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Sammanfattning 

Modern medicinering medför att patienter kan behandlas mer effektivt om den tas på 
rätt sätt. När patienter själva ansvarar för sin medicinering kan den feldoseras eller 
glömmas bort, vilket ändrar förutsättningar för dess inverkan. Glömska kombinerad 
med sinnesnedsättningar försvårar för patienten att sköta sin medicinering.  

Lösningen på detta problem är idag utökad hemvård där vårdpersonal hjälper patien-
ten att ta rätt medicin vid rätt tidpunkt. En teknisk lösning kan vara ett inbyggt system 
som påminner patienten, sparar missade doseringar och kan därmed ge mer inform-
ation till läkare som då kan göra mer välgrundade beslut för fortsatt vård. 

Resultaten visar att en dosettask kan användas för att påminna patienter att ta sin 
medicin och skicka missad dosering med närfältskommunikation. Som mikrokontrol-
ler användes en STM32 Nucleo, med en tillståndsmaskin som mjukvarulösning. I vi-
dare studier kan ett realtidsoperativsystem användas. Systemet programmerades med 
Arduinos utvecklingsmiljö, men ett alternativ är IAR. Projektets prototyp kunde med 
de flesta modulerna uppnå specifikationens batteritid, utöver ljudmodulen som an-
vändes. För att komma fram till detta resultat skapades två teoretiska extremfall där 
prototypen testades.  

Dosettasken kan leda till minskat pillersvinn och en lägre kostnad då färre hembesök 
krävs. Dessutom resulterar detta i ökad självständighet för patienten. Dessa faktorer 
leder till att dosettasken bidrar till en ökad hållbar utveckling. 

Nyckelord: 
Inbyggt system, Dosettask, Närfältskommunikation, STM32 Nucleo, Tillståndsma-
skin, Arduino, IAR, Hållbar utveckling 

  



  



 

 

Abstract 

Modern medication allows patients to be treated more efficiently if taken properly. 
When patients themselves are responsible for their medication, it can be wrongly 
dosed or forgotten, which changes the conditions for its effects. Forgetfulness com-
bined with impaired senses make it difficult for the patient to take care of his medica-
tion. 

The solution to this problem today is increased home care, where healthcare profes-
sionals help patients to take the right medication at the right time. A technical solution 
can be an embedded system that reminds the patient, saves missed dosages, and can 
provide more information to doctors who can make more informed decisions for fur-
ther care. 

The results show that a pill dispenser can be used to remind patients to take their med-
ication and send missed dosages with near field communication. As a microcontroller, 
a STM32 Nucleo was used, with a state machine as software solution. In further stud-
ies, a real-time operating system can be used. The system was programmed with Ar-
duino's development environment, but an alternative is IAR. The prototype of the pro-
ject could achieve the specifications battery life with most modules, except to the 
sound module used. To achieve this result, two theoretical extremes were created in 
which the prototype was tested. 

The pill dispenser can lead to reduced waste of pills and a lower cost, as fewer home 
visits are required. In addition, this results in increased independence for the patient. 
These factors cause the pill dispenser to contribute to increased sustainable develop-
ment. 

Keywords: 
Embedded system, Pill dispenser, Near Field Communication, STM32 Nucleo, State 
Machine, Arduino, IAR, Sustainable Development 

  



  



 

 

Lista över förkortningar 

NFC  Near Field Communication 
CMSIS  Cortex Microcontroller Software Interface Standard 
I/O  Input/Output 
GPIO  General Purpose Input Output 
LSB  Least Significant Bit 
FPGA  Field Programmable Gate Array 
SPI  Serial Peripheral Interface 
I2C   Inter-Integrated Circuit 
USART  Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter  
API  Application Programmable Interface 
PLL  Phase-Locked Loop 
HSI  High-Speed Internal Oscillator 
HSE  High-Speed External Oscillator 
VHDL   Very High Speed Integrated Circuit 
IDE  Integrated Development Environment 
FSM  Finite-State Machine 
  



  



 

 

Förord 

Examensarbeten har genomförts på uppdrag av Victrix AB, som en del av utbildningen 
för högskoleingenjörer inom elektroteknik på KTH. För att kunna ta del av informat-
ionen i denna rapport lämpar det sig att ha grundläggande kunskaper inom program-
mering och inbyggda system. 

Vi vill tacka Susanne hos Victrix som gett oss möjligheten att utveckla ett inbyggt sy-
stem för sin produkt och tillgodogjort oss med information och material för att kunna 
genomföra detta arbete på bästa möjliga sätt. Vi vill tacka Jonas Wåhslén för handled-
ning och tips för att klara av målen för examensarbetet. Till sist vill vi även tacka Bengt 
Molin som gett oss tillgång till elektroniklabbet i KTH Kista. 

Oskar Kleyer  
Fredrik Holmlund 
Högskoleingenjör Elektroteknik 2018 
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1 Inledning 

1.1 Problemformulering 
Utvecklingen av mediciner blir allt bättre och det kommer ständigt ut nya substanser 
på marknaden. Dessa mediciner medför att patienter kan behandlas bättre om de 
medicineras under rätt förutsättningar, men när patienterna själva ansvarar för hur 
medicinerna intas finns det en risk att medicineringen blir fel. Hos äldre patienter är 
det till exempel vanligt att de glömmer att ta medicinerna vid rätt tid och i rätt 
mängd. Om glömskan dessutom kombineras med nedsatt hörsel, synfel eller en 
kombination av dessa, är det flera sinnen som försvårar för patienten att sköta sin 
medicinering.  

Idag behandlas många patienter med ovannämnda nedsättningar i hemmen med 
hjälp av hemtjänst, för att se till att rätt mängd och medicin tas. Dessvärre är detta 
en dyr lösning som delvis gör patienter beroende av andra människor. Lösningen 
kan vara ett inbyggt system som kompletterar den nuvarande vården, alternativt er-
sätter hemtjänsten nästan helt. Det inbyggda systemet påminner om vilken medicin 
som ska tas och när. Systemet ska vara portabelt och drivas av batterier vilket kräver 
strömsnåla komponenter och effektiv kod. Det kan även spara alla missade dose-
ringar och därmed ge mer information till läkare, som då kan göra mer välgrundade 
beslut för fortsatt vård. 

1.2 Målsättning 
Examensarbetets mål är att hjälpa personer att ta rätt mediciner, vid rätt tidpunkt 
genom att skapa ett inbyggt system. Det inbyggda systemet ska minska risken för 
användaren att feldosera medicin, genom att påminna med ljud -och vibrationslarm. 
I målsättningen ingår även att spara missade doseringar, som kan överföras via NFC, 
samt ta emot information med samma teknik. Strömmätningar ska undersöka om 
en smart pillerdosa kan uppnå en längre batteritid med hänsyn till projektets speci-
fikationer. Projektet utgår från specifikationskraven från uppdragsgivaren Victrix. 
Till sist ska arbetet kontrollera om en smart pillerdosa kan bidra till en hållbar ut-
veckling inom sjukvården.  

1.2.1 Specifikationskrav 
Specifikationskraven för Dosis listas upp nedan: 

● Ska ha batteritid i 1 ½ år med tre stycken AAA-batterier  

● Ska få plats i ett chassi med måtten: L110*B42,8*D23 (mm) 

● Ska larma genom ljud, ljus och vibrationer 

● Ska kunna spela in röst och ljud i 10 sekunder 

● Ska kunna föra logg på de 100 senaste missade tabletterna 

● Ska kunna föra över information via NFC 

● Ska ha en lagringsenhet på 2 GB 

● Ska använda sig av E-pappersdisplay 

● Ska ha ett funktionellt menysystem där användaren orienterar sig med hjälp 

av tryckknappar.  
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1.3 Avgränsningar 
Med hänsyn tagen till den tid som finns kommer endast en prototyp att utvecklas 
och inte någon slutgiltig produkt. Denna prototyp kommer inte att ta hänsyn till spe-
cifikationens storlekskrav. Ingen komponentlåda kommer att tillverkas till prototy-
pen.  

Projektet genomför ingen medicinsk studie för att säkerställa hur lösningarna verkar 
hos patienterna. Rapporten behandlar endast de tekniska lösningarna av kravspeci-
fikationen. 

Systemet är inte tänkt att injicera medicinen, utan ska enbart påminna användaren 
om doseringstider. Systemet ska inte spara information om när användaren har tagit 
mediciner. Slutligen har examensarbetet en tidsbegränsning på 10 veckors arbete 
fördelat på två studenter. 

Med hänsyn tagen till tiden för projektet kommer inte E-pappersdisplayen att im-
plementeras i prototypbygget. 

1.4 Författarens bidrag till examensarbetet 
Arbetet har till största del utförts gemensamt, med undantag för att Oskar har lagt 
ner lite extra arbete på NFC och ljudinspelning, samt att Fredrik har arbetat lite extra 
med minneskortet. 
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2 Teori och bakgrund 

Dosis är ett doseringssystem som effektiviserar och underlättar medicinering för pa-
tienter. För att få fram en bra produkt som uppfyller projektets systemkrav designa-
des systemet kring en huvudenhet som kommunicerar med externa komponenter. 
Dessa komponenter är ofta designade för att åstadkomma och uppfylla en specifik 
uppgift. Detta kapitel kommer gå igenom den teori som behövs för att få en grund-
läggande förståelse för projektet.   

2.1 Hållbar utveckling 
I dagens samhälle har människor anpassat sin livsstil till rutiner som ofta inte bidrar 
till en hållbar utveckling. Dessutom har företag och samhällen investerat i teknik och 
strukturer som inte lever upp till nya miljömål. Teknik som ingenjörer utvecklar idag 
inte bara bör, utan måste tänka in hållbar utveckling för att se till att inte bidra till 
inlåsningar och ny teknik som hämmar hållbar utveckling. Detta gäller alla produk-
ter, bilar som pillerdosor [1]. 

 
Dosis potential när det kommer till att bidra till en mer hållbar framtid är effektivitet 
vid testning, redovisning, utvärdering och dosering av tabletter. Enligt Paul Davis 
rapport “The Automated Pill Dispenser Project” trycker de på att nationella hälso-
vårdstjänster returnerar och förstör stora mängder mediciner som inte används. Ex-
empelvis i Storbritannien förstörs mediciner till ett värde av 100 miljoner brittiska 
pund, pengar och resurser som hade kunnat användas till fortsatt forskning eller till 
framtagning av nya mediciner. Utöver svinnet uppskattades kostnaderna för att 
lägga in patienter som medicinerat fel på sjukhus, till att vara mellan 36 till 197 mil-
joner brittiska pund, kostnader som minskades med hjälp av dosettasken i studien. 
Även Arnet med flera, antyder att resurser som besök, behandling och övervakning 
av patienter inom öppenvården kan sparas vid användning av ett doseringssy-
stem[2]. Smarta doseringsaskar har potential att minska kostnader som kommer 
med vårdresurser så att pengar istället kan utnyttjas till annat [2], [3]. 

De tidigare nämnda fördelarna som ett doseringssystem för med sig kan hämmas av 
att tekniken interagerar dåligt med patienter och personal. Nakrem med flera, ana-
lyserade påverkan och konsekvenserna av det begränsade kommunikationsutbytet 
mellan teknik och vårdpersonal som uppstår när teknik ersätter fysisk personal [4]. 
Deras slutsats var att de positiva effekterna som kommer med de digitala dose-
ringshjälpmedlen måste samspela med att patienterna känner sig trygga med tekni-
ken samt att redskapet är anpassat efter patientens vårdbehov [4].  

2.2 Modulära system 
Ett system består utav flera moduler. Moduler är delprogram som har i uppgift att 
endast utföra en specifik uppgift. Modulerna kan antingen vara öppna eller privata, 
där de öppna kan nås av andra program, medan de privata endast kan nås inifrån 
det egna programmet. Flera moduler kan tillsammans utföra de funktioner som be-
hövs för att ett visst problem ska lösas. 
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 Ett exempel på en modul är en skärm. En skärmmodul består av all logik som behövs 
för att kommunicera med skärmen. Om skärmen skulle bytas ut mot någon annan 
så ska det inte påverka någon annan modul. De andra modulerna ska anropa funkt-
ioner på samma sätt som med den första skärmen och resultera i samma utskrift som 
tidigare, även om tillvägagångssättet är annorlunda jämfört med den tidigare modu-
len. 

  

En modul måste deklarera anslutningar till andra moduler så att de kommer åt de 
privata egenskaperna. Öppna moduler riskerar att inte tydliggöra vilka begräns-
ningar som finns, vilket gör dem otydliga och svåra att använda. Privata moduler på 
det här sättet kan sedan utvecklas utan att behöva skriva om kod för anslutning eller 
implementation. Det resulterande gränssnittet är dock begränsad till den slutna ko-
den och kan ej anropas på något annat sätt. Varje modul får därför en unik funktion 
i systemet och för att ta del av funktionaliteten kan endast det tänkta gränssnittet 
användas. Enligt W. G. Griswold m. fl leder detta till att koden får hög kohesion och 
låg koppling. 

Vidare öppnar modulprogrammering till parallell utveckling. Flera utvecklare kan 
arbeta samtidigt och med enkelhet vidareutveckla systemet i framtiden. Enligt W. G. 
Griswold m.fl öppnar det upp för att skapa mer abstrakta strukturer som designers 
har tänkt ut och diskuterat med varandra [5]. 

2.3 Energieffektivitet 
Valet av mikrodator avgör hur mycket energi som går åt. Hastighet, arkitektur och 
funktionalitet är bidragande faktorer för energiförbrukning. Mikrodatorer hinner 
inte alltid bli testade innan de skickas ut på marknaden. Fokus läggs på att de ska 
kosta lite och säljas snabbt. Därför är det vanligt att mikrodatorer inte har testats för 
att vara energieffektiva.  Om en utvärdering görs så används oftast FPGA för att emu-
lera hur hårdvaran ska fungera, vilket tar lång tid. Med en FPGA kan inte energiför-
brukning eller prestanda utvärderas med särskilt stor noggrannhet. Prestanda kan 

Figur 1, exempel på modulärt system 
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utvärderas utifrån instruktionssimuleringar. Däremot kan inte batteriförbrukning 
bestämmas med samma metodik. Vidare är mjukvaran för ett inbyggt system viktigt 
för energiförbrukningen eftersom färre instruktioner betyder mindre jobb för pro-
cessorn [6]. 
 
Den totala använda energin från systemet är summan av all energi använd av pro-
cessor, L1 cache, CPU-kopplingar, pinnar, minne, L2 cache, DC-DC konverterare och 
övriga energiförluster. Ekvation 1 beskriver sambandet. 

 

𝐸𝐶𝑦𝑐𝑙𝑒 = 𝐸𝐶𝑃𝑈 + 𝐸𝐿𝑖𝑛𝑒 + 𝐸𝑀𝑒𝑚 + 𝐸𝐿2 + 𝐸𝐷𝐶 + 𝐸𝐵𝐴𝑇  (1) 

 

Enligt T. Simunic, L. Benini, och G. D. Micheli [6] är den största energiboven dc-dc 
konverteraren. Från figur 2 syns det tydligt att effektiviteten inte är nära 100 %. Vid 
låga strömmar uppnås endast en effektivitet mellan 40–70 %. Effektiviteten ökar 
något vid större strömmar men kommer aldrig över 90 %, inte ens vid normalt ar-
betsområde [6]. 

 

2.3.1 Energiprofiler STM32 
För mikroprocessorer och mikrokontrollers finns det ofta energisparlägen som är till 
för att dra ner på strömförbrukningen. Energisparläget används under perioder som 
processorn inte kan utföra en relevant uppgift. När energiprofiler anropas måste ut-
vecklaren vara försiktig med systemkonfigurationer eftersom att de kan leda till in-
stabil matningsspänning eller ojämn klocka, vilket resulterar i ett instabilt system. 
För STM32 finns det tre profiler som kan användas, utöver VBAT som endast an-
vänds när den primära spänningskällan är avstängd. Profilernas strömförbrukning 
visas i grafiskt i figur 3. När Sleep-mode anropas stannar klockan till processorn. 

Figur 2, Effektivitet av en DC-DC omvandlare [6] 
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Vidare körs alla tillbehör fortfarande som innan profilen anropades. Stop-mode in-
nebär att MCUn går ner i den lägsta energiförbrukningen, men SRAM och register 
sparar sina värden. PLL, HSI och HSE inaktiveras för att spara på energi. Spännings-
regulatorn fungerar som vanligt i stop-mode och kan även ställas in i ett lågenergi-
läge. Flashminnet fungerar också, men kan ställas in i deep-power down mode. På 
samma sätt som Stop-mode, använder Standby-mode de mest energibesparande 
funktionerna. Det som särskiljer profilerna är att SRAM och register inte sparar sina 
värden [7]. 

Energiförbrukning påverkas av klockhastigheten på processorn. För varje ökad MHz 
på en STM32F4 så ökas strömförbrukningen ungefär med 128-244µA. 

För att minimera de aktiva processorcyklerna kan utvecklaren ställa in att kompila-
torn ska optimera koden maximalt. Färre processorcykler resulterar i en lägre ener-
giförbrukning och snabbare exekvering. För att optimera koden vidare kan direkta 
skrivningar av register spara cykler jämfört med stora loopar. 

För att minimera strömförbrukning av oanvända GPIO-pinnar bör de vara inställda 
som analoga ingångar. Vid detta utförande inaktiveras Schmittriggern och resulterar 
i att ingångarna inte förbrukar någon ström alls [7]. 

2.4 Närfältskommunikation 
Närfältskommunikation, eller NFC är en teknik som går att hitta i de flesta smarta 
mobiltelefoner på marknaden idag. Tekniken går ut på att en enhet är passiv och den 
andra aktiv - vid en dataöverföring. Dataöverföringen sker trådlöst med magnetiska 
fält. De passiva enheterna är oftast NFC-taggar som inte innehåller något batteri el-
ler någon annan strömkälla, utan laddas upp av fältet från den aktiva enheten. En 
tagg är relativt billig och kan kosta mellan 10 cent och 1 USD, med ett flashminne 
upp till 4 kbyte enligt R. Want [8]. 

Figur 3, strömförbrukning STM [5] 
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NFC kan användas till kortbetalning, andra transaktioner eller till att visa en biljett 
till ett event. Tekniken kan ersätta korten i plånboken med endast en telefon eller 
göra så att godkännande med en pinkod av mindre transaktioner inte är nödvändigt. 
Den passiva enheten reagerar på fältet då spolen inducerar en ström vid kontakt. 
Enheten svarar då den aktiva enheten med att skicka den lagrade informationen på 
samma sätt. 

Utöver den föregående konfigurationen kan NFC utföras av två aktiva enheter via 
PTP. Vid PTP kan data skickas och tas emot av båda enheterna. Enheterna module-
rar då fältet för att skicka information. Maxhastigheten för dataöverföring är 424 
kbps, med ett maximalt avstånd på 10 cm. 

NFC används oftast inte till direkt dataöverföring på grund av den låga hastigheten. 
Istället används Bluetooth eller WIFI som har överföringshastigheten från några, till 
flera hundra Mbps. För att utföra överföringen kan NFC istället användas till att 
koppla ihop enheterna till rätt kanal och adress [8]. 

2.4.1 NFC03A1 
NFC03A1 är en hårdvarumodul designad för att användas med en STM32 Nucleo 
och har anpassat med pinnarna för Nucleo eller Arduino. NFC03A1 kan både läsa 
och skriva till kompatibla NFC-chip. Sändningarna sker på 13.56 MHz, med en in-
duktiv antenn som är fastlött på kortet. Vidare finns stöd för RF-kommunikation 
med ISO 14443, ISO 15693, ISO18092 och MIFARE [9]. Denna modul använder sig 
av ett CR95HF-chip som ungefär kostar 5,0 USD enligt bilaga 7.  

2.4.2 NFC05A1 
Utöver all funktionalitet som NFC03A1 har, har även NFC05A1; Automatisk antenn-
kalibrering, ISO 18092 för aktiv P2P kommunikation, ISO 1593, FeliCa, VHBR, stöd 
för att driva två separata antenner och induktiv väckning när en NFC-kompatibel 
enhet kommer i närhet [10]. Denna modul använder sig av ett ST25R3911B-chip som 
ungefär kostar 8,0 USD enligt bilaga 7. 

2.4.3 NFC Shield V2.0 
NFC Shield V2.0 är en Arduino-kompatibel NFC-modul, där STM32 Nucleo har stöd 
för modulen eftersom portplaceringen är densamma som hos en Arduino Uno. Mo-
dulen är uppbyggd med en PN532, vilket är ett vanligt chip på marknaden. Till 
PN532 finns det flera färdiga Arduino bibliotek som går att använda för att på ett 
enkelt sätt komma åt all funktionalitet. Chippet arbetar på 13.56MHz, med en räck-
vidd på 5 cm. Vidare har chippet stöd för P2P-kommunikation ISO 14443 (A och B), 
läsning och skrivning, samt emulering av en NFC-tagg [11]. Ett PN532 chip kostar 
ungefär 5,5 USD enligt bilaga 7. 

2.5 SD minneskort 
Ett SD minneskort är ett lagringsminne som är särskilt designat för att uppfylla sä-
kerhetskrav från ljud och videotillverkare. SD-kortet erbjuder säkerhet som “ömse-
sidig autentisering” och en “chiffer-algoritm”. Ömsesidig autentisering innebär att 
identifieringen av användaren sker både av enheten som använder sig av kortet och 
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av själva minneskortet. Chiffer-algoritmen skyddar mot otillåten användning av kor-
tet genom kryptering och dekryptering. SD-kortet kan användas i ett icke säkert läge 
där ingen säkerhet är aktiverad. Nypris för ett minneskort är ungefär 10 dollar enligt 
bilaga 7. 

SDIO-kort är framtagna för att erbjuda höga dataöverföringshastigheter vid låg 
energiförbrukning. Dessa kort passar bra till batteridrivna mobila enheter som krä-
ver låg energiförbrukning. SDIO är en utökning av specifikationen av SD som gör det 
möjligt att erbjuda I/O funktioner till andra funktioner än bara lagring; som till ex-
empel en kameraenhet. SDIO korten är fullt kompatibla med det fysiska lagret hos 
SD-korten vilket betyder att SDIO-minneskorten ska vara fullt kompatibla med SD-
minneskorten. Det gäller såväl den mekaniska, elektriska, ström, mjukvaru-och-sig-
nal delen hos SDIO-kortet. Kommunikationen sker via ett gränssnitt med 9 kommu-
nikationsterminaler. Dessa är Klocka, Kommandon, 4x data och 3x strömpinnar. 
Den maximala arbetshastigheten är 208 MHz [12]. 

2.6 Likströmsmaskin 
En DC-motor omvandlar elektrisk effekt till ett fysiskt moment och en generator ge-
nererar elektricitet med hjälp av det fysiska momentet. Likströmsmaskinen kan an-
vändas både som en generator och som en elektrisk motor. Utförandena har exakt 
samma konstruktion och skiljer sig endast med hur ankarspänning antingen är po-
sitiv eller negativ, vilket visas i ekvation 2 och 3 nedan. 

 

𝑈𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟 = 𝐸 − 𝐼𝑎 ∗ 𝑅𝑎 (2) 

𝑈𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟 = 𝐸 + 𝐼𝑎 ∗ 𝑅𝑎 (3) 

 

Konstruktionen består typiskt av en stator, rotor, och kommutator. Statorn har hu-
vudpolerna med maskinens fältlindning eller magnetiseringslindning. De vanligaste 
polantalet är två eller fyra poler för mindre maskiner, med ett större poltal för större 
maskiner. Ofta förekommer det kommuteringspoler mellan huvudpolerna. Huvud-
polerna har ibland även kompenseringslindningar. Kommutatorn har som uppgift 
att leda ström under motordrift. Kommutatorn består ofta av kopparsegment och 
leder strömmen från en yttre strömkälla till rotorn. Vid generatordrift leder kommu-
tatorn den inducerade strömmen från rotorn till ett annat nät [13]. 

2.6.1 Vibrationsmotor 
En vibrationsmotor är i sin enkelhet en likströmsmotor som har en obalanserad last. 
När lastens frekvens ökar, ökar även vibrationerna från motorn. Vibrationernas syfte 
är inte att framkalla ljud, utan att få enheten att skaka. Som ekvation 4, 5, 6, 7, 8 
nedan visar så beror vibrationerna på hur stor kraft som används. En stor kraft re-
sulterar i en ökad frekvens och en starkare vibration. Utöver det spelar massan och 
den obalanserade lasten in i hur stora vibrationer som uppstår. 
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𝑓𝑣𝑖𝑏𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 =
𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟𝑅𝑃𝑀

60
 

(4) 

𝐹𝑣𝑖𝑏𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝑚 ∗ 𝑟 ∗ 𝜔2 (5) 

𝑚 = 𝑚𝑎𝑠𝑠 𝑖𝑛 𝑘𝑔 (6) 

 𝑟 = 𝑚𝑎𝑠𝑠 𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 (7) 

𝜔 = 2𝜋𝑓 (8) 

 

Vibrationsmotorer kommer oftast i två varianter, en platt eller en cylinderformad 
motor. Den platta versionen används oftast i mindre produkter där platsen är be-
gränsad, exempelvis mobiltelefoner [14].   

2.7 Utvecklingsmetoder 
När en mjukvara ska utvecklas finns det olika metoder för att producera den kod som 
krävs. Förutom att koden ska uppfylla vissa krav är det viktigt att koden kan köras 
utan fel som förhindrar programmets funktionalitet. Detta avsnitt tar upp metoder 
för att skapa pålitlig och kvalitativ kod. 

2.7.1 Testdriven utveckling 
Testdriven utveckling, eller TDD innebär att utveckling av mjukvara sker enligt ett 
specifikt arbetssätt för att generera 100 % testad kod. TDD följer en så kallad “Test 
First Approach” som innebär att utvecklaren skriver ett testprogram till ett tänkt 
program som ännu inte finns. Utvecklaren får alltså inte börja skriva en endaste rad 
funktionskod om TDD ska följas korrekt. Koden som skrivs till testprogrammet får 
endast innehålla den kod som är nödvändig för att testets krav ska uppfyllas [15].  

Enligt S. Roth ska testdriven utveckling följa dessa steg [15] : 

1. Först måste utvecklaren fundera över vad programmet skall göra. Utveckla-

ren måste ta hänsyn till systemets begränsningar som objekt, processorhas-

tighet och övriga funktioner.  

2. Nästa steg är att skapa ett testprogram som skapar ett gränssnitt till det 

tänkta programmet (API:s skapas).  

3. När testprogrammet skapas ska det kompileras, köras, misslyckas och ge 

eventuella felmeddelanden. Detta för att försäkra att testprogrammet kan 

misslyckas. Om testprogrammet skulle lyckas utan att någon kod har utveck-

lats finns det ingen anledning till att använda sig av TDD då all kod som pro-

duceras skulle godkännas.  
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4. När testprogrammet är testat och klart skrivs den kod som behövs för att 

testprogrammet ska uppfyllas. Det är mycket noga att bara skriva den kod 

som behövs för att uppfylla programmets krav.  

5. När den nödvändiga koden är klar finns nu en kod som är testad till 100 %. 

Finns det övriga krav för ett program som ännu inte uppfyllts, kommer det 

ges möjlighet till att justera dem senare eftersom att processen upprepas.  

6. Nästa steg kallas “refactoring” vilket innebär att den producerade koden 

“städas”. Anledningen är att koden ska bli lätt för någon annan att förstå och 

underhålla. Om ett fel eller en bugg skulle uppstå under denna fas kommer 

den vara mycket liten och väldigt enkel att justera.  

7. Efter “refactoring-fasen” finns nu möjligheten att komplettera programmet 

med nya krav. Om det inte finns några krav är koden klar.  

 

Steg 1–7 sammanfattas i figur 4. 

 

2.7.2 Bottom-up 
Att programmera enligt “bottom-up” innebär att kodningen av ett program börjar 
med att få de allra mest grundläggande funktionerna att fungera. De primitiva pro-
gramfunktionerna implementeras sedan med annan programvara och kod, med allt 
mer avancerade egenskaper, för att till slut skapa ett slutgiltigt program. Fördelen 
med att koda “bottom-up” blir att testningen av koden underlättas genom att små 
programmoduler kan testas separat och sedan sättas ihop till ett större program [16].  

Figur 4, översikt av TDD [13] 
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2.7.3 Utveckling av ett inbyggt system 
Enligt Peter Marwedel blir det populärare med inbyggda system inom sjukvårdssek-
torn, speciellt för system anpassade åt äldre grupper. Det finns stor potential för in-
byggda system att positivt påverka den medicinska servicen med hjälp av informat-
ionsbearbetande system [17].  

Vidare tar Peter Marwedel upp fem egenskaper som är viktiga för ett inbyggt system 
[17]: 

1. Reliabilitet: Systemet ska kunna köras utan att misslyckas. 

2. Underhållbarhet: Om systemet skulle misslyckas ska den gå att reparera un-

der en förutsedd tidsperiod. 

3. Tillgänglighet: Är sannolikheten att systemet är tillgängligt. Både reliabilitet 

och underhållbarhet behöver vara bra för att uppnå en god tillgänglighet. 

4. Säkert: Hur säkert systemet är, alltså vad risken är att systemet utgör någon 

skada. 

5. Säkerhet: Termen beskriver egenskapen om data som systemet hanterar är 

garanterad skyddad mot de som inte har tillgång.  

 

För att utvärdera hur effektivt ett inbyggt system är kan dessa egenskaper användas 
[17]: 

1. Energi: Energikonsumtion är en av de viktigaste egenskaperna hos ett in-

byggt system. Operation per energienhet ökar då teknologin tillåter mindre 

och mindre chip, med integrerade kretsar. 

2. Operationseffektivitet: Inbyggda system bör utnyttja all tillgänglig hårdvaru-

arkitektur. Ineffektivitet resulterar i dåligt gjorda applikationer till den spe-

cifika plattformen.  

3. Kodstorlek: Kod måste programmeras med noggrannhet för att inte fylla 

upp systemets arbetsminne, då det oftast är väldigt begränsat. Ett inbyggt 

system har oftast inte en hårddisk, utan lagring direkt på systemet (SOC). 

4. Vikt: Alla portabla system måste vara lätta att bära med sig. Låg vikt är ett 

viktigt argument för att köpa ett visst system. 

5. Kostnad: För att system som produceras i stora volymer, speciellt för elekt-

ronik riktad mot konsumenter, är låg kostnad väldigt viktig. Systemet ska 

använda så få komponenter som möjligt för att uppnå specifikationer. Kom-

ponenter som inte bidrar till systemets funktionalitet ska inte väljas till en 

slutprodukt.  

För att utveckla ett inbyggt system ska man enligt Peter Marwedel börja med att ana-
lysera specifikationerna. När systemets specifikationer är förstådda är nästa steg att 
utveckla hårdvaruarkitekturen. Därefter ska systemets design skapas för att sedan 
utveckla mjukvaruarkitektur. När mjukvaran är designad är det dags för enhetstester 
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och integrering av testresultaten. Till sist integreras systemet för att accepteras och 
användas [17].  

2.8 FreeRTOS 
FreeRTOS är ett realtidsoperativsystem grundat av Richard Barry men som idag för-
valtas av Amazon Web Services. FreeRTOS har blivit en fabriksstandard när det 
kommer till realtidsoperativsystem för mikrokontrollers och Amazon ger full tillgång 
till alla funktioner och API:s gratis. Målet för utvecklarna av freeRTOS är “Provide a 
free product that surpasses the quality and service demanded by users of commer-
cial alternatives” [18]. 

RTOS står för “Real Time Operating System” och innebär att operativsystemet bear-
betar nyligen inkomna data inom strikta ramar. Det är mycket viktigt för ett realtids-
operativsystem att bearbetning av data sker enligt de definitioner som getts till pro-
cessen. Till exempel får inte ett ABS-bromssystem i en bil avbrytas mitt under en 
inbromsning. Realtidsfunktioner fungerar endast om de utför och returnerar sina 
beräkningar inom funktionens tidsram. Operativsystemet i sig spelar även en viktig 
roll när det kommer till att fördela resurser. Resurser är processortid, minne, I/O-
enheter med flera. Det är operativsystemets uppgift att fördela dessa resurser till 
program så att systemet som helhet exekveras och flyter på jämnt. Ett operativsy-
stem spelar extra stor roll då flera program delar samma resurser hos en stordator 
eller mikrodator [19].  

2.9 Tillståndsmaskin 
Tillståndsmaskin, sekvensmaskin eller på engelska ”Finite-state machine” (FSM) är 
en struktur som kan byggas med digitala komponenter eller exempelvis mjukvara. 
Strukturen sparar det nuvarande tillståndet och beroende på inparameter och tid-
punkt så flyttas nuvarande tillstånd till nästa tillstånd. Nästa tillstånd kan även vara 
nuvarande tillstånd om systemet inte ska gå vidare. 

Processen för att skapa en tillståndsmaskin börjar med att skapa ett tillståndsdia-
gram. För att skapa tillståndsdiagrammet kan varje tillstånd ritas upp som en 
bubbla, för att sedan resonera fram vilka tillstånd som krävs för att lösa problemet, 
vilket visas i figur 5. Alternativt kan en beskrivning skapas i textformat för att besk-
riva systemet. När hela systemet är klart så kan det översättas till digitala kretsat, 
VHDL eller exempelvis mjukvarukod [20]. 
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När tillståndsdiagrammet är färdigt kan det effektiviseras ytterligare genom till-
ståndsminimering. Tillståndsminimering går ut på att analysera diagrammet och 
minimera antalet steg som krävs. Det tillstånd som överlappar med ett annat kan då 
tas bort och göra tillståndsmaskinen mindre komplex, med färre grenar. Minime-
ringen ska inte begränsa funktionaliteten, men ändå ta bort steg som inte behövs för 
att utföra uppgiften [20]. 

2.10 E-paper display 
En e-paper display har egenskapen att den drar lite eller ingen ström efter att skär-
men uppdaterats. Till skillnad från en LCD “Liquid Crystal Display” som kräver 
ström för att visa innehållet på skärmen, förbrukar en e-pappers display endast 
ström när skärmen uppdateras. Namnet “E-paper display” kommer sig av att skär-
men är tänkt att imitera egenskaperna hos ett fysiskt papper. Pappersdisplayen re-
flekterar ljuset från omgivningen som ett vanligt papper istället för att ha bakgrunds-
belysning som vissa LCD skärmar har. Eftersom att en e-pappers display utnyttjar 
omgivande ljus för att visa innehållet på skärmen blir den inte känslig för solljus. Att 
de inte behöver ström för att visa ett innehåll på skärmen i kombination med att de 
inte har någon bakgrundsbelysning gör e-pappers displayer mycket energieffektiva. 
Om en e-pappersdisplay är tänkt att användas i en produkt som inte är beroende av 
kringliggande ljus, kan e-pappersdisplayen kombineras med teknik som genererar 
bakgrundsljus vid mörka förhållanden [21]. En e-pappersskärm med storlek 2,87” 
kostar ungefär 23 USD enligt bilaga 7. En likvärdig LCD-skärm kostar ungefär 16 
USD enligt bilaga 7. 

2.11 Mikrokontroller 
En mikroprocessor är en enhet som endast innehåller en CPU, även kallat “general 
purpose Mikroprocessor”. Den saknar hårdvara som RAM, ROM, GPIO:s, timers och 
seriella COM portar. Fördelen med en mikroprocessor är att designern av ett system 
har friheten att anpassa hur mycket RAM och ROM som behövs för att systemet ska 
fungera. Nackdelen blir att systemet blir klumpigare, dyrare och tar mer plats.  

En mikrokontroller (även kallad MCU) består också av en mikroprocessor men in-
nehåller även ROM, RAM och andra periferienheter som anses nödvändiga för ett 
inbyggt system. Fördelen är att MCU:n är liten och smidig men att storleken på RAM, 

Figur 5, Ett exempel på en tillståndsmaskin [17] 
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ROM och antal periferienheter inte går att anpassa. Detta ger designern av ett in-
byggt system mindre frihet. En annan mycket viktig egenskap för ett inbyggt system 
är låg strömförbrukning och att det ska få plats på en liten yta. Detta löser utveck-
larna av mikrokontrollers genom att integrera fler funktioner på samma chip för att 
låta utvecklarna välja vilka funktioner som ska användas. Att ha periferienheter på 
samma chip drar mindre ström än att ha externa enheter som kopplas till en CPU 
[22]. 

2.11.1 ARM Cortex-M 
Arm Cortex-M mikroprocessorer är speciellt framtagna för att möta de krav som 
ställs vid utveckling av inbyggda system. Det finns flera versioner av processorerna, 
M0 till M7. Cortex M0, Cortex M0+ och Cortex M23 är speciellt framtagna för system 
som kräver låg strömförbrukning och låga kostnader för chipen. Cortex M3, Cortex 
M4 och Cortex M33 är mellanserien av processorer som är avvägd mellan prestanda 
och strömförbrukning. Cortex M7 används i inbyggda system där hög prestanda ef-
tertraktas [23, s.]. 

2.11.2 MIPS M-Class 
MIPS-M erbjuder mikroprocessorer som lämpar sig för mikrokontrollers och in-
byggda system. MIPS M6200 serien erbjuder en MCU med låg kostnad och låg 
strömförbrukning för inbyggda system. MIPS M6250 har hög prestanda, en L1 cache 
controller och en MMU som möjliggör att köra högnivåoperativsystem som till ex-
empel Linux [24]. 

2.11.3 STM mikrokontroller 
STM använder sig uteslutande av ARM Cortex-M processorer mellan M0 till M7-
serien [25]. STM erbjuder en grafisk kodgenerator som genererar den kod som är 
nödvändig för de periferienheter man vill använda sig av. Det finns rikligt med ex-
empelkod för olika periferifunktoner som timers, I2C och USART. Slutligen finns det 
ett HAL-bibliotek (Hardware Access Layer) som möjliggör att producera kod som 
går att kompilera mellan olika processormodeller [25]. För att programmera mikro-
kontrollers från STM går det att använda sig av olika IDE: s. Till exempel är IAR 
Workbench en populär utvecklingsmiljö, medan vissa processormodeller går att pro-
grammera med Arduinos IDE.  

2.11.4 STM32F411RE mikrokontroller 
STM32F411RE bygger på en ARM processor baserad på ARM Cortex M4 serien. Pro-
cessorn är en FPU processor som är den senaste generationen av processorer av-
sedda för inbyggda system. MCU:n har 512 Kbyte minne som går att koppla bort eller 
försätta i “Sleep mode” för att spara ström. Inbyggt finns även en krets som hanterar 
CRC (Cyclic Redundancy Check) och en DMA controller med egenskapen att kunna 
hantera stora strömmar av data från minne till minne, periferienheter till minne eller 
minne till periferienheter utan belasta processorn. DMA går att använda med de van-
ligaste periferienheterna för överföring som SPI, I2C, USART med flera [26]. Denna 
MCU går att programmera med bland annat IAR-Workbench och Arduino IDE. Ett 
chip kostar ungefär 3 USD. 
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2.11.5 PIC mikrokontroller 
Microchip använder sig mikroprocessorer från två olika tillverkare och modeller; 
ARM Cortex-M och MIPS-M. Detta gör att de kan erbjuda processorkärnor från 
ARM:s M0 serie för låg energiförbrukning och kostnad, till MIPS 6250 serie som är 
kraftfull nog att driva ett högnivåoperativsystem [27]. Att programmera MCU:erna 
görs genom MPLAB IDE som är ett gratisprogram där utvecklaren måste betala för 
olika kompilatorer beroende av processormodell [28]. Microchip erbjuder även ett 
program som kan generera uppstartskod beroende av vad utvecklaren vill använda 
sig av för periferienheter [29]. En likvärdig mikrokontroller till STM32F411RE från 
PIC kostar ungefär 4,0 USD enligt bilaga 7. 
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3 Metoder 

Inför projektet gjordes en faktainsamling vars avsikt var att ge information om kom-
ponenter som behövdes för att uppfylla projektets specifikationskrav. Efter en inle-
dande litteraturstudie beställdes hårdvara för att kunna genomföra tester av kompo-
nenter och välja ut de som lämpade sig bäst för projektet.  

De parametrar som var viktiga när det kom till val och testning av hårdvara var: 

● Enkelhet, hur komplex modulen var att använda och implementera i pro-

jektet 

● Kostnad, pris för ett mikrochip 

● Energieffektivitet, hur energisnål kretsen var 

 

Genom att testa modulerna mot ovanstående punkter var tanken att välja ut de bästa 
modulerna för att fortsätta med att utveckla mjukvaran till projektet. Under test-
ningen skulle små korta testprogram skapas för att se om hårdvarumodulerna fun-
gerade som tänkt. Dessa program var till för att se hur komplex modulen var. Efter 
att en eller flera moduler valts ut skulle deras prestanda jämföras mot kostnaden. 
Prestandan var i detta fall energieffektiviteten, klockhastighet eller överföringshas-
tighet [17]. 

För varje modul genomfördes en testning för att säkerställa funktionalitet. Utveckl-
ingen av kod skedde bottom up. Eftersom syftet med projektet var att skapa en pro-
dukt som skulle lösa problemet inhandlades färdiga moduler och sensorer. Med de 
färdiga modulerna och sensorerna fanns det i vissa fall färdiga APIer för att kommu-
nicera och utföra nyckelfunktioner [16]. 

3.1 Arbetssätt 
Arbetssättet utgick från Peter Marwedel eftersom hans metodiks delmål går att kom-
binera med andra utvecklingssätt. Därför började projektet med att analysera vilka 
komponenter som krävs för att uppfylla specifikationerna. Därefter utvecklades 
hårdvaruarkitekturen genom att testa moduler som uppfyller funktionskraven. Vissa 
komplexa moduler beställdes det fler av. Om en eller flera komponenter skulle visat 
sig vara svåra att implementera kunde den mest användarvänliga väljas till projektet. 
Nästa steg var att utveckla mjukvaruarkitekturen. För att utveckla mjukvaran be-
stämdes vilken utvecklingsmiljö samt om ett realtidsoperativsystem eller en till-
ståndsmaskin skulle användas. När mjukvaran var designad skulle enhetstester ut-
föras för att till sist integrera testresultaten. Efter att alla steg var utförda så var sy-
stemet klart att användas [17]. 
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3.2 Testning 
Projektet bestod av flera komplexa komponenter som var nödvändiga att testa för 
att säkerställa att deras funktionalitet, komplexitet och strömförbrukning var i en-
lighet med specifikationskraven. Testerna gjordes för varje enskild komponent, samt 
när flera komponenter var kopplade med varandra. När alla komponenter var tes-
tade gjordes det större tester för att kontrollera att alla komponenter samspelade. 

3.2.1 Tester av komponenter 
De tester som var relevanta för projektet var mätning av strömförbrukning och 
funktionalitet kontra kravspecifikationer. Strömförbrukningen var viktigt för att 
kunna beräkna och konfigurera systemet till att uppfylla kravet för batteritid. Ström-
förbrukningen mättes upp hos alla externa komponenter med hjälp av en multimeter 
som hade precision på 1 mikroampere. Först separat, men när systemet var färdig-
byggt kunde energiförbrukningen mätas för hela systemet; detta för att kunna ap-
proximera batteritiden. Vidare testades hårdvara och mjukvara för att bekräfta att 
de uppfyllde uppdragsgivarens specifikationskrav. Strömmen mättes för alla kom-
ponenter när de befann sig i ett läge där de inte används och då de används. De flesta 
moduler gick att mäta på detta sätt men det fanns några undantag som till exempel 
vibrationsmotorn; mätningen av de komponenterna beskrivs nedan. 

● Vibrationsmotorn drar ström under användning enligt formeln från teorin. 

För att spara energi gjordes tester om ström kunde sparas genom att pulsera 

motorn istället för att ha den igång kontinuerligt. 

 

● E-pappersdisplayen testades genom att mäta strömförbrukningen under 

uppdatering av displayen eftersom strömförbrukningen är nära 0 i vila. 

 

● Mikrokontrollens strömförbrukning testades genom implementering av 

RTC och de olika energiprofilerna. Testerna utfördes genom att mikrokon-

trollens förbrukning mättes i både vanligt utförande, i sleep-mode, i stop-

mode och till sist i standby-mode.    
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4 Resultat 

Delsektionerna nedan visar resultaten efter genomförd metod. Resultaten går ige-
nom allt från strömförbrukning, val av komponenter, mjukvarulösningar till vilken 
utvecklingsmiljö som valdes för projektet. Det slutgiltiga resultatet presenteras i 
form utav en funktionsprototyp. Efter en litteraturstudie och mindre tester gjordes 
kvalitativa val för att säkerställa att de bästa komponenterna användes. 

4.1 Tekniska val 

4.1.1 Mikrokontroller 
Det kvalitativa valet av mikrokontroller STM32F411RE Nucleo gjordes med hänsyn 
tagen till att MCUn hade möjligheten att programmeras med hjälp av Arduino IDE 
och andra mer professionella IDEs. Mikrokontrollen var i mellanprestandaklassen 
som gjorde att projektet kunde utvärdera om det behövdes mer eller mindre pre-
standa. MCUn har även många GPIOs som systemet behöver för sina komponenter. 
Prisskillnaden för en MCU är ungefär densamma mellan de två tillverkarna PIC och 
STM. 

4.1.2 Utvecklingsmiljö 
Vi valde att programmera mjukvaran med Arduino IDE då fler färdiga bibliotek 
fanns, vilket gjorde prototypbyggandet effektivare och att modulernas testprogram 
kunde skapas snabbare.  

4.1.3 Närfältskommunikation 
Efter en litteraturstudie och mindre tester gjordes kvalitativa val för att säkerställa 
att de bästa komponenterna användes. För NFC-kommunikation testades modu-
lerna NFC05A1 och NFC03A1 för att se om de kunde användas för att uppfylla spe-
cifikationskraven. Modulerna var svåranvända och hade inte funktioner för att emu-
lera en NFC-tagg, vilket förde arbetet till att testa NFC Shield V2.0. Modulen hade 
funktionalitet för att emulera taggar och således kunde den användas till projektet. 
NFC Shield V2.0 använder sig även av chippet PN532 som ligger bra till prismässigt.  

4.1.4 Inspelningsmodul 
För inspelningsmoduler diskuterades det om den valda mikrokontrollen skulle 
kunna användas som inspelning och uppspelning krets. Detta skulle dock ta tid att 
implementera och skulle endast kunna ha en 10 bitar noggrannhet direkt från 
MCU:ns A/D omvandlare. Därför valdes en inspelningsmodul för att, med en signal 
direkt kunna spela in och spela upp ljud. Inspelningsmodulen hade dock en egen 
MCU för att genomföra funktionerna och drog för mycket ström för att användas till 
en slutprodukt. 
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4.2 Strömmätning 

4.2.1 Närfältskommunikation 

Strömmätningen för NFC Shield V2.0 mättes och resultatet visas i tabell 1 nedan. 
Nackdelen med modulen är att inget strömsparläge aktiveras i vila, vilket syns tyd-
ligt i kolumnen “Av” på dess stora strömförbrukning. Modulen drar mycket ström 
jämfört med andra komponenter, men används inte lika ofta. 
 
Tabell 1, Strömmätning NFC 

NFC -Emulera tagg 

Av [mA] På [mA] På Skrivbar [mA] 

59 57,41 95 

 

4.2.2 Vibrationsmotor 
Mätningen av vibrationsmotorn utfördes med en funktionsgenerator som genere-
rade fyrkantspulser och en multimeter med 1 mikroamperes noggrannhet. I figur 6 
syns den resulterande strömförbrukningen med 5 volts matningsspänning, för olika 
utnyttjandegrader.  

Resultatet visar att sambandet mellan utnyttjandegrad och strömförbrukning nästan 
är linjärt. Därför kommer det krävas en större ström för en kraftigare vibration från 
motorn, vilket resulterar i en ökad batterianvändning. 

Även om vibrationsmotorn skulle vara igång med 100% utnyttjandegrad kan ström 
sparas genom att pulsera vibrationerna. Vid 50% “duty cycle” skulle strömbespa-
ringen vara 50%, eftersom motorn endast skulle vara på 50% av tiden. 
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Figur 6, Vibrationsmotors strömförbrukning vid pulsbreddsmodulering  

4.2.3 Skärmar 
E-pappersdisplayen testades genom att mäta strömförbrukningen under uppdate-
ring av displayen eftersom strömförbrukningen är nära 0 i vila. Vidare mättes en 
LCD-skärm i aktivt och inaktivt läge. Båda resultaten visas i tabell 5. 

Tabell 2, strömmätning av skärmar 

 

LCD [mA] E-paper [mA] 

Av 2 0,024 

På 2 1,12 

 

4.2.4 Inspelningsmodul 
Inspelningsmodulens strömåtgång visas i tabell 2 nedan. Modulen drar mycket 
ström när den är av, under inspelning och under röstuppspelning. 

Tabell 3, Strömförbrukning inspelningsmodul 

Inspelningsmodul 

Av (eller inspelning) [mA] På (med röst) [mA] 

25,4 32,21 
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4.2.5 Minneshantering 
Minneskortmodulens strömmätning visas i tabell 3 nedan. Modulen drar relativt lite 
ström i avslaget tillstånd jämfört med resterande tillstånd. Strömförbrukningen i ak-
tivt läge resulterade till att projektet ska försöka vidareutvecklas så att minneskortet 
inte behöver implementeras i produkten.  

Tabell 4, Strömförbrukning minneskortsmodul 

Minneskort 

Av [mA] Vila [mA] Läsa [mA] Skriva [mA] 

0,488 33,22 30,62 34,73 

 

4.2.6 STM32F4 Nucleo 
Testet för att undersöka strömåtgång per MHz utvärderades med en sorteringsalgo-
ritm där en matris med 32 000 slumpvalda element sorterades med bubble sort. En 
sorteringsalgoritm valdes för att simulera hög belastning på processorn och för att 
stimulera minnet. Resultatet av mätningarna och den maximala strömförbruk-
ningen för varje frekvens kan ses i figur 7. Sambandet mellan strömförbrukning och 
klockhastighet på processorn är nästan linjärt, vilket betyder att ju snabbare syste-
met ska arbeta, desto mer ström kommer att krävas. 

Mikroprocessorn som valdes har tillgång till olika energibesparingslägen. För att 
testa om tillverkarens specifikationer stämde, gjordes tester på dessa. Resultatet för 
de olika energilägena visas i tabell 4. Resultatet är likt det som tillverkaren bifogade 
i databladet till processorn, vilket skrevs om i teori och bakgrund. 

Figur 7, STM32F4 Nucleo strömförbrukning per MHz 



 
 
 
 

23  |  RESULTAT 

 

 

 

Tabell 5, Strömförbrukning STM32F4 Nucleo vid olika strömlägen 

Strömläge 
Strömförbruk-

ning [mA] 

Sleep mode 4,2500 

Stop mode 0,0170 

Standby mode 0,0025 

Standby RTC mode 0,0040 

Standby SRAM Backup RTC mode 0,0040 

4.3 Prototyp 
Prototypen bestod av testade komponenter som löddes fast på ett experimentkort, 
se bild i bilaga 6. Den enda komponent som inte testades var en LCD som ersatte en 
E-pappers display. Prototypen och dess komponenter bidrog med att projektets spe-
cifikationskrav kunde utvärderas. Detta på grund av att alla komponenter som an-
vänds i projektet var fastlödda på ett och samma experimentkort. Beräkningar gjor-
des för uppskattad batteritid och visas i bilaga 1–3. Uppskattad batteritid för några 
olika användarfall kan ses i bilaga 4. 

4.3.1 Mjukvara och hårdvara 
Hur relationerna mellan prototypens mjukvara och hårdvara visas i figur 8. Eftersom 
systemet behandlar hårdvarukretsar och mjukvara är det viktigt att veta vilket över-
föringsprotokoll som ska användas. I figuren placeras det mest hårdvarunära längst 
ner och högre upp placeras mer abstrakt mjukvara. Fördelen med lagerdiagrammet 
är att relationerna mellan hårdvara och mjukvara syns tydligare än med ett krets-
schema. 

Som mjukvaruarkitektur skapades en tillståndsmaskin då systemets tillstånds var 
väldigt tydliga. Fördelen med att skapa en tillståndsmaskin är bland annat att ut-
veckling går snabbare och att funktionaliteten blir enklare att implementera. 
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I bilaga 5 kan tillståndsmaskinen ses grafiskt. Systemet startar vid start och ändras 
när användaren trycker på en menyknapp för att antingen ta sig “upp” eller “ner” i 
systemet. För varje menyval finns det en funktion. De menyval som inte har något 
extra tillstånd ändrar endast en inställning på hur systemet ska bete sig vid larm eller 
tid. 

För exempelvis Date, finns det ett extra tillstånd. Denna funktion är en slags extra-
meny där användaren kan ställa in systemets datum. Liknande tillstånd finns för tid, 
alarm och extra-alarm. För tillstånden som hör till NFC, gör sig systemet redo för att 
antingen ta emot data eller skicka data till en annan enhet via närfältskommunikat-
ion.  

Till höger i bilaga 5 syns en separat tillståndsprocess. Denna process hämtar klockan 
och kontrollerar om ett larm ska utlösas eller inte. Denna process är inte beroende 
av vad användaren gör i något annat tillstånds, utan kan aktiveras och returnera an-
vändaren från den nuvarande funktionen för att genomföra larmet. 

4.4 Uppskattning av batteritid 
Utifrån mätningarna av komponenterna gjordes beräkningar i Excel för att upp-
skatta batteritiden, tabellerna finns i Bilagor. Bilaga 2 visar uppgifter om två olika 
användare av Dosis, bilaga 1 visar komponenterna som används till prototypen, bi-
laga 3 visar resultaten av den uppskattade batteritiden och bilaga 4 visar olika an-
vändarkombinationer av Dosis.  

Figur 8, Lagerdiagram för prototypen 
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5 Analys och diskussion 

5.1 Närfältskommunikation 
Flera NFC-moduler granskades för att säkerställa att den väntade funktionaliteten 
fanns hos modulen som skulle väljas. Den slutgiltiga prototypen använde sig av en 
modul som kunde emulera en NFC-tagg. Emulering visade sig vara ett enkelt sätt att 
skicka och ta emot information med en annan enhet. NFC Shield V2.0 var ett bra 
alternativ för en funktionsprototyp då denna hade många färdiga och lätthanterliga 
bibliotek för att utnyttja all funktionalitet. 

Även om P2P hade kunnat vara ett alternativ till att skicka och ta emot information 
med en annan enhet, var det ett svårt sätt att skicka information på. NFC används 
inte i vanliga fall för att skicka mycket data, vilket gjorde det svårt att hitta fakta om 
hur detta genomförs rent praktiskt. Vidare är emulering bättre då all information 
som ska skickas får plats på en NFC-tagg, vilket gör överföringen enklare.   

5.2 Mikrokontroller 
Valet av mikrokontroller föll på STM32Nucleo då denna hade en större mängd por-
tar, snabb processor och kompabilitet med Arduino IDE. En annan fördel med Nu-
cleo är att det är en bra basprocessor för utveckling av hårdvarunärakod. Vidare kan 
Nucleo bytas ut mot en annan STM32 kontroller och ändå använda samma kod som 
utvecklades tidigare.  

En nackdel med att jobba med Arduino IDE är att energisparlägena för STM32 inte 
fungerar på samma sätt som med en annan IDE än de som stöds av STMicroelectro-
nics. Detta medförde att energisparlägena inte gick att använda med prototypen som 
byggdes till projektet. 

STM32F4Nucleo användes som MCU i projektet och är en kraftfull processor från 
F4-serien. Vid en strömsnål applikation finns det mer lämpade processorer, där ett 
exempel är STM32L0-serien. Om en strömsnålare processor används finns det möj-
lighet att få ner den totala strömförbrukningen ytterligare för att enklare uppnå bat-
terikraven. En annan fördel med ett mindre och strömsnålare chip är att enhetskost-
naden per processorchip är billigare, vilket gör det möjligt att få ner tillverknings-
kostnaden för det färdiga systemet. 

5.3 Minneskort 
SD kortet var svårt att implementera med IAR IDE. Däremot fanns det färdiga 
bibliotek för Arduino IDE som kunde kommunicera med ett SD-kort direkt via SPI. 

En annan nackdel med att ha ett SD-kort är att det drar mycket ström vid använd-
ning. Om en andra prototyp hade konstruerats skulle ett minneskort kunnat väljas 
bort eftersom minnet i mikrokontrollen räcker till för att lagra de missade larmen 
och eventuella bildskärmar för en E-paper display. Dessutom faller enhetskostnaden 
för minneskortet bort för varje tillverkat exemplar av dosis.  



 
 
 
 

26  |  ANALYS OCH DISKUSSION 

 

 

5.4 Realtidsklocka 
Den inbyggda RTC i Nucleo-utvecklingskortet är tillräckligt noggrann för att använ-
das som kalender till systemet. Dock fanns det inget stöd för att nå den interna 
klockan med Arduino IDE. Därför användes en extern RTC i projektet. En fördel med 
att ha en extern klocka är att om strömmen till systemet skulle gå, kan ändå den 
externa klockan fortsätta, vilket betyder att användaren inte behöver ställa om ka-
lendern. Nackdelen är att den externa klockan inte kan väcka upp systemet från vila, 
vilket den interna klockan kan. 

5.5 Övriga komponenter och mjukvara 
Resterande komponenter i projektet är oberoende av vilken utvecklingsmiljö som 
användes. Exempelvis använde vibrationsmotorn och inspelningsmodulen endast 
en signal från en GPIO för att styras. 

Till prototypen valdes en tillståndsmaskin som mjukvarulösning. Fördelen med en 
FSM är att implementationen är mycket simplare än med ett operativsystem. Ef-
tersom detta är en prototyp är funktionaliteten viktigare än hur koden implemente-
ras. Koden utvecklades modulärt, med TDD och bottom up. 

5.6 Hållbar utveckling 
Dosis är tänkt som en kommersiell produkt och riktar sig till personer som behöver 
påminnelsefunktioner för att kunna sköta sitt tablettintag. Produkten kommer där-
för säljas till personer som lider av en sjukdom där daglig medicinering krävs. En 
fråga som uppstår är om det är etiskt korrekt att ta betalt från människor som befin-
ner sig i en sådan livssituation? Dosis kommer med möjligheten att överföra inform-
ation om missade piller trådlöst med NFC-överföring. Den tjänsten kostar också 
pengar men är inte nödvändig för att påminnelsefunktionerna ska fungera. Köparen 
kan därför välja att enbart köpa dosettasken om den vill men kan även köpa till möj-
ligheten att visa missade piller. Möjligheten att visa missade piller är bra för läkare 
och anhöriga för att kunna bedöma om användaren av dosettasken är i behov av yt-
terligare assistans som till exempel hemtjänst. Dosettasken ger användaren möjlig-
heten att klara av sin medicinering på egen hand utan hjälp av hemtjänst. Det kan 
underlätta för patienten genom att inte känna sig beroende av andra för att klara av 
sitt eget liv. Fördelarna är många och betydelsefulla, vilket kostar pengar för de som 
vill uppleva dem. 

Dosis kommer även att kunna spara alla tillfällen användaren missar att ta sina pil-
ler. När en användare missar sitt piller sparas det missade pillrets nummer, namn, 
tid och datum i minnet upp till 100 dagar. Informationen kan användas av läkare och 
anhöriga för att bedöma om en patient är i behov av ytterligare vård. 

I kapitel ”Hållbar Utveckling” i bakgrunden togs det upp om mediciner som inte an-
vänds och att människor felmedicinerar, belastar sjukvård och samhälle negativt ur 
en ekonomisk synpunkt. Båda påståendena kostar pengar och har därför potential 
att effektiviseras för att spara pengar.  
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I P. Davies studie använde de sig av en likartad ask som Dosis med undantaget att 
deras dosettask var 31 fack stort det vill säga att varje dag skulle ha ett eget fack [3]. 
Liknande gäller för studien som genomfördes av Arnet med flera. De inneslöt medi-
cinen i påsar som var länkade med varandra vilket gjorde det möjligt att rulla ihop 
medicinen. Rullarna innehöll medicin för en till tre veckors användning och gick att 
placera i en maskin som hanterade utmatningen av doseringspåsar i kombination 
med olika ljudlarm[2]. 

Dosis är tänkt att använda sig av högst åtta fack per dag. Den stora skillnaden blir 
därför att det inte går att ladda en hel månads ranson av medicin i Dosis, vilket kan 
leda till att patienten själv kan bli en bidragande orsak till feldosering om medici-
nerna inte portioneras ut rätt. Dessutom är det användarens ansvar att äta tablet-
terna när alarmet påminner vilket gör han eller hon ansvarig för dess nyttjande. Do-
seringssystemen som användes i de båda ovannämnda studierna fylldes på av behö-
rig personal på apotek vilket underlättade för människor med demens och synhin-
der. 

Dosis kommer därför inte kunna tillämpas på patienter som lider av svåra minnes-
relaterade sjukdomar men kan som tidigare nämnt även användas som ett verktyg 
av läkare och anhöriga för att bedöma om patienter eller anhöriga är i behov av extra 
hjälp. Det som har störst betydelse är att båda dosettaskarna underlättade medici-
nering av tabletter, att tabletterna verkligen tas samt förhindrar risken för feldose-
ring; något som studien från Storbritannien påstår är en stor faktor till att patienter 
måste uppsöka akutvård. Av studiens 251 deltagare var det 43 deltagare som upp-
sökte vård på sjukhus på grund av felmedicinering under en 6-månadersperiod, och 
endast fyra av dem lades in på sjukhus. Kostnaderna som sparades in på grund av 
att inte alla patienter lades in uppgick till cirka 150 800 brittiska pund [3]. Även 
studien av Anret med flera antyder att doseringsteknik kan få ner antal besök av en 
patient från, i extremfallet, flera gånger per dag till en gång per vecka. Vidare säger 
de att senareläggning av assisterande vård i hem kan spara stora summor pengar för 
samhället, något som bekräftas av studien som genomfördes i Storbritannien. Studi-
erna påpekade även att patienter som var i behov av hjälp för att ta rätt mediciner 
ofta kunde klara sig själva om de använde sig av en dosettask. Det sparar inte bara 
pengar för sjukvård och samhälle, utan hjälper också till att behålla människors för-
måga att vara självständiga.  

Förmågan att klara sig själv är inte samma sak som att patienten inte behöver över-
syn, något som Nakrem med flera antyder i deras studie [4]. De tar upp att teknik 
som ersätter vårdpersonal kan ha en negativ inverkan på patienter som är obekväma 
med teknik eller för de som kräver mänsklig närvaro i sin behandling. Om vårdper-
sonalen ersätts av teknik som gör att de klarar sig själva blir det en etisk fråga om det 
är okej eller inte att lämna de helt och hållet. Att helt lämna patienterna kan miss-
gynna förtroendet för vårdgivarna. Vidare anmärker även deras studie att vård i 
hemmen är mer kostnadseffektivt än att vårda patienter på sjukhus och att målet ska 
vara att fler äldre åldras i hemmen. För att åstadkomma detta kan teknik användas 
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som ett komplement till fysisk vård och inte som en permanent fullständig ersätt-
ning. 

Som tidigare nämnt måste det dock noteras att studierna genomförda av Arnet med 
flera och Paul Davis [2], [3], använde sig av en doseringssystem innehållande doser 
avsedda för en dag under en längre tid. Dosis har potential att hjälpa människor att 
vara självständiga men inte till samma grad som doseringssystemen som nämndes 
ovan, eftersom Dosis endast innehåller fack för avsedda för en dag.  

Dosis är även tänkt att fungera som ett verktyg till utvecklare av läkemedel för att 
testa sin medicin på människor. Vid slutet av en testperiod finns det data sparad i 
Dosis som visar om försökspersonerna inte har tagit medicinen enligt företagets test-
föreskrifter som programmerats in i Dosis. Informationen kan användas till att ef-
teranalyserna resultatet av medicineringen hos en försöksgrupp som testar ett nytt 
läkemedel. Läkemedelsföretagen kan därför effektivisera sina utvecklingsresurser så 
att läkemedel kan tas fram mer kostnadseffektivt. 

5.7 Batteritid 
Beräkningarna för batteritiden är endast till för att överskåda om valet av kompo-
nenter gör det möjligt att få en batteritid enligt kravspecifikationen. Informationen 
som beräkningarna grundar sig på är endast mätvärden av komponenters strömåt-
gång i drift och i vila. För att genomföra en bättre uppskattning av prototypens 
strömåtgång behövs först en uppdaterad prototyp som sedan testas under en längre 
tid. Under testperioden ska strömåtgången mätas med en lämplig krets. Resultaten 
av mätningarna ska användas till att kunna uppskatta den fullständiga batteritiden 
vid normal användning. 

Vid beräkningarna av strömåtgången skrevs svaren ut i procent av den tänkta batte-
rikapaciteten. Detta för att ge möjligheten till att summera ihop batteriåtgången vid 
olika driftkonfigurationer. Alla resultat avser att komponenterna är i drift under 1,5 
år vilket är ungefär 547 dagar. Resultaten visar att alla komponenter utom inspel-
ningsmodulen är rimliga att använda sig av om användaren av dosettasken brukar 
asken normalt och maximalt. Ett normalfall sattes till fyra alarm per dag, där det 
genomsnittliga svaret på larmet kom inom fem påminnelser. Ett extremfall sattes till 
alla åtta alarm där alla alarm hann påminna maximalt tretton gånger. Mikrodatorns 
normalfall sattes till 2 minuters användning per dag och dess extremfall till 4 minu-
ter. E-pappersdisplayen uppdateras under en kortare tid per dag än vad mikrodatorn 
är i drift; dess normalfall sattes därför till 1,5 minuter per dag och extremfallet till 3 
minuter. 

Bilaga 1 visar att Inspelningsmodulen inte går att använda sig av. Inspelningsfunkt-
ionen ska gå att implementera i MCUn vilket borde resultera i att strömförbruk-
ningen i vila går från 25,4mA till ca 3mA; vilket är strömmen MCUn drar när klock-
frekvensen sätts till 4MHz. 

I bilaga 4 ges några exempel på förbrukning av batteri under kravspecifikationens 
krav på batteritid. Den lägsta kombinationen förbrukar endast cirka 8 % av batteriet 
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medan den kombination som förbrukar mest ligger på cirka 91 %. Resultaten är 
självklart endast en uppskattning och är inte testat på en verklig prototyp. Däremot 
säger resultaten något om hur energikrävande komponenterna är i olika konfigurat-
ioner. Den övriga energin i batterierna kommer at förbrukas genom att mikrodatorn 
drar ström i vila, NFC drar mycket ström vid dataöverföring och att ett eventuellt 
minneskort drar ström då det arbetar. Dessa är dock svåra att ta med i en uppskatt-
ning och bör därför istället testas på en verklig prototyp som beskrivet ovan. 
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6 Slutsatser 

Examensarbetet har skapat en prototyp för att realisera en smart pillerdosa som ska 
kunna anpassas efter personer med olika symptom. Arbetet har fastslagit både bris-
ter och styrkor hos prototypen som kan användas för att konstruera en riktig pro-
dukt, eller som grund till vidare studier. Med en smart pillerdosa kan personer med 
behov av daglig medicinering på ett enkelt sätt bli mer självständiga.  

Utifrån studierna i avsnitt 2.1 Hållbar utveckling, har Dosis potential att bidra till 
minskade kostnader för sjukvård och samhälle. Dosis underlättar även självmedici-
nering vilket ökar självständigheten hos patienter, inte som en fullständig ersättare 
till vård med fysisk personal utan snarare som ett komplement. Detta kan gynna pa-
tienten genom att den klarar av att sköta sitt eget liv längre, samtidigt som att pati-
enten får fysisk kontakt med vårdpersonal för att inte utmana förtroendet mellan 
patient och vårdgivare. Pengar kan sparas då patienten inte behöver dagliga hembe-
sök då denna klarar att ta sina tabletter själv. 

Den ekonomiska besparingen kan exempelvis gå till bättre sjukvård, investeringar i 
läkemedelsföretag eller till utveckling av nya läkemedel. Systemet uppfyllde inte alla 
specifikationskrav från uppdragsgivaren, men genomförde genomgående analys och 
planering för ett fortsatt arbete. Enstaka moduler som användes i projektet uppfyllde 
inte energikraven som krävdes för en batteritid på 1–1.5 år. Med Arduino IDE kan 
en funktionsprototyp skapas på kort tid. Däremot begränsas prototypen till att inte 
kunna ta del av alla hårdvarunära funktioner som exempelvis intern RTC eller ener-
gibesparingslägen.  

6.1 Förslag till vidare arbete 
Till ett fortsatt arbete för en smart pillerdosa kan följande förbättras eller läggas till: 

● Fullständigt implementera en E-paper display 

● Implementera ett realtidsoperativsystem och producera kod med hjälp av 

IAR-Workbench eller liknande plattform för att kunna ta del av strömbespa-

ring och den interna RTC hos F4 processorserie eller annan MCU från 

STMicroelectronics. 

● Val av slutgiltig processor med hänsyn tagen till kostnad per processorchip, 

processorkraft och strömförbrukning. 

● Kontrollera om minneskortet verkligen behövs för att lagra all information 

som krävs för produkten. 

● En annan lösning av ljudinspelning och ljuduppspelning för att spara ström, 

exempelvis en intern mjukvarulösning för in-och uppspelning av ljud. 

● Om minneskort ska användas kan trådlösa uppdateringar ske med NFC. Där 

uppdateringen laddas ner till minneskortet och mikrodatorn använder det 

nya operativsystemet efter en omstart. 

● Skapa ett kretsschema till en färdig andraprototyp som uppfyller uppdrags-

givarens krav. 
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Bilagor 

1. Effekttabell för prototypkomponenter 
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2. Testscenarier Dosis 
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3. Effektberäkningar 
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4. Resultat på några användarfall 
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5. Tillståndsmaskin 
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6. Prototyp 
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7. Pristabell 

Komponent # 
Ungefärligt pris från till-

verkare 
Va-
luta 

NFC     

PN532 5,50 $ 

CR95HF-VMD5T  5,00 $ 

Kort 3 7,80 $ 

SD-kort (2GB) 9,78 $ 

Mikrokontroller     

PIC32MX340F512H 4,06 $ 

STM32F411RET6 3,20 $ 

Inspelningsmodul 0,88 $ 

LCD 16,00 $ 

E-paper 23,00 $ 
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