
EL1607 

Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i Elektronik och datorteknik 

 

Inomhuspositionering av djur med 
hjälp av UWB-teknik och triangulering 

Indoor positioning of animals using UWB technology and 
triangulation 

Filip Lind 



Umeå Universitet 
Examensarbete 

Filip Lind filiplindh@hotmail.com 2 

Sammanfattning 

Projektet har gått ut på att skapa ett realtidssystem för att positionera djur inomhus. 

Realtidssystemet ska använda Ultra Wideband-teknik för att bestämma avstånd från ett antal 

fasta noder placerade runt i området till rörliga noder som ska positionsbestämmas. För att 

sedan bestämma position på de rörliga noderna ska triangulering användas. Projektet görs för 

att få bättre koll på hur varje djur mår och hur dess uppfödning går. Målet med projektet är att 

få klart ett fungerande system för testning i Sveriges lantbruksuniversitets forskningsladugård 

på Röbäck i början av sommaren. För att skapa ett färdigt system har källkod från den 

kommersiella produkten TREK1000, från företaget DecaWave, portats om till de moduler 

som ska användas i projektets nät. I och med att TREK1000 utför samma uppgift som nätet i 

projektet ska göra behöver endast programkoden för de hårdvarunära detaljerna ändras då 

funktionaliteten i de högre lagren av programmet ska bevaras.  

Arbetet med projektet har resulterat i en fungerande avståndsberäkning mellan Ultra 

Wideband-modulerna. Avståndsberäkningen har en uppmätt noggrannhet på +/- 30 centimeter 

vilket är en väldigt bra noggrannhet jämfört med andra alternativ. Testerna är utförda i 

hemmiljö och ingen testning av systemet i dess kommande omgivning har ännu utförts. Det 

återstår att se om samma noggrannhet kan uppnås även där. Dock fungerar inte det slutliga 

realtidssystemet för positionering som tänkt eftersom nodernas positioner inte kan visas i 

applikationen. Arbetet skulle senare kunna utvidgas till att användas i andra tillämpningar än 

positionsmätning av djur, eftersom det i många andra fall kan vara intressant att bestämma 

positionen på rörliga objekt i en lokal. 
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Abstract 
The project was about creating a Real Time Location System for indoor positioning of 

animals. The system uses Ultra-Wideband technology to measure distance to a number of 

base stations placed in an area around moving nodes which are going to be positioned. For 

positioning, triangulation is used. The project is about individually tracking each animal to 

optimize their breeding. The goal of the project is to finish a working system for testing in 

Sveriges lantbruksuniversitet’s research barn at Röbäck, Umeå, in the beginning of the 

summer. To create a complete system, source code from a product named TREK1000, by the 

Irish company DecaWave, has been ported to the decided modules. That can be done because 

TREK1000 is preforming the same task which this project is aiming to do. To preserve the 

applications functionality, only the platform-specific code needs to be changed.  

The project resulted in a working system for distance calculation between the Ultra-Wideband 

nodes. The ranging have a measured accuracy of +/- 30 centimeters which is really great 

compared to other alternatives. Only home testing is done so far and no testing of the system 

in the barn has been done yet. The hopes are that the same accuracy can be accomplished 

there. However, the final real time system for positioning is not working correctly since the 

positions of the nodes cannot be shown in the application. This application could later be 

extended to other applications other than animals, since it can be interesting to determine the 

position of other moving objects in other places.  
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Förord 

Examensarbetet har en omfattning på 15hp och har utförts i uppdrag av företaget Elsys i 

Umeå. Arbetet har gjorts för att ta ut en Högskoleingenjörsexamen i Elektronik och 

Datorteknik från Umeå Universitet under våren 2016.  

Jag vill rikta ett stort tack till de anställda på företaget: Johan Haake, Peter Björk och 

Johannes Karlsson, som under projektets gång gett mig den hjälp och det stöd jag behövde. 

Jag vill också tacka min universitetshandledare Ulf Holmgren för tips och hjälp under 

förstudien och rapportskrivningen. 

Umeå, Maj 2016 

Filip Lind 
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Inledning 

Bakgrund 

Detta arbete är beställt av företaget Elsys som en del av det större projektet AnimalSense, som 

är ett sammarbetsprojekt mellan Umeå Universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet, Svenska 

Samernas Riksförbund, Centria, ProAgria och NIBIO. Projektets uppgift är att etablera ett 

kompetenscentrum i Botnia-Atlantica regionen för datainsamling från djur med hjälp av 

teknik. Genom att ”koppla deltagare från både teknikforskning, jordbruksforskning samt 

näringslivsorganisationer i regionen skapas nya möjligheter för lösningar på sektorns 

utmaningar”
1
. Projektet ingår i delaktivitet 3.1 av AnimalSense som går ut på att utveckla ett 

system för att positionera och mäta aktivitet för djur i stallmiljö.  

Problembeskrivning 

I modernt lantbruk finns det behov av att individuellt bestämma position för djur på en 

bondgård. Det här problemet har tidigare lösts med hjälp av RFID-teknologi men den 

lösningen har haft stora problem då det ofta förekommer felläsningar av djurens identiteter 

vid foderanläggningen. Felläsningarna gör att forskarna inte kan veta var djuren befunnit sig 

eller vad de gjort på ett pålitligt sätt. Det ställer till det väldigt mycket för forskningen, inte 

minst för uppfödningen av djuren. Det har till exempel förekommit att vissa djur äter upp 

andra djurs mat, och det leder till att de mätningar som görs gällande foderkonsumtion kan 

visa felaktiga resultat.  

Syfte 

Projektet utförs eftersom behovet för att bestämma position av djur i en ladugård individuellt 

finns. Det är för att få bättre koll på varje djurs näringsintag, beteende och hälsa för att 

uppfödningen av korna ska bli bättre. Detta projekt ska använda sig av UWB-teknik och 

triangulering för positionsbestämning, istället för den tidigare tekniken med RFID. UWB-

tekniken är en noggrann teknik som kan beräkna avståndet mellan sändare och mottagare med 

en precision på +/- 30 centimeter
2
.  

Mål 

Målet med projektet är att skapa ett RTLS (Real Time Location System) för att positionera 

djur inuti en ladugård. Teknikerna som ska användas för positioneringen ska vara UWB-

teknik för avståndsberäkning och triangulering för positionsbestämning för att hög precision 

ska uppnås. Det ska på så sätt förbättra forskningen som bedrivs på djuren och uppfödningen. 

Det nya systemet ska också visa att det kan ge mer exakta mätningar än de äldre RFID-

baserade systemen som används idag. 

                                                            
1 Interreg Botnia-Atlantica. (2016):"AnimalSense – A competence center for animal sensor technology”. Mars 

2016. Hämtat från < http://www.botnia-atlantica.eu/om-beviljade-projekt/projektbank/> 2016-04-04.  

2 DecaWave Ltd. (2016):” TREK1000_User_Manual_v1.06”, TREK Disclaimer DELIVERABLES 

FEB'16/Colleteral. Februari 2016. Hämtat från 

<https://www.dropbox.com/s/3qdi1sknbzumw23/TREK%20Disclaimer%20DELIVERABLES%20FEB'16.zip?d

l=0> 2016-04-28. 

http://www.botnia-atlantica.eu/om-beviljade-projekt/projektbank/
https://www.dropbox.com/s/3qdi1sknbzumw23/TREK%20Disclaimer%20DELIVERABLES%20FEB'16.zip?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3qdi1sknbzumw23/TREK%20Disclaimer%20DELIVERABLES%20FEB'16.zip?dl=0
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Begränsningar 

Arbetet är begränsat till få igång ett RTLS med UWB-noderna som enheter för basstationer 

och noder. De andra IC-kretsarna som finns på UWB-kortet kan i detta arbete ignoreras. 

Frågorna ”Vad?”, ”Hur?” och ”Varför?” på detta projektarbete har redan besvarats av 

företaget Elsys. Det gör att arbetet är begränsat till endast utförande av dessa frågor. 

Anledningen till att denna begränsning har gjorts är att tidsramen för projektet är begränsad, 

och projektet ska vara klart den första juni 2016. 
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Teori 

UWB 

För att lösa problemet i projektet ska UWB-teknik användas för den trådlösa 

inomhuspositioneringen. UWB har fördelen att mätningarna kan bli väldigt noggranna(upp till 

+/-30 centimeter det system som används i projektet2) och att tekniken fått tillgång till en 

väldigt stor bandvidd av The Federal Communications Commission(FCC)
3
. Hela bandet 

ligger mellan frekvenserna 3,1–10,6 GHz med en mittfrekvens på 7,5GHz, samt mellan 

frekvenserna 22-29 GHz. För att kompensera mot detta enorma frekvensspektrum har 

tekniken begränsats till att den maximala effekten för en sändare då 7,5GHz-bandet utnyttjas 

till fullo är 0,5mW. Detta är inte bara dåligt eftersom att den låga effekten gör att risken 

minskar för oavsiktlig detektering av andra enheter, och kommer därför inte störa ut andra 

samtida sändningar
4
.  

Tack vare låg komplexitet, låg kostnad och väldigt bra upplösning i tidsdomänen är tekniken i 

princip idealisk för att användas i lokaliseringssystem för inomhusanvändning. I ett 

experiment där fem olika RTLS testats i en operationssal och en akutmottagning visade det 

sig att UWB-systemet var märkbart bättre än de andra undersökta systemen gällande 

pålitlighet och noggrannhet
5
. Resultatet kan ses i Figur 1 där y-axeln innehåller de olika 

typerna av trådlös positionsbestämning som testats i undersökningen: 

 

Figur 1: Sammanfattning av Clarke’s inomhusexperiment. 

Ett annat experiment
6
 visar att det är möjligt att sätta upp ett positioneringssystem inomhus 

med UWB-teknik och mätning av RTT från en central master till ett antal slavar runtom. 

Genom att använda detta system tillsammans med en energidetektor kan det bli väldigt 

noggrant. Resultatet kan ses i Figur 26: 

                                                            
3 Mahfouz¹, M. R., Fathy, A. E., Kuhn¹, M. J., & Wang, Y. (2009). Recent trends and advances in UWB 

positioning. 
4 Di Benedetto, M.G.; Kaiser, T.; Molisch, A.F.; Oppermann, I.; Politano, C. & Porcino, D. (2006) UWB 

Communication Systems: A Comprehensive Overview. EURASIP bokserie om signalbehandling och 

kommunikation, Volym 5. Hindawi Publishing Corporation, ISBN 977-5945-10-0. 
5 Clarke, D., & Park, A. (2006, July). Active-RFID system accuracy and its implications for clinical applications. 

In Computer-Based Medical Systems, 2006. CBMS 2006. 19th IEEE International Symposium on (pp. 21-26). 

IEEE. 
6 De Angelis, A., Moschitta, A., Carbone, P., & Handel, P. (2010). Experimental Radio Indoor Positioning 

Systems Based on Round-Trip Time Measurement. INTECH Open Access Publisher. 
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Figur 2: Jämförelse av det uppmätta avståndet och det riktiga avståndet. 

Då resultatet från mätningar på UWB-tekniken jämförts med mätningar på ZigBee-teknik som 

implementerats på samma sätt visar att UWB ger bättre noggrannhet. UWB har också 

fördelen att det inte finns några patentbegränsningar, och det leder till att designen och 

specifikationerna blir friare. 

Forskningen inom UWB-positionering har haft stora framsteg, och det är främst tack vare att 

UWB CMOS IC-kretsar och IEEE 802.15.4a standarden för LDR WSN utvecklats
3
. Denna 

standard riktar sig mot system med väldigt låg effekt, komplexitet och datahastighet som är 

avsedda att köras på internationella och olicensierade frekvensband
4
. Andra utvecklingar som 

främjat UWB-tekniken är att digitala UWB-detekteringar förbättrats och att 

positioneringsalgoritmer optimerats.  

Tack vare dessa framsteg har företag som specialiserar sig på dessa applikationer uppkommit. 

Ett exempel på det är företaget DecaWave som integrerar en IEEE 802.15.4a tranceiver med 

RTLS för att skapa ett nätverk med LDR, hög precision och hög räckvidd3. 

TREK1000 

TREK1000 är en kommersiell produkt som relaterar till projektet. Produkten kommer från 

företaget DecaWave. DecaWave är ett irländskt företag som utvecklar IC-kretsar för 

inomhuspositionering och kommunikation baserat på trådlös UWB-teknologi
7
. Produkten är 

ett”Two-Way-Ranging RTLS IC Evaluation Kit”
8
 och med hjälp av den kan ett RTLS sättas 

upp. Enheterna i detta system kan konfigureras till antingen ”taggnod” eller ”ankarnod”. 

Taggnoderna är de enheter som ska positioneras och befinner sig i det område som sätts upp 

med ankarnoderna. De startar och avslutar också alla konversationer. Ankarnoderna är de 

fasta referenspunkterna som placeras runt det område där positioneringen ska ske. Genom att 

konfigurera enheterna till antingen ankarnod eller taggnod kan ett system sättas upp där 

avståndet mellan ankarnoder och taggnoder räknas ut med hjälp av round RTT på följande 

sätt som visas i Figur 3: 

                                                            
7 DecaWave (2016):"About DecaWave”. Hämtat från <http://www.decawave.com/about> 2016-04-16. 
8 DecaWave (2016):”TREK1000 Evaluation Kit”. Hämtat från <http://www.decawave.com/products/trek1000> 

2016-04-16. 

http://www.decawave.com/about
http://www.decawave.com/products/trek1000
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Figur 3: Hur kommunikation sker i TREK1000 systemet. 

Utifrån den uppmätta tiden kan Time-Of-Flight beräknas med följande ekvation: 

𝑇𝑂𝐹 =
𝑡2−𝑡1−𝑡𝑟𝑒𝑝𝑙𝑦

2
,   (1) 

där t2 och t1 är sändningstiderna och treply står för den fasta svarsfördröjningen i noderna. 

Baserat på ekvationen ovan räknas avståndet ut med ekvationen:  

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 = 𝑐 ∗ 𝑇𝑂𝐹,   (2) 

där TOF är Time-Of-Flight och c är ljusets hastighet
9
. För att göra dessa mätningar krävs det 

att alla enheter i systemet kan kommunicera och därför används DecaWaves egenutvecklade 

DW1000-chip som UWB-tranceiver. 

DW1000-chippet ger en precision på cirka 10cm för positionering inomhus och är en 

tranceiver som kommunicerar med hjälp av UWB
10

. Tranceivern är kompatibel med 

IEEE802.15.4-standarden. Tack vare låg strömförbrukning kan den drivas med batterier under 

en lång tid. För att mikrokontrollern ska ha möjlighet att kommunicera med chippet används 

SPI-kommunikation som gränssnitt. 

Den uppgift TREK1000 utför med hjälp av DW1000-chippet är exakt samma uppgift som ska 

utföras i projektet. Källkod från modulen kan därför användas för att lösa problemet. Det enda 

som skiljer är vilken modell av mikrokontroller som används. Källkoden behöver därför 

portas om från den ena mikrokontrollern till den andra för att fungera.  

                                                            
9 DecaWave Ltd. (2016):” APS013 DW1000 and two way ranging v2.0”, TREK Disclaimer DELIVERABLES 

FEB'16/Colleteral. Februari 2016. Hämtat från 

<https://www.dropbox.com/s/3qdi1sknbzumw23/TREK%20Disclaimer%20DELIVERABLES%20FEB'16.zip?d

l=0> 2016-04-06. 

10 DecaWave (2016):”ScenSor DW1000”. Hämtat från <http://www.decawave.com/products/dw1000> 2016-04-

21. 

https://www.dropbox.com/s/3qdi1sknbzumw23/TREK%20Disclaimer%20DELIVERABLES%20FEB'16.zip?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3qdi1sknbzumw23/TREK%20Disclaimer%20DELIVERABLES%20FEB'16.zip?dl=0
http://www.decawave.com/products/dw1000
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Kommunikationen mellan ankarnoderna och taggnoderna startas alltid av att en taggnod 

skickar ett poll-meddelande till ankarnoderna och väntar därefter på att dessa ska svara. Detta 

illustreras i Figur 3. Då ett helt system sätts upp används oftast fler än en ankarnod, och det 

gör att kommunikationen blir lite annorlunda. För att svaren inte ska krocka krävs det att alla 

ankarnoder väntar i olika lång tid innan de skickar tillbaka svaren. Kommunikationen 

illustreras i Figur 4
11

: 

 

Figur 4: Tvåvägsavståndsmätning mellan en taggnod och tre ankarnoder i ett TREK1000 system. 

Som det också kan ses i bilden avslutas också varje konversation med att taggnoden skickar 

ett final-meddelande till ankarnoderna. Det händer då taggnoden tagit emot svar från alla 

ankarnoder. I detta meddelande skickas också den uppmätta tiden för överföringarna. Då 

meddelandet tas emot av ankarnoderna har de tillräckligt med information för att räkna ut 

avståndet till taggnoden.  

På TREK1000-modulerna sitter det en dipswitch för att göra inställningar. De inställningar 

som kan göras är att ställa enheten till ankar- eller taggnod och sätta dess adress. Vidare kan 

enhetens kanal och kommunikationsläge ställas in samt om enheten ska vara på eller av. De 

kanaler som finns tillgängliga är Kanal 2 och Kanal 5 och de kommunikationslägen som 

existerar är ”Long range” och ”Short frame”. Kombinationen av enhetens kanal och enhetens 

kommunikationsläge bestämmer tillsammans ett av de fyra lägen som finns tillgängliga för 

enheten. Egenskaperna på de olika lägen som existerar och vilken kombination av kanal och 

kommunikationsläge som behövs beskrivs i tabellen i Figur 52: 

                                                            
11 DecaWave Ltd. (2015):” APS016_Moving_from_TREK1000_to_a_product”, TREK Disclaimer 

DELIVERABLES FEB'16/Colleteral. Februari 2016. Hämtat från 

<https://www.dropbox.com/s/3qdi1sknbzumw23/TREK%20Disclaimer%20DELIVERABLES%20FEB'16.zip?d

l=0> 2016-04-06. 

https://www.dropbox.com/s/3qdi1sknbzumw23/TREK%20Disclaimer%20DELIVERABLES%20FEB'16.zip?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3qdi1sknbzumw23/TREK%20Disclaimer%20DELIVERABLES%20FEB'16.zip?dl=0
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Figur 5: TREK1000-modulens tillgängliga kanaler och kommunikationslägen. 

Som Figur 5 visar kommunicerar Kanal 2 med signalfrekvensen 3.993GHz medan Kanal 5 

kommunicerar med signalfrekvensen 6.489GHz. Den skillnad som finns mellan ”Long range” 

och ”Short frame” visas också i tabellen. ”Long range” är till för att försäkra funktionalitet då 

avstånden mellan enheterna är relativt stora. Därför är preamble-längden längre än i ”Short 

frame” för att ge mottagaren en bättre försäkran om när data skickas. Preamble är den del av 

kommunikationspaketet som först skickas ut av sändaren för att meddela mottagaren att data 

också kommer skickas. Den ökade längden på preamble medför en lägre datahastighet 

eftersom att datastorleken samtidigt ökas. Den reducerade hastigheten gör att avstånden till 

noderna inte kan räknas ut lika frekvent som i ”Short frame”.  

Till TREK1000 följer det med en datorapplikation som används för att visa taggnodernas 

position på en skärm. Genom att koppla upp ankarnoderna till applikationsdatorn skickas 

avstånden in via en virtuell COM-port med USB-kommunikation. Då dessa skickats in 

använder sig applikationen passande nog av en form av triangulering som kallas trilateration, 

och även det kommer kunna användas i projektet då det också är en av de uppgifter som ska 

utföras. Projektet kommer alltså till slut lika en slimmad version av TREK1000 eftersom att 

tillvägagångssättet och utförandet grundar sig på detta system.  

Relevanta skillnader mellan mikrokontrollerna 

På enheterna som ingår i TREK1000 sitter det mikrokontrollers av modellen STM32F105RC. 

Det skiljer sig en aning från de mikrokontrollers som kommer användas i detta projekt som är 

av modellen STM32L151CC. Dessa mikrokontrollers är båda tillverkade av företaget ST och 

det gör att deras utförande och programkod är väldigt liknande varandra. Den största 

skillnaden är att den sistnämnda mikrokontrollern är speciellt designad för ”Ultra-low-

power”
12

, medan den förstnämnda är designad för generella ändamål och har titeln 

”Mainstream”
12

. Att porta programkod mellan olika mikrokontrollers är så pass vanligt att ST 

skapat en applikationsanteckning om hur det ska göras
13

. Där har de jämfört de båda 

processorfamiljerna och antecknat det som skiljer dem i utseende och utförande. I form av 

enkla tabeller kan man se vilka periferienheter som är kompatibla mellan enheterna, och de 

som inte är det. Periferienheterna kan delas in i tre kategorier: 

                                                            
12 STMicroelectronics (2016):”STM32 32-bit ARM Cortex MCUs”. Hämtat från 

<http://www2.st.com/content/st_com/en/products/microcontrollers/stm32-32-bit-arm-cortex-

mcus.html?querycriteria=productId=SC1169> 2016-04-18. 

13 STMicroelectronics (2012):”AN3422 Application note”. in Resource Selector, Application Note, 2016. 

[WWW]. Hämtat från 

<http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/application_note/DM00032987.pdf> 2016-04-14. 

http://www2.st.com/content/st_com/en/products/microcontrollers/stm32-32-bit-arm-cortex-mcus.html?querycriteria=productId=SC1169
http://www2.st.com/content/st_com/en/products/microcontrollers/stm32-32-bit-arm-cortex-mcus.html?querycriteria=productId=SC1169
http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/application_note/DM00032987.pdf
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 Periferier där utförandet ändrats mycket och programkoden behöver skrivas om helt. 

Av de periferienheter som använts i projektet hör RTC, FLASH och GPIO hit. 

 Periferier där utförandet skiljer sig väldigt lite och programkoden bara behöver lite 

modifiering för att fungera korrekt. Hit hör periferierna PWR och RCC som används i 

detta projekt.  

 Periferier som är likadana i alla produkter där ingenting behöver ändras kodmässigt. 

Resten av periferierna som används hör till denna kategori. 

PoWeR control (PWR) 

En av de största skillnaderna mellan processorerna är att L1-processorn kan konfigureras till 

att köras i olika spänningsområden beroende på vilken spänning den matas med och vilken 

hastighet systemklockan ska köras på. Genom att använda grafen
14

 i Figur 6 kan det optimala 

spänningsområdet för applikationen väljas: 

 

Figur 6: Graf som visar vilka konfigurationer som behöver göras för att köra systemklockan på en viss frekvens. 

Område ett (Range 1) är det område där mikrokontrollern kan prestera högst. Skrivning till 

och radering av flashminnet kan ske. Nummer två (Range 2) är mellanläget och det skiljer sig 

från område ett i det faktum att läsning från flashminnet tar längre tid. Det sista området 

(Range 3) är det lågpresterande läget och där kan läsning av flashminnet ske, dock ännu 

långsammare, men skrivning och radering är inte möjligt.  

Utöver detta tillägg på L1-processorn har det också lagts till fler lågeffektlägen då dessa 

mikrokontrollers är designade för att vara mer energieffektiva. De lägen som lagts till är ”Low 

power run” och ”Low power sleep”. Dessa lägen är ännu mer energieffektiva än deras vanliga 

motparter.  

                                                            
14 STMicroelectronics (2015):”RM0038 Reference manual” in Resource Selector, Reference Manual, 2016. 

[WWW]. Hämtat från 

<http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/reference_manual/CD00240193.pdf> 2016-04-04. 

http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/reference_manual/CD00240193.pdf
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Reset and Clock Control (RCC) 

De båda mikrokontrollernas klock- och återställningsuppbyggnad är väldigt liknande. Det 

som skiljer sig gällande återställning är att L1-familjen har två extra alternativ för generering, 

”Option byte loader” och då processorn går ur standby-mode. Till sist går backup-

återställningen genom RTC-periferin istället för på egen hand på grund av skillnader i 

processorns uppbyggnad.  

Ur ett klockperspektiv finns det några viktiga skillnader att ta upp. För det första har det i L1-

serien tillkommit en intern oscillator som kallas MSI, som kan användas för att driva 

systemet. Systemet har också begränsats till att maximalt kunna köras på 32MHz, medan 

systemet i F1-processorn kan köras ända upp till 72MHz. För att konfigurera systemklockan 

är det huvudsakligen programmeringen av Flash-inställningarna som ändrats. F1-familjen har 

sedan två stycken PLL-klockor medan L1-familjen bara har en PLL-klocka, och det kan skilja 

sig lite vilka klock-bussar som periferienheterna är anslutna till.  

Slutligen är det små detaljer som skiljer, som att L1-processorns HSI kör på 16MHz och LSI 

kör på 37KHz, jämfört med F1-processorns 8MHz respektive 40KHz. 

General-Purpose Inputs/Outputs (GPIO) 

GPIO-periferin har fått en ny design i L1-familjen och därför skiljer sig dess register, 

funktioner och arkitektur från F1-familjens. Den huvudsakliga ändringen är att GPIO har 

mappats till AHB-bussen för att förbättra dess prestanda. En annan sak är att pinnarna är 

anslutna till on-chip periferienheterna genom en multiplexer för att på så sätt bara tillåta att en 

alternativ funktion används på den valda pinnen åt gången. Det leder till att det inte uppstår 

någon konflikt på pinnarna då en alternativ funktion kopplas upp eftersom de andra möjliga 

alternativa funktionerna multiplexas bort. Indirekt gör det också att periferienheterna internt 

kan kopplas till flera pinnar, och det leder till att användaren får en större designfrihet.  

I L1-processorn finns det också många fler kombinationer av inställningar som kan göras på 

varje I/O-pinne och alla dessa inställningar kan ses i Figur 713: 

 

Figur 7: Skillnader mellan de båda processorfamiljerna gällande GPIO inställningar. 
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Som Figur 7 illustrerar kan pinnar som konfigurerats till utgång och alternativ funktion också 

ha PU- eller PD-resistor. En till sak som skiljer är att utgångshastigheten för pinnarna inte kan 

vara lika hög i L1-processorn som den kan i F1-processorn. Däremot kan den vara lägre. 

Utgångstypen kan konfigureras lika i de båda processorfamiljerna och de alternativ som finns 

är PP och OD. I PP-läget kommer en ”1” som utsignal att aktivera den interna P-MOS 

transistor, medan i OD-läget kommer en ”1” som utsignal att lämna porten högimpediv14. 

Eftersom att det går att göra fler inställningar på pinnarna kommer detta att behöva tas hänsyn 

till då programkoden portas. 

Real-Time Clock (RTC) 

RTC-periferin har en annan arkitektur, andra funktioner och annat programmeringsgränssnitt. 

Det gör att registren skiljer sig i de båda mikrokontrollerna. F1-mikrokontrollern har backup-

registren i en egen periferienhet, medan L1-mikrokontrollern har det inbakat i RTC-periferin. 

Backup-registren gör att värdet på RTC-klockan sparas under systemåterställning och 

väckning från Standby-mode.  För att minimera energiförbrukningen har L1-serien också 

delat upp den programmerbara prescalern i två register, ett 7-bitar asynkront prescaler-register 

och ett synkront prescaler-register på 13 bitar. Realtidsklockan har på många sätt förbättrats i 

L1-familjen. Det har lagts till stöd för skottår och sommartid/vintertid och det finns en digital 

kalibreringsfunktion som kompenserar för kristallens avvikelser. Periferin har också ett 

skrivskydd som behöver låsas upp varje gång något behöver skrivas till RTC-registren. 

Upplåsningen sker genom att först skriva värdet ”0xCA” till RTC-WPR registret, följt av 

värdet ”0x53”. För att aktivera låset igen kan vilken felaktig kod som helst skrivas.  

Realtidsklockans avbrottsrutiner skiljer sig också mellan processorfamiljerna. I F1-familjen 

finns endast tre avbrottsval och det är alarm, sekunder och om räkneregistret blir fullt och slår 

över. L1-familjen har fem avbrottsval och dessa är två olika alarm, väckning, tidsstämpel och 

tamper som är då en puls tas emot från användaren på en konfigurerad pinne. Alarmet har 

också en mask för att ställa in vilka enheter som behöver stämma för att alarmet ska gå av. 

Maskas alla enheter kommer alarmet gå av varje sekund. 

FLASH program memory (FLASH) 

L1-serien använder en ny teknologi, nytt gränssnitt, ny arkitektur och nytt lässkydd till sin 

FLASH-periferi. Programkoden som skrivs för FLASH i L1-processorn behöver därför 

skrivas om för att matcha dessa nyheter. Det som påverkas från programkoden som körs i F1-

processorn hör ihop med konfigurationen av systemklockan och antalet wait states. Just att 

välja antalet wait states är inte nytt, utan att antalet kommer bero på vilket spänningsområde 

som konfigurerats och är inte bara beroende av klockhastigheten. Genom att undersöka Figur 

6 ovan kan antalet wait states som behövs fås ut.  

En ny funktion som tillkommit är att minnesläsningsfunktionen kan ställas in på att ge tillbaks 

64 bitar från två instruktioner på 32 bitar vardera eller fyra instruktioner på 16-bitar vardera. 

Detta ställs in genom att sätta en biten ACC64 i kontrollregistret. Genom att sätta den biten 

låses en annan funktionalitet upp som kallas för prefetch. Prefetch är fördelaktig då minst en 

wait state ställts in och gör att kommunikationen med flashminnet blir lite snabbare. Figur 814 

visar utförandet av 32-bitars kommunikation med och utan prefetch: 
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Figur 8: Utförande av 32-bitars instruktioner till flashminnet med eller utan prefetch. 

Kommunikationsgränssnitt 

En viktig del av detta projekt är att få mikrokontrollern som används att kommunicera med 

olika externa kretsar och delsystem. Detta kommer göras genom flera olika seriella gränssnitt. 

Följande information förklarar hur dessa fungerar i L1-mikrokontrollern. 

Direct Memory Access (DMA) 

Innan gränssnitten förklaras är det viktigt att gå igenom hur DMA fungerar. Det kan användas 

för att periferienheterna ska kommunicera direkt med minnet eller att två minnen 

kommunicerar med varandra. Tack vare detta kan data snabbt flyttas utan att störa processorn, 

som kan utföra andra uppgifter under tiden. De flesta periferier som hanterar data kan kopplas 

upp till DMA för att öka mikrokontrollerns prestanda. För att utnyttja funktionen behöver 

DMA-kontrollern veta hur mycket data som ska behandlas innan överföringen är klar. Det 

görs genom att definiera bufferstorleken då periferienheten kopplas in. Då bufferten blir full 

genereras ett avbrott till processorn som då kan läsa av all data. 

Universal Synchronous/Asynchronous Receiver Transmitter (USART) 

Periferienheten i L1-processorn stödjer full duplex-kommunikation då den används asynkront 

och har ett register för att skicka data och ett för att ta emot. Den kan också användas synkront 

genom att använda SCLK-klockan, men då stödjs endast halv duplex. Datahastigheten är 

begränsad till 4 Mbit/s som högst. För att ha mer möjlighet att skräddarsy USART-

kommunikationen finns det möjlighet att ställa in datalängd, antal stoppbitar och paritet. 
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Datalängden kan ställas in på åtta eller nio bitar, och stoppbitarna kan ställas in på en halv, en, 

en och en halv eller två stycken. För pariteten finns det tre alternativ: jämn paritet, udda 

paritet eller ingen paritet. Alla USART-periferier kan kopplas upp till DMA-register för att ha 

möjlighet att köras självständigt tills en viss datamängd tagits emot eller skickats. Det är 

fördelaktigt för att spara processortid. Registren för att skicka och ta emot data är uppbyggt 

som Figur 914 visar: 

 

Figur 9: Dataregistrens uppbyggnad för USART. 

Här kan det ses att dataregistren har en buffert var, ”Transmit data register (TDR)” och 

”Receive data register (RDR)”, som sitter mellan den interna bussen och shiftregistren som 

används för sändning. Innan data kan sändas eller tas emot krävs det att inställningar görs för 

att konfigurera upp enheten med de önskade inställningarna. Detta gäller datahastighet, antal 

databitar, antal stopbitar och paritet eftersom dessa kommer påverka hur många bitar som 

skickas och hur ofta. Om mottagaren ska ha möjlighet att ta emot data behöver dess 

kommunikation vara konfigurerad på samma sätt. För att sända tecken skrivs den data som 

ska skickas in i TDR-registret. Datat kommer sedan shiftas ut på TX-pinnen med LSB först, 

föregånget av en startbit. Då all data som ligger i TDR-registret shiftats ut följs detta upp av 

en paritetsbit om det är inställt och ett antal stopbitar beroende på vad som konfigurerats. 

Antalet databitar beror på konfigurationen. En illustrering14 av en sändning kan ses i Figur 10 

nedan: 

 

Figur 10: Utseende för USART-paket konfigurerat med sju databitar och en stoppbit. 

Data tas emot på nästan identiskt sätt, förutom att kommunikationen går genom RX-pinnen 

och en startbitsdetektering måste ske för att veta då riktig data kommer. När datat detekteras 

kommer data att shiftas in i shiftregistret med LSB först. Hur många databitar som tas emot 

beror på konfigurationen. Data kan sedan läsas av i RDR-registret. För att försäkra sig om att 

sändaren och mottagaren av data är synkroniserade kan flödeskontroll kopplas in och då 

används RTS- och CTS-pinnarna. Innan data sänds skickas en förfrågan av sändaren på RTS-

pinnen om mottagaren är redo. Är mottagaren redo svarar den genom att sätta CTS-pinnen 

hög.   

Det finns speciella tecken i USART-kommunikationen och dessa är Idle-tecken och Break-

tecken. Idle-tecknet är en hel ”frame” bestående av ”1”-or som följs av en ”frame” som 

innehåller data. Ett Break-tecken är tvärtemot och består av en hel ”frame” ”0”-or, följt av 

stoppbitar och en startbit för nästa ”frame”. 



Umeå Universitet 
Examensarbete 

Filip Lind filiplindh@hotmail.com 23 

USART-periferin i L1-processorn har 10 avbrottsfunktioner som kan användas självständigt. 

Dessa är: CTS ändring, LIN break, datasändningsregistret är tomt, sändning klar, 

datamottagningsregistret är fullt, Idle-tecken har mottagits, överskridningsfel, inramningsfel, 

störningsfel och paritetsfel. 

Serial Peripheral Interface (SPI) 

SPI-periferin stödjer både full duplex- och halv duplex-kommunikation i en hastighet på upp 

till 16 Mbit/s för både master- och slavläge. All överföring sker synkront i takt med 

masterenhetens klocka. För att upprätta en SPI-kommunikation till en annan enhet behöver 

fyra kommunikationspinnar anslutas enligt Figur 11
15

: 

 

Figur 11: SPI kommunikation mellan en master och en slavenhet. 

SCLK är den seriella klockan som styr överföringen och körs från masterenheten. Den har 

hand om synkroniseringen för all kommunikation och ingen data kan skickas utan en puls från 

klockan. MOSI-pinnen används för att skicka data från mastern till slaven, och MISO-pinnen 

används för att skicka data från slaven till mastern. SS används för att välja vilken slav som 

mastern ska prata med. Detta är vara särskilt hjälpsamt då flera slavenheter är kopplade till 

samma SPI-nät. Varje konversation börjar med att SS-pinnen sätts låg så att slavenheten 

förstår att data är på ingång, och konversationen slutar med att SS-pinnen sätts hög igen. Alla 

SPI-periferier kan kopplas till DMA-register för att optimera prestanda och kunna köras 

självständigt tills en viss mängd data tagits emot eller skickats. SPI-periferins register för att 

skicka och ta emot data ser ut som Figur 12 visar14: 

 

Figur 12: Dataregistrens uppbyggnad för SPI. 

                                                            
15 David Kalinsky and Roee Kalinsky (2002):”Introduction to Serial Peripheral Interface”, 2002-02-01, 

embedded. [WWW]. Hämtat från <http://www.embedded.com/electronics-blogs/beginner-s-

corner/4023908/Introduction-to-Serial-Peripheral-Interface> 2016-04-20. 

http://www.embedded.com/electronics-blogs/beginner-s-corner/4023908/Introduction-to-Serial-Peripheral-Interface
http://www.embedded.com/electronics-blogs/beginner-s-corner/4023908/Introduction-to-Serial-Peripheral-Interface
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När data sätts in i TX-bufferten börjar den seriella klockan att gå om enheten agerar master. 

Data börjar därefter shiftas ut på MOSI-pinnen med antingen MSB eller LSB först, beroende 

på konfiguration. Agerar enheten slav kommer den att vänta tills att klocksignal från 

masterenheten tas emot innan data shiftas ut på MISO-pinnen. Data som tas emot under denna 

tid kommer samtidigt att shiftas in i shiftregistret. Då överföringen är klar har shiftregistret 

fyllts med data som skickats till enheten. Den lagras i RX-bufferten som kan läsas av 

processorn. Eftersom att masterenheten styr hela konversationen med den seriella klockan, 

som bara körs under sändning, måste data skrivas till TX-bufferten för att data ska tas emot 

och lagras i RX-bufferten. Om ett speciellt svar måste tas emot utan att något speciellt 

behöver skickas kan en dummy-byte skickas där innehållet inte är viktigt. Den kan bestå av 

enbart ”0”-or men fyller sin funktion ändå eftersom att svaret tas emot i RX-bufferten.  

För att anpassa SPI-kommunikationen finns det möjlighet att konfigurera masterklockans 

polaritet och fas, samt om MSB eller LSB ska shiftas ut först och om periferin ska agera 

master eller slav. Genom att ändra polariteten bestäms det om klockan är hög eller låg då den 

är Idle. Fasen bestämmer vilken av klockans flanker som shiftar ut data. Diagrammet i Figur 

1314 visar hur kommunikationen sker beroende på klockans inställningar: 

 

Figur 13: Diagram som visar hur SPI-kommunikationen ser ut beroende på klockans inställningar. 

SPI-periferin har sex stycken avbrottsrutiner som kan köras. Dessa är: datasändningsbufferten 

är tom, datamottagningsregistret är inte tomt, felhändelse i masterläge, överskridningsfel, 

CRC-fel och formateringsfel i TI-läget.  
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Universal Serial Bus (USB) 

USB är ett seriellt gränssnitt som gör att en dator kan kommunicera med olika 

periferienheter
16

. Datorn agerar alltid ”Host” och styr all kommunikation, medan 

periferienheterna agerar ”Device”. Det finns flera olika typer av ”Devices” och några av dem 

som också stödjs av mikrokontrollern är: ”Audio”, ”CDC”, ”DFU”, ”HID” och ”MSC”.  

USB-nätverket använder stjärntopologi som nätkonfiguration där värddatorn är i centrum och 

alla periferienheter är kopplade till den. Det finns tre olika lägen som USB kan använda sig 

av: ”Attached” som betyder att periferienheten är uppkopplad, ”Detached” som betyder att 

periferienheten inte är uppkopplad och ”Idle” som betyder att dataledningarna är separerade 

genom att en dataledning har det logiska värdet ’1’ medan den andra har det logiska värdet 

’0’. Då en periferienhet ansluter sig mot värddatorn går den igenom olika tillstånd. När kabeln 

pluggas in och upptäcks av datorn går enheten in i ”Attached”-läget. Då enheten fått en sju-

bitars adress av datorn går den in i ”Powered”-läget. Sedan går enheten in i ”Configured”-

läget då enheten och datorn kan kommunicera med varandra. Till sist finns ett ”Suspended”-

läge som uppstår då enheten tillfälligt blir nersläckt av datorn genom att minimalt med 

drivspänning ges ut. 

USB-kommunikationen sker differentiellt genom en D+ pinne och en D- pinne. Anledningen 

till att det krävs två datapinnar är att mottagen data läses av i form av skillnader mellan de två 

signalerna. Det ger fördelen att kommunikationen blir extra resistent mot störningar då det 

endast är signalernas skillnader som räknas. Om en signal från sändaren störs är det stor 

sannorlikhet att den andra signalen störs lika mycket, vilket leder till att det hos mottagaren 

inte spelar någon roll. Paketen som skickas via USB är väldigt simpla. De består endast av en 

bytes SYNC-sekvens, följt av data-sekvensen som består av ett valt antal bytes med data. 

Efter detta skickas en identifierare (PID) som är en byte stor och till sist två bitar som 

signalerar att paketet är klart. Det finns fyra olika typer av USB-paket: ”Token”-paket, 

”Data”-paket, ”Handshake”-paket och ”Special”-paket. Figur 1416 visar hur kommunikationen 

sker för att läsa och skriva mellan enheterna: 

 

Figur 14: Vilka paket som skickas för att utföra läs- och skrivkommandon mellan USB-enheter. De gråa rutorna är 

de handlingar som utförs av värddatorn medan de vita rutorna är de handlingar som utförs av enheten. 

                                                            
16 allusb.com (2016):”USB Explained”. [WWW]. Hämtat från <http://www.allusb.com/usb-explained> 2016-05-

26. 

http://www.allusb.com/usb-explained
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I Figur 14 kan det ses att värddatorn alltid börjar en konversation med ett ”Token”-paket för 

att tala om för periferienheten vad den ska förvänta sig. Därefter sänder antingen datorn eller 

enheten data beroende på vilket kommando som angetts. Slutligen skickas ett ”Handshake”-

paket av mottagaren för att bekräfta att rätt data mottagits.  

USB-enheterna lagrar data som ska skickas respektive data som tas emot i så kallade 

”Endpoints”, som är sänkor eller källor av data som kan kommunicera i en riktning. 

Värddatorn har 16 ”OUT Endpoints” för att överföra data till periferienheten, och 

periferienheten har 16 ”IN Endpoints” för att överföra information till värddatorn. 

”Endpoints” används på olika sätt beroende på vilken av de fyra olika typerna av 

dataöverföring som används. Dataöverföring, eller ”Transactions”, definieras som en sekvens 

av tre bestämda datapaket som skickas mellan värddatorn och periferienheten. De olika 

typerna av dataöverföring som finns är: ”Interrupt transfers”, ”Bulk transfers”, ”Isochronous 

transfers” och ”Control transfers”. ”Interrupt transfers” används ofta i ”HID”-enheter och 

dessa överföringar sker inom en mycket specifik överföringstid, samtidigt som ett avbrott 

genereras varje gång periferienhetens status ändras. Dessa överföringar använder 

”Handshake”-paket, vilket gör att USB-enheterna vet då ett korrekt paket tagits emot. Det gör 

också ”Bulk transfers”, men skillnaden på denna typ av överföring är att överföringstiderna 

inte är lika specifika. De kan därför användas för att överföra stora mängder data snabbt och 

används oftast till skrivare. ”Isochronous transfers” använder inte ”Handshake”-paket och det 

leder till att fel kan ske under dataöverföringen, men har däremot en garanterad 

överföringstid. De används främst för ljud och video. ”Control transfers” använder 

dubbelriktad kommunikation. Denna typ används främst för att göra konfigurationer mellan 

periferienheten och värddatorn. 

Då periferienheten först pluggas in i värddatorn blir den återställd för att skapa en möjlighet 

att hämta nödvändig information om enheten och dess typ. För att hämta denna information 

används ”Descriptors”. ”Descriptors” är en kedja av förfrågningar som görs och det finns fem 

olika typer, varav fyra syns i Figur 1516 som förklarar hur förfrågningarna utförs:  

 

Figur 15: Illustration av USB-Deskriptorernas förfrågningskedja. 
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Som bilden visar skickas först en förfrågan om periferienhetens ”Device” för att värddatorn 

ska ha möjlighet att ladda rätt drivrutin för att köra enheten. Förfrågningen tar också reda på 

hur många ”Configuration”-förfrågningar som behövs. ”Configuration”-förfrågningens 

uppgift är att ta reda på hur mycket effekt som krävs för att driva periferienheten och hur 

många ”Interface”-förfrågningar som behövs. ”Interface” är en förfrågan som hjälper 

”Endpoint”-förfrågningarna att hämta specifika kommandon beroende på vilken typ som 

periferienheten agerar. ”Endpoint”-förfrågningarna används för att ta reda på vilken typ av 

kommunikation som periferienheten använder och vilken riktning den går i. Den femte 

förfrågan som finns är ”String”-förfrågningen som används för att hämta läsbar text.  

L1-processorns USB-periferi skapar ett gränssnitt mellan en full-speed USB 2.0 buss och den 

interna APB1 bussen. Genom den kan en USB-anslutning skapas mellan en dator och 

mikrokontrollern. USB-periferin körs på en 48 MHz klocka som tas från den interna PLL-

klockan
17

. Den stödjer ”Suspend”- och ”Resume”- (som innebär att periferienheten tas ur 

”Suspend”-läget) operationer och har en intern connect/disconnect funktion. USB-

kommunikationen sköts med hjälp av två pinnar som är portade till mikrokontrollerns DP(D+) 

och DM(D-) pinnar. Mikrokontrollerns USB-periferi är uppbyggd på följande sätt som visas i 

Figur 1614: 

 

Figur 16: USB-periferins uppbyggnad i L1-processorn. 

                                                            
17 STMicroelectronics (2016):”STM32L15xCC STM32L15xRC STM32L15xUC STM32L15xVC” in Resource 

Selector, Datasheet, 2016. [WWW]. Hämtat från 

<http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/2a/6e/97/91/cd/c0/43/8b/DM00048356.p

df/files/DM00048356.pdf/jcr:content/translations/en.DM00048356.pdf> 2016-04-04. 

http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/2a/6e/97/91/cd/c0/43/8b/DM00048356.pdf/files/DM00048356.pdf/jcr:content/translations/en.DM00048356.pdf
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/2a/6e/97/91/cd/c0/43/8b/DM00048356.pdf/files/DM00048356.pdf/jcr:content/translations/en.DM00048356.pdf
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Positionsbestämning med Trilateration 

För att uppskatta positionen på en taggnod används en typ av triangulering som kallas för 

trilateration. Istället för att använda vinklar som görs i triangulering använder sig trilateration 

av avstånd. Först mäts ett avstånd upp från ett flertal fasta punkter i ett koordinatsystem till 

den punkt som ska positionsbestämmas. Därefter ritas cirklar upp vars mittpunkter har samma 

position som de fasta punkterna. Cirklarnas radie är detsamma som det uppmätta avståndet till 

punkten som ska positionsbestämmas. Genom att därefter undersöka var dessa cirklar korsar 

varandra kan punktens position bestämmas. För att kunna bestämma en position i n-

dimensioner krävs det att minst n+1 sändare är utplacerade i koordinatsystemet. Det betyder 

att minst tre sändare behövs för att bestämma positionen i två dimensioner
18

. Detta 

tillvägagångssätt är illustrerat i Figur 17
19

 som beskriver hur en punkts position räknas ut: 

 

Figur 17: Positionsbestämning i 2-dimensioner med hjälp av tre fasta punkter och trilateration. 

Figur 17 beskriver också hur positionen bestäms av DecaWaves datorapplikation, eftersom 

samma tillvägagångssätt används. Punkt B (i mitten av figuren) är den enda punkten som ger 

rätt avstånd till alla tre fasta punkter och därför väljs den som lösning applikationen. I bilden 

kan även en punkt A skymtas och den stämmer också delvis in som lösning på positionen då 

den ligger i skärningspunkten mellan två av cirklarna. Hade inte tre fasta punkter använts för 

positionsbestämningen hade den punkten också varit en möjlig position. 

                                                            
18 Cook, B., Buckberry, G., Scowcroft, I., Mitchell, J., & Allen, T. (2005). Indoor location using trilateration 

characteristics. In Proc. London Communications Symposium (pp. 147-150). 

19 DecaWave Ltd. (2016):”DecaRangeRTLS PC Source Code Guide”, TREK Disclaimer DELIVERABLES 

FEB'16/DecaRangeRTLS_PC. Februari 2016. Hämtat från 

<https://www.dropbox.com/s/3qdi1sknbzumw23/TREK%20Disclaimer%20DELIVERABLES%20FEB'16.zip?d

l=0> 2016-04-06. 

https://www.dropbox.com/s/3qdi1sknbzumw23/TREK%20Disclaimer%20DELIVERABLES%20FEB'16.zip?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3qdi1sknbzumw23/TREK%20Disclaimer%20DELIVERABLES%20FEB'16.zip?dl=0
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Används tre ankarnoder som fasta punkter för positionsbestämningen som Figur 17 visar 

kommer två lösningar att tas fram av algoritmen i DecaWave-applikationen, och det som 

skiljer dessa punkter är deras höjd över marken. Applikationen kommer välja den punkt som 

ligger närmast marken för att den mest troligt är det korrekta svaret (förutsatt att ankarnoderna 

placerats högt). Om istället fyra ankarnoder används i mätningen kommer endast en lösning 

att ges ut då fler cirklar måste korsa varandra och det leder till att den valda lösningen är den 

punkt som också skärs av den fjärde ankarnoden19. 

Likheter med GPS 

Det RTLS som byggs upp i detta projekt liknar till stor del det RTLS som byggs upp med 

GPS. Som ankarnoder används då satelliter som ligger i omloppsbana kring jorden. 

Mottagaren mäter avståndet till satelliterna genom att mäta sändningstid av signaler som går i 

ljusets hastighet. För att detta ska vara möjligt behövs en väldigt noggrann synkronisering 

mellan enheterna och vetskapen om satelliternas exakta position i rymden
20

. Så fort 

mottagaren har information om avståndet till tre satelliter kan den precisera sin position med 

trilateration på liknande sätt som i UWB-systemet. Positionsbestämningen görs i tre 

dimensioner med sfärer istället för två dimensioner och cirklar, men principen är densamma. 

Figur 18
21

 visar hur mottagarens position bestäms i GPS-systemet: 

 

Figur 18: Positionsbestämning med GPS och trilateration. 

Jämfört med UWB-systemet i Figur 17 ser tillvägagångssätten likadana ut. Anledningen till 

att GPS inte kan användas i projektet är att taggnoderna inte får fri sikt till satelliterna då de 

ska användas inomhus. Det gör att signalerna blir svagare och noggrannheten blir därför 

mycket sämre
22

. 

                                                            
20 Trimble Navigation Limited (2016):”How GPS works?”. [WWW] Hämtat från 

<http://www.trimble.com/gps_tutorial/howgps.aspx> 2016-04-26. 
21 physics.org:”How does GPS work?”. [WWW]. Hämtat från <http://www.physics.org/article-

questions.asp?id=55> 2016-04-26. 
22 Liu, H., Darabi, H., Banerjee, P., & Liu, J. (2007). Survey of wireless indoor positioning techniques and 

systems. Systems, Man, and Cybernetics, Part C: Applications and Reviews, IEEE Transactions on, 37(6), 1067-

1080. 

http://www.trimble.com/gps_tutorial/howgps.aspx
http://www.physics.org/article-questions.asp?id=55
http://www.physics.org/article-questions.asp?id=55
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Genomförande/Metod 
Det första som behövde göras var att rita upp en bild som visar systemet i dess omgivning, för 

att skapa en bild av hur det är uppbyggt och hur det ska fungera. Denna bild är inte tekniskt 

specifik, utan är mer hur systemet ser ut i ett allmänt perspektiv. Bilden som ritades upp kan 

ses i Figur 19: 

 

Figur 19: Systemet i dess omgivning. 

För att lösa problemet är det bra att utforma en översiktsbild i form av ett blockschema. Det 

görs för att få koll på hur systemet ska fungera, vilka delar som ska göra vad och hur de ska 

kommunicera med varandra. Utifrån de krav som ställs och genom att studera ett PDF-

dokument som följde med TREK1000-källkoden9 ritas ett sådant upp och ser ut som Figur 20 

visar: 

  

Figur 20: Blockschema för systemet. 



Umeå Universitet 
Examensarbete 

Filip Lind filiplindh@hotmail.com 31 

Blockschemat ger en tydlig bild över hur systemet fungerar. UWB-noderna fyller samma 

funktion som TREK1000:s taggnoder och UWB-basstationerna fungerar som TREK1000:s 

ankarnoder. Eftersom TREK1000 är uppbyggd och fungerar på exakt samma sätt som 

systemet i detta projekt gör, används dess källkod. Källkoden har version 2.10. Det är också 

fördelaktigt att ta denna väg då beställaren gett tydliga instruktioner om att detta är hur 

projektarbetet ska utföras. 

Portning av källkod 

Källkoden som används till TREK1000 är skriven i programspråket C för en STM32F105RC-

mikrokontroller. Mikrokontrollern som används i projektet är av modellen STM32L151CC, 

och kommer från en annan processorfamilj från samma tillverkare. De har lite olika design 

och programkoden behöver därför anpassas för att kunna köras. De relevanta skillnaderna 

presenteras i teoridelen av denna rapport. Genom att använda skillnaderna söks källkoden 

igenom för att ändra den till att vara kompatibel med den nya processorn.  

Det finns några viktiga detaljer som skiljer kretskorten i TREK1000-systemet och UWB-

modulen som används i projektet mot varandra och gör att de inte stödjer samma funktioner. 

TREK1000:s enheter har inbyggda LCD-displayer för felsökning och det saknas på UWB-

korten. USART-kommunikation till en dator med ett terminalprogram används istället för 

detta ändamål. TREK1000:s enheter har en dipswitch för att göra inställningar på modulen. 

Det saknas på UWB-kortet och konfigurationer får istället göras statiskt i programkoden.  

UWB-kortet har flera inbyggda kretsar för att stödja andra funktioner som efterfrågats i 

projektet. Dessa kretsar är: en accelerometer, en fuktighets- och temperatursensor samt en 

NFC-krets. Accelerometerns uppgift är att känna av då djuret rör sig, sensorns är att mäta 

relevanta storheter och NFC-kretsens är att göra inställningar med mobilen. Dessa kan 

ignoreras i detta projektarbete då det är begränsat till att endast fokusera på att sätta upp ett 

RTLS med UWB-kommunikation. 

Beställaren har föredragit att programmet Crossworks användas som utvecklingsmiljö. Det är 

för att de tidigare använt samma program själva för programmering av L1-mikrokontrollern 

enligt Johannes Karlsson
23

 som är Teknikchef och CTO på företaget Elsys. Den portade 

programkoden kommer också vara skriven i programspråket C.  

TREK1000:s källkod är i grunden byggd på drivrutiner från ett bibliotek som är utgivet av 

ST. Det gör att programmering direkt i register inte behöver göras, utan ger programmeraren 

en gränsyta med funktioner som är lättare att förstå. Med detta bibliotek som grund har fler 

lager lagts på för att bygga upp en gränsyta med funktioner som är ännu enklare att förstå och 

anpassade till ändamålet. Figur 21
24

 visar hur DecaWaves drivrutinerna är uppbyggda: 

                                                            
23 Karlsson, Johannes (2016). ”Exjobb – lite frågor” <johannes.karlsson@umu.se> [e-post]. Personligt brev till 

Filip Lind 2016-03-30. 

24 DecaWave Ltd. (2015):”DecaRangeRTLS ARM Source Code Guide”, TREK Disclaimer DELIVERABLES 

FEB'16/DecaRangeRTLSARM. Februari 2016. Hämtat från 

<https://www.dropbox.com/s/3qdi1sknbzumw23/TREK%20Disclaimer%20DELIVERABLES%20FEB'16.zip?d

l=0> 2016-04-06. 

https://www.dropbox.com/s/3qdi1sknbzumw23/TREK%20Disclaimer%20DELIVERABLES%20FEB'16.zip?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3qdi1sknbzumw23/TREK%20Disclaimer%20DELIVERABLES%20FEB'16.zip?dl=0
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Figur 21: Mjukvarulager i källkoden för TREK1000. 

En gränsyta som ligger längre ner i tabellstrukturen har en programkod som är mer 

hårdvarunära än en programkod som är skriven för en gränsyta som ligger längre upp. 

Närmast hårdvaran ligger alltså det fysiska lagret, och det är alltså ST-drivrutinerna (ljusblå 

på bilden). Ovanpå dessa hittas de mer specifika och abstrakta drivrutinerna (grön respektive 

rosa på bilden). De används för att konfigurerera upp mikrokontrollerns klockor, 

avbrottsrutiner och periferienheter. I dessa lager krävs det mest arbete med portningen 

eftersom det är i dessa drivrutiner som utförande skiljer mest. De lager som ligger över 

använder sig av dessa och ”märker” därför inte av om innehållet i funktionerna för gränsytan 

ändras. Det gör källkoden smidig att porta. Alla filer som tillhör dessa två lager kan hittas i 

mappen ”platform”. Nästa lager i ordningen är drivrutinerna för DW1000-chippet. Här 

deklareras chippets API och adresser till dess register. Dessa drivrutiner har ungefär samma 

funktion som de från ST. De ska skapa en gränsyta till överliggande lager som är lättare att 

använda och förstå. Filerna hittas i mappen ”decadriver”, och här behöver ingen portning 

göras då samma version av DW1000-chippet används.  

Programkoden för den funktion som källkoden ska uppfylla tillhör instansdrivrutinerna 

(orange på bilden). Här finns funktionerna som används för att räkna ut avståndet mellan två 

enheter med hjälp av TOF. All programkod som är skriven för dessa drivare kan hittas i 

mappen ”application”. I filerna finns all programkod för funktionaliteten i TREK1000-

systemet.  

Funktionerna som är definierade i instansdrivrutinernas gränsyta är för enkelhetens skull 

uppdelade i tre olika filer beroende på vilka typer av funktioner det är. Filen ”instance.c” 

innehåller programkoden som används för att köra exempelprogrammet till TREK1000. I 

”instance_calib.c” finns funktioner och strukturer för att kalibrera kommunikationen och en 

testfunktion. ”instance_common.c” innehåller de allmänna funktionerna till UWB-

kommunikationen, som till exempel funktioner för att sätta enhetens roll, rapportera TOF, 

avståndsberäkning och att förbereda svar från ankarnoderna.  
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I filen ”instance.h” finns definitionsflaggor för att ändra systemets funktion. Genom att ändra 

värdet på dessa definitioner kan systemets funktion konfigureras med de inställningar som 

behövs. De konfigurationer som kan göras är att ställa in hur många ankarnoder som används 

i systemet och hur många taggnoder det maximalt får finnas med, Dessa värden kan behöva 

ändras om beroende på hur många ankarnoder som ska användas i systemet och maximalt 

antal taggnoder. I TREK1000-systemet är det maximala antalet taggnoder åtta eftersom att 

adressen till dessa definieras av tre switchar på dipswitchen. Det maximala antalet unika 

kombinationer som kan göras på tre bitar är åtta och därför stödjs endast så många taggnoder. 

Det går också att ställa in om ”Deep Sleep” och ”Anchor-to-Anchor ranging” ska användas. 

Aktiveras ”Deep Sleep” kommer DW1000-chippet ha möjlighet att gå ner i viloläge mellan 

sändningarna för att spara batteri
25

. Om ”Anchor-to-Anchor ranging” väljs kommer också 

ankarnoderna att positionera varandra. Instansdrivrutiner definierar också upp all viktig 

information som behövs, till exempel olika svarstider, adresser, och konstanter som behövs 

vid uträkning.  

För att utföra projektet är det viktigt att förstå hur dessa drivrutiner fungerar då det är själva 

kärnan för funktionaliteten. Eftersom TREK1000-modulen använder en dipswitch för att göra 

inställningar på kommunikationen och funktionaliteten från systemet vill bevaras måste den 

nya modulen kunna konfigureras upp med dessa inställningar på något sätt. Eftersom ingen 

dipswitch finns med på det kortet behövde detta lösas på ett annat sätt, och det var genom att i 

programkoden sätta ett konstant värde på en variabel som kallas ”settingsByte”. Variabeln är 

åtta bitar stor, eftersom dipswitchen också har åtta bitar, och används överallt där 

dipswitchvariabeln ”s1switch” tidigare använts.   

Längst upp bland lagren finns applikationsdrivrutinerna. Här finns det två olika, en TWR-

applikation (mörkblå på bilden) och en USB-applikation (lila på bilden). TWR-applikationen 

ansvarar för att köra funktionerna från instansdrivrutinerna i rätt tillfälle och för att köra igång 

initieringsfunktionerna till mikrokontrollern. Programkoden som är skriven för denna 

applikation hittas i projektets ”main.c”-fil i ”application”-mappen. Eftersom UWB-kortet som 

används i projektarbetet inte har alla funktionaliteter som TREK1000-kortet har behövs lite av 

koden här portas om. Kod för de funktioner som inte används, som till exempel för LCD-

displayen, kan tas bort och ersättas med likvärdiga funktioner. I projektet ersätts detta med 

USART-funktioner.  

USB-applikationens uppgift är att skriva ut information till en dator via en virtuell COM-port. 

Koden för denna applikation behöver portas om då TREK1000 använder sig av USB OTG, 

något som inte stödjs av UWB-kortet. Slutsatsen drogs att det skulle ta alldeles för lång tid att 

skapa en USB-device från grunden och därför användes automatgenererad kod för 

USB_DEVICE CDC från programmet STM32CubeMX istället. Den programkod som 

behövdes därifrån har lagts in i projektet. Filerna för USB-funktionaliteten finns nu i en mapp 

som heter ”usb” och USB-biblioteksfilerna finns i mappen ”STM32_USB_Device_Library”. 

                                                            
25 DecaWave Ltd. (2015):” DW1000 User Manual 2.06”, TREK Disclaimer DELIVERABLES 

FEB'16/Colleteral. Februari 2016. Hämtat från 

<https://www.dropbox.com/s/3qdi1sknbzumw23/TREK%20Disclaimer%20DELIVERABLES%20FEB'16.zip?d

l=0> 2016-04-06. 

https://www.dropbox.com/s/3qdi1sknbzumw23/TREK%20Disclaimer%20DELIVERABLES%20FEB'16.zip?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3qdi1sknbzumw23/TREK%20Disclaimer%20DELIVERABLES%20FEB'16.zip?dl=0
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Eftersom STM32CubeMX genererar kod åt ST:s nya bibliotek HAL som tidigare inte använts 

i projektet behövdes några filer kopieras därifrån. De lades i mappen 

”STM32L1xx_HAL_Driver”. Filen ”stm32l1xx.h” behövde också uppdateras för att innehålla 

korrekta definitioner av USB-registren och USB-adresserna. För att ha möjliggöra 

kommunikation med mikrokontrollern via USB kan ST:s ”STM32 Virtual COM port”-

drivrutin behöva installeras. 

”Delay”-funktioner 

I vissa lägen behöver mikrokontrollern fördröjas för att till exempel vänta på att andra externa 

enheter startar upp, eller kontrollera hastigheten när en LED-lampa byter värde. Det måste 

göras för att det mänskliga ögat ska ha en chans att se blinkningen. Programkoden har två 

olika ”delay”-funktioner, en för fördröjningar angivna i sekunder och en för fördröjningar 

angivna i millisekunder. Anledningen till detta är att den ursprungliga källkoden också hade 

två olika, en för sekunder och en för mikrosekunder. Genom att studera programkoden drogs 

slutsatsen att överallt där ”delay”-funktionen i mikrosekunder användes multiplicerades 

argument med 1000. Det betyder att det räcker med en ”delay”-funktion i millisekunder.  

Funktionen för sekundfördröjningarna använder sig av RTC-periferin och en av dess 

inbyggda alarm. I början av funktionen nollställs RTC-klockans värde och alarmet sätts rätt 

antal sekunder framåt i tiden. Alarmet ställs in på att bara kolla på sekunder eftersom alla 

andra tidsenheter är oviktiga för det som ska göras. Därefter startar tidtagningen och 

processorn väntar tills alarmflaggan som indikerar att alarmet gått sätts hög. 

Millisekundsfördröjningarna använder processorns inbyggda 24-bitars systemtimer, SysTick. 

SysTick laddas med ett värde och räknar sedan ner till 0 och genererar därefter ett avbrott. 

Beroende på vilket värde som timern laddas med kommer tiden mellan avbrotten att öka eller 

minska. Ett mindre värde ger kortare tid emellan avbrotten och större värden ger längre tid. 

Därefter laddas timern om. Detta görs om och om igen. I avbrottet räknas en variabel upp och 

det är med hjälp av variabelns värde som ”delay”-funktionen fungerar. Timern ställs på att 

generera ett avbrott varje millisekund genom att ladda den med värdet som räknas ut i 

följande ekvation
26

:  

𝐹𝑐𝑝𝑢

1000
= 32000,   (3) 

där FCPU är hastigheten på mikrokontrollern systemklocka. Därefter är det enkelt för 

processorn att vänta tills variabelns värde har ökats så många gånger som anges i argumentet 

till funktionen. 

Felsökningsmetoder 

En viktig del i arbetet med att porta källkoden är att ha bra möjligheter till felsökning. Då det 

är liten risk att något är fel med modulens hårdvaran kommer felsökning främst att behöva 

göras i mjukvaran. Som tidigare beskrivet saknar hårdvaran som används i projektarbetet en 

display för felsökning. USART-kommunikation via ett RS-232 gränssnitt till en COM-port i 

datorn används istället. RS-232 kabeln är färgkodad som Figur 22 illustrerar: 

                                                            
26 Leyman, Patrick(2014):”STM32F407 Delay with SysTick”, 16 Februari 2014. Hämtat från 

<http://patrickleyman.be/blog/stm32f407-delay-with-systick/> 2016-05-15. 

http://patrickleyman.be/blog/stm32f407-delay-with-systick/
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Figur 22: RS-232 gränssnittets färgkodning. 

För att skicka tecken från mikrokontrollern behöver alltså dess TX-pinne kopplas till den gula 

ingången för att datorn ska kunna ta emot tecknen. För att kunna ta emot tecken som skickas 

från datorn måste RX-pinnen vara kopplad till den orangea utgången. Sedan krävs det att den 

svarta jordpunkten också är inkopplad till modulen för att enheterna ska ha samma 

referenspunkt. Görs inte det går det inte att läsa av och skriva tecken mellan enheterna. Om 

modulen däremot också är uppkopplad till ST-LINK/V2 kommer enheterna redan ha samma 

referenspunkt och därför behövs inte jordpunkten kopplas in. I datorn används 

terminalprogrammet PuTTY för att visa de tecken som tas emot på skärmen. PuTTY är en 

SSH- och telnet-klient som till en början skapades för Windows av Simon Tatham
27

.  

För att kommunikationen ska fungera så krävs det att programmet har rätt inställningar 

gällande baudrate, paritet, antalet stoppbitar och antalet databitar. När kommunikationen är 

konfigurerad och upprättad kan tecken skrivas från mikrokontrollern till datorn och visas på 

datorskärmen. Mångsidigheten denna kommunikation erbjuder i form av att både korta och 

långa meddelanden kan skrivas ut snabbt gör att det till ett kraftfullt sätt att felsöka på. Figur 

23 visar de inställningar som gjorts i PuTTY för att kunna användas för felsökning: 

 

Figur 23: Hur programmet PuTTY konfigureras upp för att kunna användas för felsökning. 

                                                            
27 putty.org:”Download PuTTY”. Hämtat från <http://www.putty.org/> 2016-04-26. 

http://www.putty.org/
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En annan viktig metod för att felsöka är att ha en felsöknings-LED integrerad på modulen. 

Med hjälp av den kan en optisk återkoppling ges ut om till exempel processorn fortfarande går 

eller om den har hängt sig. Det finns också användningsområden som att till exempel slå på 

LED-lampan i början av en avbrottsrutin och sedan slå av den i slutet för att på så sätt kunna 

se hur lång tid rutinen tar. Den går också att använda då det ska undersökas var processorn 

kraschar då det enkelt går att flytta koden som får lampan att tändas till olika delar längre 

fram i programkoden. Dock har kraschundersökningarna under projektets gång gjorts med 

CrossWorks inbyggda debugger då det dels går snabbare men också att mer information om 

kraschernas orsaker kan erhållas. Debuggern pausar mikrokontrollern på varje rad i 

programkoden. Därefter kan användaren stega igenom programmet rad för rad och se vad som 

händer när varje rad exekverar. Genom att trycka på F10 kör programmet till nästa rad i 

koden. Trycks istället F11 ner då programmet står på en funktion(fetstilt text) går programmet 

in i funktionen för att sedan kunna köra den rad för rad. En gul pil pekar på raden där 

programmet är pausat. Tack vare pilen kan användaren enkelt hålla reda hur långt 

programmet körts
28

. 

Användaren kan också sätta ut ”Breakpoints” i programkoden för att snabbt kunna köra till 

den raden i programmet. Det görs genom att trycka på F5 när debuggern körs. För att kunna 

se värden på variabler då debuggern pausat programmet är det bara att föra muspekaren över 

den variabel som är intressant så visas värdet upp på skärmen. Det går också att lägga till den 

i listan ”Watch” för att hela tiden kunna se dess värde i en tabell, förutsatt att processorn är 

pausad. För att debuggern ska kunna köras måste programmet vara kompilerat och länkat, och 

en programmerare/debugger måste vara kopplad från en av datorns COM-portar till den enhet 

som ska felsökas. I detta projekt har ST:s ”ST-LINK/V2” använts för ändamålet. ST-

LINK/V2 är en debugger och programmerare för STM8 och STM32 mikrokontrollers. Den 

stödjer SWIM- och SWD-gränssnitt och använder sig av USB full-speed för att kommunicera 

med mjukvara
29

. 

Problem och lösningar 

Ett problem som tidigt upptäcktes i arbetet var att projektets include-filer inte hittades av de 

filer som de var inkluderade i. Det berodde på att de inte var länkade i ”User Include 

Directories” under fliken ”ProjectProperties”. Då alla mappar som innehöll include-filer 

länkades där försvann det problemet. Men trots att detta gjorts behövde det i vissa filer 

inkluderas fler header-filer eftersom kompilatorn gav felmeddelandet ”Undefined reference” 

som betyder att den inte hittar någon definition för de funktioner som anmärks. Detta märktes 

mest i ett återkommande fel som hade att göra med ”assert_param”. Genom att inkludera filen 

”stm32l1xx_conf.h” gick detta fel till sig eftersom ”assert_param” är definierad i den. 

                                                            
28 Rowley Associates Ltd. (2016):”CrossWorks for ARM Reference Manual” in Quick Links, Documentation, 

2016. [WWW]. Hämtat från 

<http://cdn.rowleydownload.co.uk/arm/documentation/arm_crossworks_reference_manual.pdf> 2016-04-06. 

29 STMicroelectronics (2016):”ST-LINK/V2” in Resource Selector, Databrief, 2016. [WWW]. Hämtat från 

<http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/data_brief/80/76/2b/dc/45/c5/46/90/DM00027105.

pdf/files/DM00027105.pdf/jcr:content/translations/en.DM00027105.pdf> 2016-05-26. 

http://cdn.rowleydownload.co.uk/arm/documentation/arm_crossworks_reference_manual.pdf
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/data_brief/80/76/2b/dc/45/c5/46/90/DM00027105.pdf/files/DM00027105.pdf/jcr:content/translations/en.DM00027105.pdf
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/data_brief/80/76/2b/dc/45/c5/46/90/DM00027105.pdf/files/DM00027105.pdf/jcr:content/translations/en.DM00027105.pdf
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Nästa problem löstes också under fliken ”ProjectProperties” och det var att 

mikrokontrollern som programmerades inte startade upp igen efter att den en gång förlorat 

strömmen. Genom att sätta kompilatorflaggan ”STARTUP_FROM_RESET” i ”Preprocessor 

Definitions” försvann problemet. Under samma flik kunde också flaggan 

”INITIALIZE_STACK” sättas för att initiera och definiera det minnesområde som motsvarar 

stackminnet med rätt storlek. Storleken på detta minne sätts under samma flik men under 

rubriken ”Main Stack Size”. Området hade från början storleken 512 byte men programmet 

kraschade när vissa funktioner skulle köras drogs slutsatsen av att minnesstorleken behövde 

ökas eftersom att stacken svämmade över. Storleken ändrades till 1024 byte, alltså det dubbla, 

och efter ändringen försvann minnesproblemen. I samband med att stackens minne dubblades 

fördubblades även på heap-minnet, från 256 byte till en storlek på 512 byte. I heap-minnet 

lagras de variabler som blir allokerade av funktionerna i ”malloc”-familjen. Storleken 

ändrades under rubriken ”Heap Size” för att USB-device skulle kunna köras. 

Innan programmet kunde kompilera klart behövde två fel till åtgärdas. Kompilatorn gav ut 

felmeddelandet ”multiple definitions of …”. De berodde på att variablerna som markerades 

inte var deklarerade som externa i ”instance.h”-filen. När denna header-fil sedan inkluderades 

i andra filer skapades nya variabler till varje fil och därför uppstod problemet
30

. Det sista 

problemet var om att kompilatorn varnade om ”conflicting types”. Det löstes genom att 

inkludera filen ”deca_device_api.h” innan filen ”port.h” så att funktionerna ”writetospi” och 

”readfromspi” blir deklarerade innan ”port.h” körs. 

Det problem som orsakat mest frustration var att processorn kraschade varje gång funktionen 

”rx_enable” kördes. Genom att bryta ner problemet med debuggern och stega igenom 

programmet rad för rad kunde slutsatsen dras om var programmet mer specifikt kraschade. 

Det kraschade då de åtta högsta bitarna av 16bitars-talet för att möjliggöra RX skrevs in till 

SPI-dataregistret. Till en början drogs slutsatsen av att kraschen berodde på ett minnesfel 

eftersom funktionen ”HardFault_Handler” kördes direkt efter. Hardfault beror oftast på 

minnesfel. Efter en lång tid av att försöka åtgärda minnesfelet i mjukvaran löstes problemet på 

ett annat sätt och det var genom att driva modulen på batterierna istället för med ST-

LINK/V2. Felet hade alltså hela tiden varit att ST-LINK/V2 inte orkat ge modulen tilläckligt 

med ström då mottagningen slogs igång och orsakade därför en systemkrasch. 

Applikation 

Att utforma en applikation till en dator var ett extrakrav från beställaren och har utförts 

eftersom det fanns tid över. Applikationen som har tillhandahållits av DecaWave är skrivet i 

programspråket C++. Eftersom inget krav ställts på detta används C++ även i detta projekt. 

Som utvecklingsplattform för applikationen används Qt framework, som också använts för att 

utveckla TREK1000-applikationen. Qt framework är ett verktyg för att ”skapa applikationer 

och användargränssnitt för skrivbordet, inbyggda system, och mobila plattformar”
31

. 

Programmet stödjer programmering i både C++ och JavaScript. 

                                                            
30 AusCBloke. (2012):”C multiple definition error”. Fråga på forumet ”Stack Overflow”, besvarad 2012-07-24. 

[WWW]. Hämtat från <http://stackoverflow.com/questions/11622258/c-multiple-definition-error> 2016-05-17. 
31 The Qt Company Ltd. (2016):”Qt 5.6”. Hämtat från <http://doc.qt.io/qt-5/index.html> 2016-04-26. 

http://stackoverflow.com/questions/11622258/c-multiple-definition-error
http://doc.qt.io/qt-5/index.html
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Genom att installera detta program och öppna projektet ”TREKdisplay.pro”, som är en Qt-

projektfil, laddas hela filstrukturen in i programmet. Denna applikation är komplett i sig och 

kan köras genom att trycka på ”Build”-menyn och ”Run”-alternativet, eller använda 

kortkommandot ”Ctrl+R”.  Eftersom att applikationen är färdig och redan fungerar behövs 

inga ändringar göras i programkoden. Det som krävs är att programmet får rätt inmatning från 

ankarnoderna som är uppkopplade.  

COM-port 

Applikationen kopplas ihop med ankarnoderna via en COM-port och kommunicerar med 

USB-kommunikation. När den startas skannar den vilka COM-portar som används av datorn 

och söker efter någon som matchar beskrivningen ”STMicroelectronics Virtual COM Port”19. 

Är ankarnoden uppkopplad mot datorn blir den upptäckt och applikationen försöker 

automatiskt att upprätta en anslutning. Applikationen skickar en ”deca$” sträng till 

ankarnoden för att se vilken version och konfiguration den har. Tas ett korrekt svar emot är 

noden ansluten med framgång. Misslyckas anslutningen kommer applikationen att antingen 

stängas eller försöka upprätta igen beroende på använderens val. Nodens anslutningsstatus 

kan vara antingen: ”Inte ansluten”, ”Ansluter”, ”Ansluten” eller ”Anslutning misslyckad”. De 

COM-portar som är tillgängliga att ansluta till kan hittas i en lista i applikationsfönstret. Där 

finns också möjlighet att ansluta till dem. Figur 24 visar hur rutan och anslutningsknappen ser 

ut: 

 

Figur 24: Lista över COM-portar och anslutningsknapp. 

Då en nod ansluts kommer datorapplikationen att öppna en loggningsfil och initiera de 

datastrukturer som behövs. Genom den upprättade anslutningen kommer de anslutna 

ankarnoderna i systemet att skicka värden på deras uppmätta avstånd till taggnoderna med 

jämna mellanrum. Då avstånd tagits emot av alla ankarnoder i systemet kommer 

applikationen att räkna ut positionen på den taggnod som avstånden gäller med trilateration 

och sedan presentera resultatet på skärmen.  

Över COM-porten kan tre olika datapaket sändas. Det första är ”mr”-paketet som innehåller 

obearbetad avståndsdata mellan taggnoderna och ankarnoderna. Det andra paketet är ”ma”-

paketet. Det innehåller bearbetad avståndsdata mellan ankarnoderna och skickas om ”Anchor-

to-Anchor ranging” används. Till sist finns ett ”mc”-paket som är det viktigaste paketet. Det 

innehåller bearbetad avståndsdata mellan taggnoderna och ankarnoderna och dessa värden 

används för positionsbestämningen. Alla tre paket innehåller den information som definieras i 

följande sekvens19: ”MID MASK RANGE0 RANGE1 RANGE2 RANGE3 NRANGES 

RSEQ DEBUG aT:A”. I ”MID”-sektionen anges paketets ID och det kan vara antingen ”mr”, 

”mc” eller ”ma”. ”MASK” anger vilka av avståndssektionerna (”RANGE0”, ”RANGE1”, 

”RANGE2”, ”RANGE3”) som är korrekta. ”NRANGES” anger hur många 

avståndsmätningar som avklarats, medan ”RSEQ” anger sekvensnumret för 

avståndsmätningen. ”DEBUG” anger antenn-fördröjningen och ”aT:A” anger ID på den 

ankarnod som skickat paketet (”A”) och ID på den taggnod (”T”) vars avstånd mätts upp. 

Figur 2519 visar exempel på hur de olika paketen kan se ut: 
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Figur 25: Uppbyggnaden av de tre datapaket som kan skickas från mikrokontrollern till applikationen. 

Positionsbestämning med Trilateration 

Trilaterationsfunktionerna kan hittas i ”trilateration.cpp”-filen och används för att göra 

positionsberäkning på taggnoderna utifrån ankarnodernas positioner. För att detta ska utföras 

korrekt måste ankarnodernas positioner konfigureras upp korrekt i applikationen av 

användaren och att avståndsmätningar från alla ankarnoder till en taggnod tagits emot via 

COM-porten. Då dessa två villkor uppfyllts kommer trilaterationsfunktionen att kallas på av 

huvudprogrammet. När ett svar räknats ut kommer det att presenteras på skärmen.  

Användargränssnitt 

Då datorapplikationen först körs ser det ut som bilden i Figur 2619: 

 

Figur 26: Bild som visar datorapplikationens utseende och dess uppbyggnadsdelar. 

Här syns vilka delar som är med och bygger upp applikationen. Användargränssnittet är 

uppbyggt av flera olika ”widgets”, vissa styr grafik och andra gör inställningar. Alla dessa 

ligger placerade på huvudfönstret (”Main Window”) som står för basen i applikationen. 

Den mest centrala delen av applikationen är displayrutan (”Display Pane”). Den har ett 

”QGraphicsScene”-element för att stödja visandet av många 2D föremål19. Det som visas där 

är de inställda ankarpositionerna och de uträknade positionerna på taggnoderna. 

Positionstabellerna är utformade med en widget som kallas ”Qt Table”. Taggnodernas tabell 

innehåller deras position och avstånden till var och en av ankarnoderna. Den ser ut som bilden 

i Figur 27: 
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Figur 27: Tabell som visar information om taggnoderna i datorapplikationen. 

Ankarnodernas tabell innehåller deras position och möjlighet att aktivera/avaktivera dem. Upp 

till fyra noder kan vara aktiva samtidigt. I tabellen kan deras positioner ändras genom att 

klicka på rutorna och skriva in ett nytt värde. Tabellen ser ut som Figur 28 visar: 

 

Figur 28: Tabell som visar informationen för ankarnoderna i datorapplikationen. 

En viktig del av applikationen är inställningsrutan (”View Settings Widget”). Där kan 

inställningar göras på utseendet och applikationens funktion. Funktionen på applikationen 

ändras i ”Configuration tab”. Figur 29 visar vilka inställningar som kan göras: 

 

Figur 29: Inställningar som kan göras gällande applikationens funktioner. 

Under fliken ”Grid” konfigureras rutnätet och avståndet mellan punkterna i nätet kan höjas 

eller sänkas. Fliken ser ut som Figur 30 visar: 
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Figur 30: Rutnätsinställningar i applikationen. 

Kartinläsning 

Applikationen från DecaWave stödjer också att en planlösning laddas in via en fil. Det görs 

från fliken ”Floor Plan” som är den sista delen i inställningsrutan. Figur 31 visar utseende på 

fliken: 

 

Figur 31: Inställningar för att lägga till en planlösning i applikationen. 

Därefter kan positionen på planlösningsbilden ställas in så att den passar in på skärmen 

genom att ändra offset och skala. Möjligheten att ta in en planlösning är en önskvärd funktion 

att ha med i applikationen eftersom att det ger en ökad tydlighet för användaren. Genom att 

ladda in planlösningen kommer taggnodernas positioner att visas på ritningen. Det gör också 

applikationen mer användbar och tydlig då den kan visa positioner i vilken inomhusmiljö som 

helst.   
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Resultat 

Portning av källkod 

Som tidigare nämnt har det mesta av portningen gjorts i filen ”port.c” där alla klockor och 

periferienheter till mikrokontrollern konfigureras. Efter att olikheter mellan de båda 

mikrokontroller-familjerna studerats har programkoden skrivits om och kan nu köras på den 

nya processorn. På grund av olikheterna i hårdvarudesignen har enheterna i det nya systemet 

konfigurerats upp med statiska inställningar istället för dynamiska eftersom dipswitchen 

saknas. För felsökning används USART-periferin istället för LCD-displayen som inte finns 

med på den nya hårdvaran. I följande figurer (Figur 32 till Figur 44) visas de ändringar som 

gjorts i källkoden och funktionerna från ”port.c”: 

 

Figur 32: Första delen av den portade koden för att ställa in mikrokontrollerns klockor och flashminnet. 

 

Figur 33: Andra delen av den portade koden för att ställa in mikrokontrollerns klockor. 
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Figur 34: Den portade funktionen för att sätta alla GPIO-pinnar analoga i början, och sätta LED-pinnen som utgång. 

 

Figur 35: Den portade koden för att konfigurera USART-pinnarna till dess alternativa funktion. 

 

Figur 36: Den portade koden för att konfigurera SPI-pinnarna till dess alternativa funktion. 
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Figur 37: Den portade funktionen för att konfigurera RTC-klockan. 

 

Figur 38: Första delen av den portade funktionen för att sätta upp avbrottsrutinerna. Här görs det så att 

mikrokontrollern kan läsa av DW1000:s avbrottspinne. 
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Figur 39: Andra delen av den portade funktionen för att sätta upp avbrottsrutinerna. Här görs det så att RTC-

klockan genererar ett avbrott varje sekund. 

 

Figur 40: Den portade funktionen för att göra så DW1000:s återställningspinne kan generera ett avbrott. 
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Figur 41: Den portade funktionen för att avaktivera återställningspinnens förmåga att generera avbrott. 

 

Figur 42: Den portade funktionen för att skicka en puls till DW1000:s återställningspinne för att återställa chippet. 

 

Figur 43: Den portade funktionen för att skapa en fördröjningsfunktion i sekunder. 
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Figur 44: Den portade funktionen för att skapa en fördröjningsfunktion i millisekunder. 

Systemtester  
För att kontrollera att den portade källkoden fungerar görs tre olika tester. Det första testet går 

ut på att visa att fördröjningsfunktionen i sekunder fungerar. Det görs genom att i en evig loop 

köra fördröjningsfunktionen på 5 sekunder och sedan skriva ut texten ”5 SEC” till PuTTY. 

Realtidsklockan används som referens och gör ett avbrott i mikrokontrollern varje sekund. I 

avbrottsrutinen skrivs texten ”ONE SEC” ut. Det förväntade resultatet är att texten ”ONE 

SEC” skrivs ut 5 gånger innan texten ”5 SEC” skrivs ut. Resultatet från mätningen blev det 

förväntade och kan ses i Figur 45: 

 

Figur 45: Fördröjningsfunktionen för sekunder testas med RTC-klockan som referens. 
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Nästa test ska visa att fördröjningsfunktionen för millisekunder fungerar som den ska. Det 

görs på samma sätt som föregående test, och resultatet på testet kan ses i Figur 46: 

 

Figur 46: Fördröjningsfunktionen för millisekunder testas med RTC-klockan som referens. 

Vid noggrannare granskning i terminalprogrammet upptäcktes det att funktionen ibland kunde 

vara lite för långsam och att det därför skrevs ut 6 stycken ”ONE SEC” innan texten ”5 SEC” 

skrevs ut. Det ger indikationen av att noggrannheten på denna fördröjningsfunktion inte är 

lika stor som fördröjningsfunktionen för sekunder. Det beror på att mikrokontrollerns 

systemklocka används som referens i denna funktion och den klockan använder en intern 

kristall (HSI) som klockbas. Det gör att SysTick-timern inte blir lika noggrann som den skulle 

varit om en extern kristall använts. Dock spelar detta ingen roll för denna applikation då 

noggrannheten som den interna klockan ger är tillräcklig. 

Det sista testet som gjorts är för att visa att SPI-kommunikationen till DW1000-chippet 

fungerar som den ska. För att utföra testet har olika inställningsregister lästs av och skrivits ut 

till PuTTY. För att läsa data från SPI måste också data skickas på samma gång, alltså testas 

både sändning och mottagning samtidigt. De register som lästs av är: ”Device ID”, ”Part ID”, 

”LOT ID”, ”LDO Tune”, ”Transmit Power”, ”Antenna Delay” och ”EUI”. De förväntade 

svaren från avläsningarna är: ”0xDECA0130” som ”Device ID”, ”0xFFFFFFFF00000000” 

som ”EUI”, ”0x00000000” som ”Transmit Power” och ”Antenna Delay” samt andra värden 

som används för att göra tester i fabrik på de andra
32

. Resultatet som skrevs ut i PuTTY kan 

ses i Figur 47 och alla värden stämmer mot det förväntade: 

                                                            
32 DecaWave Ltd. (2015):” DW1000_Software_API_Guide”, TREK Disclaimer DELIVERABLES 

FEB'16/Colleteral. Februari 2016. Hämtat från 

<https://www.dropbox.com/s/3qdi1sknbzumw23/TREK%20Disclaimer%20DELIVERABLES%20FEB'16.zip?d

l=0> 2016-04-06. 

https://www.dropbox.com/s/3qdi1sknbzumw23/TREK%20Disclaimer%20DELIVERABLES%20FEB'16.zip?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3qdi1sknbzumw23/TREK%20Disclaimer%20DELIVERABLES%20FEB'16.zip?dl=0
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Figur 47: Resultat från test av SPI-kommunikation till DW1000-chippet. 

Då portningen av källkoden var klar kopplades två enheter in i ett nät, en som basstation och 

en annan som nod. Därefter mättes två referensavstånd upp, ett på 1,5 meter och ett annat på 3 

meter. Basstationen placerades vid nollpunkten och noden placerades först vid 1,5 

meterpunkten och sedan vid 3 meterspunkten. Därefter skrevs det uppmätta avståndet ut i 

PuTTY där medelvärdet av tio samplade värden räknades ut. Utskriften i PuTTY och 

resultaten från avståndsberäkningarna kan ses i Figur 48, Figur 49 och Figur 50: 

 

Figur 48: Resultat från avståndsmätning mellan en basstation och en nod med avståndet 1,5 meter. 

 

Figur 49: Resultat från avståndsmätning mellan en basstation och en nod med avståndet 3 meter. 
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Figur 50: Resultat från medelvärdesuträkningen på avståndet mellan en basstation och en nod. 

Då dessa mätningar var klara kopplades en till enhet in i nätet som basstation. Denna 

basstation placerades på samma avstånd till noden som den andra basstationen och enheterna 

ska därför mäta upp samma avstånd. Avståndet mellan noden och den första basstationen är 

likadan som i föregående test och avståndsberäkningarna på medelvärdet är gjorda på samma 

sätt. Figur 51, Figur 52 och Figur 53 visar avståndsmätningarna mellan den andra basstationen 

och noden utskrivna i PuTTY och resultaten från avståndsberäkningarna: 

 

Figur 51: Resultat från avståndsmätning mellan basstation 2 och en nod med avståndet 1,5 meter. 

 

Figur 52: Resultat från avståndsmätning mellan basstation 2 och en nod med avståndet 3 meter. 

 

Figur 53: Resultat från medelvärdesuträkningen på avståndet mellan två basstationer och en nod. 
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Då mätningarna var klara konfigurerades den senast tillagda enheten om från en basstation till 

en nod. Det gjorde att nätet bestod av en basstation och två noder. Noderna placerades på 

samma avstånd till basstationen som i de tidigare testerna och beräkning av medelvärde 

utfördes på samma sätt. Figur 54, Figur 55 och Figur 56 visar avståndsmätningarna mellan 

basstationen och de två noderna utskrivna i PuTTY och resultaten från 

avståndsberäkningarna: 

 

Figur 54: Resultat från avståndsmätning mellan en basstation och två noder med avståndet 1,5 meter. 

 

Figur 55: Resultat från avståndsmätning mellan en basstation och två noder med avståndet 3 meter. 
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Figur 56: Resultat från medelvärdesuträkningen på avståndet mellan en basstation och två noder. 

Applikation 

För att applikationen ska ha möjlighet att fungera behöver den först och främst få in rätt data 

från mikrokontrollern via USB-kommunikation. För att testa detta har tre basstationer och en 

nod kopplats in. Det har gjorts för att det som tidigare beskrivits krävs avstånd från minst tre 

stycken basstationer för att bestämma positionen i två dimensioner. Därefter kopplades UWB-

modulens USB-kabel in i datorn och enheten upptäcktes på korrekt sätt som visas i Figur 57:  

 

Figur 57: Mikrokontrollern upptäcktes som USB-enhet av värddatorn. 

Därefter studerades mikrokontrollerns utskrifter i PuTTY. Resultatet kan ses i Figur 58: 

 

Figur 58: Resultat från avståndsutskrifter via USB. 
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Detta resultat jämförs sedan med exempelutskriften som kan ses i Figur 25 och det 

konstaterades att utskrifterna var korrekta. Nästa steg var att se om applikationen kunde ta 

emot samma data. Därför anslöts applikationen till COM-porten istället för PuTTY genom att 

trycka på ”Connect”-knappen. Applikationen kunde ansluta och ”Connect”-knappen byttes ut 

mot en ”Disconnect”-knapp för att indikera detta. Figur 59 visar hur det därefter såg ut: 

 

Figur 59: Hur listan över tillgängliga COM-portar och anslutningsfältet ser ut efter att anslutning har skett. 

Därefter studerades den data som togs emot av applikationen i Qt frameworks ”Application 

Output”. Data som togs emot kan ses i Figur 60 och det går också att se att den stämmer med 

de förväntade värdena: 

 

Figur 60: Utskrifter från applikationen i ”Application Output” då korrekt data tas emot. 

Det går också att se att applikationen skriver ut ”mc” och ”mr” som en indikation på att 

paketen uppfattas. När också detta fungerade som det ska kan det kompletta systemet testas. 

Basstationernas positioner bestäms och ställs in i applikationen. Dessa inställningar kan ses i 

Figur 61: 

 

Figur 61: Inställningar på basstationernas positioner för att testa systemet. 

Därefter laddades planlösningen som visas i Figur 62 in: 

 

Figur 62: Planlösningen som använts i systemtestet. 
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För att basstationernas placering skulle stämma överrens med den position de hade i 

verkligheten och den position de hade på planlösningen i applikationen behövde en del 

inställningar göras. De inställningar som utfördes kan ses i Figur 63: 

 

Figur 63: Inställningar som gjordes för att skala om och flytta runt planlösningsbilden i rutnätet. 

Efter detta var alla förberedelser klara för att systemet skulle kunna testas på rätt sätt. Det 

förväntade resultatet är nu att basstationernas verkliga positioner ska visas på korrekta 

positioner i rutnätet och att nodens position också dyker upp i området mellan dem. 

Basstationernas positioner ska vara markerade med blåa punkter medan nodens position ska 

vara markerad med en röd punkt. Det slutliga resultatet kan ses i Figur 64: 

 

Figur 64: Resultat från då hela systemet testas. 

Som bilden visar dyker aldrig nodens position upp i rutnätet. Trots att basstationerna har 

placerats på exakt rätt ställen har applikationen inte ha möjlighet att räkna fram en korrekt 

position för noden.  
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Diskussion/Slutsats 
Detta projekt i sin helhet är väldigt stort, och utan de avgränsningar som fanns hade varken tid 

eller resurser inte räckt till. En stor del av det arbete som utförts har redan gjorts av företaget 

DecaWave. Mjukvaran som jag använder i mikrokontrollerna är baserad på deras programkod 

och applikationen som används är helt och hållet deras. Det som utförts har varit en viktig del 

av det stora projektet eftersom det är tidskrävande att porta källkod mellan mikrokontrollers. 

Eftersom portningen bygger upp själva basen i projektet är det viktigt att fungerar väldigt bra. 

Om det slutliga systemet inte hade någon bra grund skulle det vara nästintill omöjligt att nå de 

mål som satts upp för projektet. 

Elsys gjorde ett bra val då de valde att använda sig av TREK1000-systemet eftersom det visar 

sig fungerar riktigt bra. Hade systemet behövt byggas upp från början hade det krävts mycket 

mer arbete för att komma till samma punkt som arbetet ligger på idag. Det hade inte heller 

varit möjligt att få fram så pass bra resultat som nu redovisats om det inte vore för 

TREK1000.  Systemet har som utlovat visat ”proof of concept” på en väldigt kort tid. 

Uppbyggnaden av källkoden är också väldigt tacksam då det är skapat på ett sätt som gör det 

enklare att porta om till andra processorer. All programkod för att konfigurera 

mikrokontrollern ligger på ett och samma ställe och all programkod för funktionaliteten, som 

ska bevaras, ligger på ett annat. Källkoden blir då också enklare att förstå, plus att det följer 

med PDF-dokument som grundligt förklarar hur programmen och systemet fungerar. Det 

följde också med andra dokument till källkoden. Ett av dem förklarar vad man ska tänka på då 

TREK1000 används i en kommersiell produkt. Ett annat förklarar hur kommunikationen och 

positionsberäkningen fungerar och de andra filerna är datablad och manualer. Allt man kan 

tänkas behöva för att utföra uppgiften finns lättillgänglig vilket ger systemet en stor fördel och 

en stor mångsidighet då andra utvecklare kan använda systemet som grund i deras system.  

Testerna som presenteras i resultatdelen är utförda i hemmiljö och de flesta resultaten från 

dem är bra och visar upp det förväntade resultatet. Det finns dock ett undantag och det är 

positionsbestämningen i applikationen. Applikationen borde fungera så länge rätt värden från 

avståndsbestämningen skickas in, men bevisligen är detta inte fallet. Det var synd att detta 

inte fungerade då systemet blivit komplett om positionen på noderna visats. De övriga 

testerna visar att nodernas avstånd kan mätas upp med en noggrannhet på runt 30 centimeter i 

alla tester. Det gör att den delen av projektets mål är uppfyllt. Vad som ännu inte har visats är 

att UWB-systemet fungerar bättre än RFID-systemet som idag används. Det är eftersom 

systemet inte kopplats upp i testladugården än och därför har inga tester gjorts. 

En teori om varför applikationen inte fungerar är att den inte hittar någon lösning på 

trilatereringen. Om ingen lösning hittas är det inte så konstigt att taggpunkten inte visas. Dock 

nämner dokumentationen till applikationen19 att en statustext skrivs ut om ingen lösning hittas 

så problemet kan inte ligga här. Det leder till en annan teori om att paket som innehåller 

avstånden till taggnoden på något sätt behandlas fel i applikationen. Eftersom att det i Figur 

60 visas att applikationen kan ta emot och uppfatta de paket som skickas så kan själva 

mottagandet inte vara problemet. Däremot kan det bero på att dessa paket skickas för fort så 

applikationen missar att ta emot paket som behövs för positionsbestämningen. Det stödjs 

också eftersom att ingen tagg dyker upp i taggtabellen som det borde göra då paket tas emot. 
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Ett problem som märkts av under testerna är att USB-enheten plötsligt slutar skicka data till 

datorn. Hur lång tid den fungerar varierar och ibland kan den sända data i 10 minuter utan att 

den slutar, medan den ibland bara skickar i fem sekunder. Det är ett konstigt fel som 

begränsar användandet av systemet för närvarande. Systemet blir inte pålitligt eftersom det 

aldrig går att säga hur lång tid det dröjer innan värden slutar skickas. Detta plötsliga stopp 

beror inte på att mikrokontrollern kraschar då alla andra uppgiften den ska utföra fortfarande 

utförs. Genom att dra ut kabeln från datorn och sedan återansluta den fixas felet också till för 

en stund och enheten kan fortsätta fungera ett tag till. Den kommer dock att sluta sända igen 

och proceduren kan då upprepas för att värden ska börja skickas igen.  

För att försöka hitta felet har jag sökt på internet efter forumtrådar där samma problem 

tidigare lösts, dock utan framgång. Jag tog därför kontakt med Peter Björk
33

 som är 

Utvecklingschef på företaget Elsys för att ta reda på om de under tidigare arbeten stött på 

samma problem, vilket de hade. Det Peter gjort för att lösa problemet var att han med jämna 

mellanrum kallade på callback-funktionen för att ta emot data. Detta kom han fram till efter 

att han med debuggerns hjälp kört den funktionen efter att USB-enheten slutat sända data och 

märkt att den då började skicka data igen. Därefter drog han slutsatsen om att det kan ha att 

göra med att något fel med timingen då callback-funktionen för att sända data kallades flera 

gånger i rad. 

Innan projektet hade jag ingen kunskap om varken UWB-teknik eller triangulering som har 

varit två stora delar av detta projekt. Av de uppgifter som utfördes i projektet hade jag tidigare 

endast haft kunskap om att programmera mikrokontrollers. Men även där fanns det nya saker 

att lära sig då mikrokontrollern i projektet är tillverkad av företaget ST. Jag har tidigare bara 

haft erfarenhet av programmering av mikrokontrollers från företaget Atmel. Likaså har jag 

tidigare bara haft erfarenhet av att använda Atmel Studio som utvecklingsplattform men till 

detta projekt har CrossWorks använts. Det tar en stund innan man lär sig de nya verktygen, 

men grundkunskapen finns ändå där. Det har lett till att jag lärt mig otroligt mycket av 

projektet då jag var tvungen att sätta mig in i så många nya tekniker.  

Med tanke på att avståndsmätningarna i det nya systemet fungerar väldigt bra, och rätt värden 

skickas in till applikationen, kan slutsatsen dras av att projektets mål är uppfyllt. Att få 

applikationen att fungera var ett extramål och det målet har inte riktigt nåtts än. Hade 

applikationen fungerat som tänkt hade ett komplett RTLS med hög precision skapats. Hade 

också USB-problemet lösts hade systemet också varit pålitligt. Det slutliga lösningen är 

väldigt nära och den kommer hjälpa forskarna att få bättre koll på djuren i ladan vilket i sin 

tur leder till bättre forskningsresultat och bättre uppfödning. Det i sin tur kommer på längre 

sikt att leda till ett mer utvecklat och effektivt jordbruk. 

Begränsningar 

Det utvecklade systemet är begränsat till att ha maximalt fyra basstationer uppkopplade. Det 

är egentligen ingen begränsning då det inte kommer behövas fler basstationer eftersom 

systemet endast behöver bestämma positionen i två dimensioner. För det behövs som tidigare 

beskrivit minst tre stycken sändare/basstationer.  

                                                            
33 Björk, Peter (2016). Personlig kontakt. 2016-05-23. 
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UWB-korten har ett antal andra IC-kretsar på sig som är till för att göra mätningar på de 

storheter som efterfrågats. Dessa har jag inte programmerat något eftersom att det inte var 

något krav och därför är de helt oanvända än så länge. NFC-kretsen finns med på kortet för att 

konfigurera modulen med andra inställningar. Det motsvarar TREK1000-kortets dipswitch. 

Hade jag använt mig att den kretsen i detta projekt hade inställningarna inte behövt vara 

statiska utan enkelt kunnat ändras med en mobiltelefon eller liknande NFC-stödjande enhet. 

Nu har det varit en begränsning av projektet och därför har den inte använts eftersom arbetet 

då blivit för stort. Inställningarna är därför statiska, men det kommer att ändras i fortsatt 

arbete med projektet. 

En stor begränsning som finns på hur många taggnoder som kan användas i systemet och 

vilken uppdateringsfrekvens dessa kan ha är LDC-reglerna på lågbandskanalerna i Europa. 

Reglerna säger att varje UWB-sändare endast får skicka data i 5 % av en sekund (50 

millisekunder) och 0.5 % (18 sekunder) av en timme
34

. En individuell UWB-sändning får inte 

heller vara längre än fem millisekunder. Är alla taggnoder och ankarnoder igång hela tiden får 

de tillsammans endast sända 300 millisekunder på en minut11, vilket är en väldigt kort tid. 

TREK1000-systemet har därför designats för att bara stödja åtta taggnoder åt gången. Det 

valet har gjorts för att positionen på dessa taggnoder ska vara precisa hela tiden, till och med 

då taggnoder rör sig med hastigheter upp till 5 m/s10. Noggrannheten går att få upp till +/- 30 

centimeter2 på var och en av de åtta taggnoderna. Med tanke på att noderna placeras på kornas 

halsband som är fäst på deras hals är det en mycket bra noggrannhet då kornas bredd nästan 

motsvarar av detta avstånd.  

På grund av att UWB-systemet har samma begränsande regler som TREK1000-systemet 

stödjs även här att bara åtta taggnoder används åt gången för att upprätthålla noggrannheten. 

Om det maximala antalet noder behöver ökas kommer det bli på bekostnad av antingen 

mindre noggrannheten eller lägre uppdateringsfrekvensen. Minskas uppdateringsfrekvensen 

kommer mätningarna på en taggnod som rör sig bli sämre och den maximala hastigheten som 

ger precisa mätningar kommer bli lägre.  

Andra tillämpningar 

Framgångarna i detta projekt kommer att kunna användas till fler tillämpningar än bara 

mätningar på djur. Till exempel skulle anställda på ett kontor ha sådana taggnoder på sig. Det 

gör det enkelt att se var och när en viss person befinner sig på ett visst ställe. Det kan ge ökad 

säkerhet, både för den anställda och för cheferna. Cheferna får bättre koll på att sina anställda 

sköter sig och de anställda får ökad säkerhet i nödsituationer. Om det börjar brinna och någon 

blir instängd kan rökdykare se var en personen befinner sig och inleda räddningsuppdraget på 

rätt ställe. Det går också att se om alla personer har blivit evakuerade om alla personer på 

kontoret har en taggnod som är ihopkopplad med systemet. Detta är bara ett exempel av 

många där ett positioneringssystem med UWB är bra.  

                                                            
34 Telecom ABC:”Ultra Wideband in Europe”. Hämtat från <http://www.telecomabc.com/u/uwb-europe.html> 

2016-04-28. 

http://www.telecomabc.com/u/uwb-europe.html
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Framtida arbete 

Projektet slutar för min del här men företaget kommer fortsätta att arbeta med det. Nu börjar 

testningsfasen där det jag åstadkommit testas i sin omgivning. Efter testning kan slutsatser 

dras om systemet fungerar bättre än det redan existerande RFID-systemet. Hade jag fortsatt 

arbeta med projektet hade jag testat systemet och gjort mätningar på hur bra det fungerar. Om 

det skulle behövas hade jag kalibrerat noderna i systemet för att se om de kan fungera ännu 

bättre.  

Hade arbetet fortsatt hade jag också ägnat tid åt att få accelerometern, 

fuktighets/temperatursensorn och NFC-kretsen att fungera. Det krävs för att systemet ska bli 

komplett. Även om grundfunktionerna i systemet fungerar just nu går det inte att nöja sig med 

det eftersom de resterande delarna också behöver fixas för att systemet ska bli komplett. 

Jag hade också lagt tid på att få applikationen att fungera överhuvudtaget så att nodernas 

positioner kan visas på datorskärmen. För att utföra det krävs det att systemet testas ännu mer 

för att undersöka varför en position till noderna inte kan beräknas. Det krävs också att mer tid 

läggs ner för att förstå hur applikationen fungerar och noggrant granska varje steg och uppgift 

som den utför. Jag hade också lagt ner tid på att försöka lösa problemet varför USB-enheten 

helt plötsligt bara slutar skicka värden till datorn. Många undersökningar och tester hade 

gjorts för att försöka få koll på varför det sker. Det hade också varit fördelaktigt att söka efter 

dokumentation på internet eftersom programkoden som använts för USB är taget från 

STM32CubeMX-programvaran.  
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