såväl som att anpassa användargränssnittet. 
Användargränssnittet kan anpassas till alla PIC-processorer som stödjer 
Microchip Graphics Library.  Däremot är kommunikationsgränssnittet 
bundet till hårdvaran i den mån den blev implementerad. 
 
Även om kommunikationsgränssnittet inte blev implementerat 
utarbetades en konstruktionskiss för hur detta ska fungera. En form av 
pseudokod skrevs och även en kommandotolk. Dessa testades aldrig på 
grund av tidsbrist.  Tanken var att utgående kommunikation från 
enheten ska följa samma protokoll för att skicka data.  Mer om denna 
konstruktionstanke kan läsas i Användarmanual för GSI1. 
 
De problem som uppstått under projektets gång har i stor del varit 
hårdvarurelaterade problem. Det har även funnits en mängd 
mjukvarurelaterade problem. Detta har i resulterat i felsökning. En 
möjlig lösning att undvika dessa felsökningar är ofta baserade på 
erfarenhet och noggrannhet vid konstruktion. 
 
Bootloadern för USB felsöktes aldrig efter den prövats på grund av 
tidsbrist. Denna funktion prioriterades ned för att lägga fokus på annan 
felsökning. Enheten har många potentiella användningsområden. Det 
främsta är visning av olika typer av data för olika enheter, bland annat 
värmepumpar. Det finns dock ingen begräsning till vad kortet kan 
användas till mjukvarumässigt då det går att anpassa grafik och 
funktioner. Det som sätter begränsningar är hårdvaran, framförallt 
överföringshastighet för datasignaler och även minnet i kretsen. 
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12 Lärdommar och Erfarenheter 
Under projektets gång har en mängd lärdommar och erfarenheter 
samlats. Nedan sammanfattas de viktigaste: 
 

 Att göra en marknadsundersökning gav erfarenhet i vilka 
komponentleverantörer som finns på marknaden och var 
komponenter går att få tag på. 

 Erfarenhet om hur konstruktion av hårdvara görs i praktiken.  
Detta innefattade allt ifrån schemaläggning till hur 
isolationskretsar används för att undvika oönskade 
spänningsfall. 

 Användning av ny mjukvara så som Cadstar och MPLAB. 

 Programmering av en ny typ av mikrokontroller, PIC-32-kretsar. 

 Användning av Microchips Grafiska Bibliotek, Microchip 
Graphics Library. 

 Insikt om hur en LCD av typ TFT fungerar. 

 Felsökning av hårdvara. 

 Felsökning av mjukvara. 

 Dokumentation så som olika typer av specifikationer, 
testprotokoll och beskrivande dokument. 

 Planera mer tid för felsökning. 
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13 Förslag på förbättringar 

13.1 Hårdvara 

I designen missades en tryckknapp för bootloader. En sådan bör finnas. 
Det kan vara en fördel att kunna stänga av skärmen vid olika tillfällen 
då kortet inte används. På så vis kan ”sleep”-funktionerna i MCUn 
utnyttjas och kretsen drar mindre ström.  Skärmen bör förslagsvis 
kunna stängas av via mikrodatorn. 

13.1.1 Komponenter 

Den enda komponenterna som beställs från Digikey är DC/DC-
omvandlaren från TDK/LAMBDA och latch-kretsen 
(SN74LVC16373ADGGR) från Texas Instruments. De går inte att få tag 
på från ELFA, Farnell eller Mouser. Det vore bra att ha en alternativ 
komponent. 
 
Då den konstanta strömkällan till skärmen monterats så uppstod det ett 
störande ljud under drift. Ljudet kommer förmodligen från spolen. 
Spolen täcktes med smältlim i ett försök att dämpa ljudet, men det 
hjälpte bara lite. Spolen och strömmatningskretsen bör ses över och 
eventuellt bytas ut mot någon annan modell. 
 
Matningskontakten för nätadaptern är felvänd mot vad som är 
standard, jorden bör vara i chassit och 12V i kontakten. Bör justeras i 
schema och på mönsterkortet.  
 
Dioden SM6T15CA som används för att skydda mot överspänning 
uppfyller inte RoHS kraven, om prototypen ska uppfylla krav-25 så 
måste den bytas ut. 

13.2 Firmware 

13.2.1 Double-Buffering 

Double-buffering är en teknik som används för att rita upp grafik-data i 
en buffert för att sedan kopiera över det till en annan buffert. Detta 
används för att slippa se själva uppritningsprocessen. 
Det undersöktes om det gick att implementera double-buffering med 
SSD1906 då det stod i databladet att det var möjligt. Dock används 
samma buffert men delas upp i två delar. Detta medför att en skärmyta 
med upplösningen 480x272 och 16 bitar/pixel inte kan dubbelbuffras. 
Detta begränsas även av hur Microchip använder adressregistret för att 
rita upp pixlar, eftersom hela registret används. 
För att använda double-buffering bör SSD1906 bytas ut, eventuellt till 
SSD1926 som har stöd för externt minne. Alternativ kan uppritningen 
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ske direkt i mikrodatorn för att undvika att kortet behöver designas om. 
Nackdelen med det alternativet är att mycket minne kommer att 
förbrukas i mikrodatorn. 

13.2.2 Textgrafen 

Varje textfält i grafen hanteras som separata element till skillnad från 
ett stapeldiagram som behandlas som ett objekt, en widget. För att 
optimera koden bör en widget skapas utifrån textgrafen så att den kan 
behandlas som ett objekt istället för flera. Detta kommer att leda till att 
meddelandehanteringen går snabbare eftersom endast ett objekt 
behöver behandlas istället för fem. 

13.2.3 Decimaltal 

I dagsläget hanterar endast graferna heltal och 
kommunikationsprotokollet stödjer endast heltal. Det kan underlätta 
om graferna också kunde visa decimaltal i olika typer av applikationer. 

13.2.4 Optimering av kod 

Mycket av koden går förmodligen att optimera då det finns väldigt 
mycket globala variabler.  Dessa krävs av grafikbiblioteket men borde 
gå att minska ner i antal. Det finns även ett flertal väldigt stora 
funktioner som borde delas ner i mindre funktioner. 

13.2.5 Realtidsklocka 

El-schema och mönsterkort är konstruerat för att använda en 
realtidsklocka. En funktion för att använda denna bör implementeras i 
firmware. 

13.2.6 Ethernet 

Då stöd för Ethernet finns på kortet bör det implementeras en funktion 
för Ethernetkommunikation. Detta möjliggör kommunikation över till 
exempel Internet och web-baserad övervakning. 

13.2.7 Tidsgraf 

På grund av tidsbrist implementerades inte en funktion för att visa en 
tidsgraf. Detta borde enkelt gå att implementera i koden som en widget. 
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Bilaga 1. Aktivitetslista 

Motion Control i Västerås AB         

Dokumentkategori:  Dokumenttitel:   Dokumentnr. 

Projektdokument 
Aktivitetslista 
för GSI1   

MCAA0-
GSI1-1010 

Utfärdat av: Datum:  Ant.sidor: Version: 

Anders Bergström/Tomas Selldén 2011-03-29   1 1.0 

       

Nr 
Prio 

/Tid 
Beskrivning Utförs av 

Tids-

åtgång 

Klar-

datum 
Utfört 

10   Instudering  A, B 80     

11   Undersökning av displayer B 60     

12   Undersökning av styrkrets A 40     

14   Kravspecifikation B 40     

15   Testspecifikation A 40     

16   Beställning av kritiska komponenter A, B 4     

18   
Designspecifikation 

A 20     

19   
Komponentinlägg 

C 0     

20   
Konstruktion 

B 40     

22   
CAD - Schemaritning 

B 40     

23   
Stycklista 

B 8     

24   
Komponentbeställning 

B 4     

25   
CAD - PCB 

A, B 40     

27   
Montering 

A, B 20     

28   Test av hårdvara A 20     

29   Design av kodstruktur A 40     

31   Firmware initering och kommunikation A, B 40     

32   Firmware grafisk design A, B 40     

33   Firmware drivrutin A, B 40     

35   Firmware yttre kommunikation A, B 40     

36   Test av inbyggd mjukvara A, B 40     

37   Test av system A, B 40     

38   Korrigering av fel/felsökning hårdvara A, B 20     

40   Korrigering av fel/felsökning firmware A, B 20     

41   Manual och instruktioner A, B 20     

42   Slutrapport A, B 40     

44   ArkivCD + presentation A, B 8     

              

91   Projektledning PL       

92   Projektmöten Alla       

94   Granskning(externt) G       

95   Utbildning Alla       

99   Odefinerade eller glömda (små) aktiviteter Alla       

 0  
Summa: 

844   

 Signaturförklaringar:  Projektfaser Prioritet  

 PL Johan Frisk 1 - Förprojektfas H Hög 

 A Anders Bergström 2 - Kravarbete L Låg 

 B Tomas Selldén 3 - Genomförande M Medel 

 G Extern granskare 4 - Efterarbete   
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Bilaga 4. Stycklista 
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Bilaga 5. Kopplingsschema 
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