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Sammanfattning 
De senaste åren har skidutrustningen inom den alpina skidåkningen genomgått en dramatisk 

utveckling. Det har bland annat kommit nya skidor. Dessa nya carvingskidor har gett oss nya världs-
rekord men samtidigt nya skador och regler. Men den nya tekniken ställer också nya krav på nya 
träningsredskap och nya mätutrustningar. Projekt CARVE är ett försök för att ta fram en sådan 
utrustning. 

Detta examensarbete är en fortsättning på projekt CARVE. Resultatet från föregående examens-
arbete var en fungerande mekanik men elektroniken, mjukvaran och kommunikationen mellan de 
olika delarna i CARVE fungerande fortfarande inte tillfredställande.  

CARVE som system består av ett flertal delar, datainsamlingsdelen, ’skida’, datalagringsdelen, 
’logger’, synkroniseringsdelen, ’synkbox’ och en PC mjukvara för att konvertera den insamlade data 
till en film. De träningshjälpmedel som används inom den alpina skidåkningen i dag är främst 
kameran; åken filmas och efteråt går tränare och åkare igenom filmen gemensamt för att utvärdera 
dagens träning. Det som CARVE tillför är att man nu skall se två synkroniserade filmer; det filmade 
åket och en film med rörliga diagram över de krafter som mätts upp under åket.  

Figur 1: Principskiss över datainsamlingsdelen av CARVE 

Det som gjorts med hårdvaran är att logiken har bytts från femvoltslogik till trevoltslogik för att 
stämma överens med Bluetooth-chippet, Radio-chippet och minneskortet, detta för att slippa 
konverteringskretsar mellan fem och tre volt. Då varken C167:an eller C164:an klarar trevoltslogik 
valdes en ny mikrokontroller som klarade tre volt och som var mer lämpad för uppgiften. Filterdelen 
har också gjorts om för att öka prestandan och avhjälpa de brister som tidigare fanns i prototypen.  
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I mjukvaran har det först och främst gjorts en översikt och ett helhetstänkande har införts. Sedan 
har delar av mjukvaran från tidigare skrivits om för att passa den nya hårdvaran medan andra delar 
skrivits från grunden. De som uppdaterats är främst hanteringen av formateringen på minneskortet 
så att flera filer kan lagras på samma kort och så man kan använda fler storlekar på kort än bara 8 
MB. Sedan har Bluetooth-kommunikationen setts över så att den är mer anpassad till Bluetooth-
protokollet med dess fördelar och nackdelar.  
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Abstract 
Alpine skiing equipment has during the last years gone through an enormous development.  For 

example new skis; these so called carving skis have brought us new world records but also new types 
of injuries and new rules.  This new technology arise demands for new training equipment and 
measurement systems.  The CARVE project is an effort to develop such a system.   

This Master degree project is a part of this project.  The last iteration resulted in a good, working 
mechanics but the electronics, the software and the communication in between the parts of CARVE 
was still not working satisfactory.   

The training system CARVE consists of four different parts: data acquisition, ‘skida’, data saving, 
‘logger’, movie – data synchronization, ‘synkbox’ and a PC software to convert the logged data to a 
movie.  In today’s alpine ski-training the camera is widely used as a aid, each training run is filmed 
and afterwards the trainer and skier can watch and talk through the runs.  CARVE ads a second 
movie illustrating the forces between the ski boot and the ski, this movie is synchronized with the 
one of the run and should help in the analyzing of the run.  

Figure 2: Overview of the ski slope used part of CARVE 

The hardware has been updated with a change from five volts logic to three to better match the 
voltage of peripherals: Bluetooth-chip, RF-chip and the MMC-card.  As neither of the C167 nor the 
C164, which were used in the previous project, could handle three volts a new micro controller was 
chosen which could handle three volts logic and was more fit for the task.  The filtering hardware 
has also been revised to resolve the weaknesses of the last prototype and improve the performance.   
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In software a more structural thinking was added in effort to simplify the development and 
understanding of the project.  The code from the previous project has been updated according to 
the new hardware.  This was mostly small fixes but some code had to be rewritten.  The code 
handling the memory card has been updated to handle multiple files and different sized cards.  The 
Bluetooth communication has been revised to better match the protocols build in pros and cons. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
För fem till tio år sedan skedde en dramatisk utveckling av alpin skidutrustning, främst 

på skidfronten men även bindningar har utvecklats och så kallade förhöjningsplattor har 
tillkommit. Den nya typen av skidor kallas för carvingskidor för att de skär ner i backen 
på ett annat sätt än de gamla skidorna, eller timglasskidor efter sin smala midja. Skidornas 
utformning gör att åktekniken har förändrats och att åkaren får mer svepande svängar än 
tidigare. Med de nya skidorna räcker det med att ”kanta” med knäna för att svänga eller 
svänga med höften genom att vinkla den inåt backen. Det blir en pendelrörelse med 
benen och överkroppen skall vara ganska stilla tillskillnad från tidigare då det var en mer 
guppande rörelse upp och ner. 

De nya skidorna har också en annan längd än de gamla, de är kortare för att åkaren 
skall kunna ta snävare kurvor. En annan detalj som tillkommit är förhöjningsplattorna 
som nämndes ovan, de är också till för att man skall kunna ta snävare kurvor men den 
här gången genom att bindningen och pjäxan kommer högre upp så kan åkaren luta mer i 
kurvorna utan att pjäxan tar i snön och därigenom få ett snävare skär. Införandet av 
carvingskidan har gett snabbare åkning i de flesta alpina grenar men också nya typer av 
skador. Detta har gjort att det har kommit fram nya regler med bland annat värde för 
skidans svängradie.  

Figur 3: En carvingskida med sin typiska timglasform. 

Med bakgrund av detta startades hösten 2001 ett forsknings- och samarbets-projekt 
mellan avdelningen för Mekatronik på KTH, Sveriges Olympiska Kommitté, Vintersport 
Centrum i Östersund, Alpina Landslaget och högskolan i Halmstad. Projektets syfte var 
att bidra till en bättre förståelse för den moderna skidåkningens förutsättningar i form av 
mekanik, dynamik, biomekanik och materialteknik. Projekten ska på sikt ge en veten-
skaplig grund för ny- eller vidareutveckling av alpin skidutrustning, ökad förståelse för de 
skador och skaderisker som uppkommit i samband med den nya alpina utrustningen, 
samt nya träningsmetoder och utrustning som förbättrar tävlingsåkarnas förutsättningar. 

Som ett första steg startade projekt CARVE som ett av projekten i mekatronik högre-
kurs 01-02. Det arbetet fortsatte sedan som ett examensarbete som detta examensarbete 
sedan bygger på  [1].  

1.2 Mål och syfte 
Syftet med examensarbetet är att vidareutveckla och fortsätta på den utrustning för 

kraftmätning vid alpin skidåkning, CARVE, som utvecklas vid Maskinkonstruktion på 
Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, i samarbete med Svenska Olympiska Kommittén, 
SOK  [1]. Målet var att få fram en fungerande prototyp. 
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1.3 Systembeskrivning 
CARVE som system består av ett flertal delar, datainsamlingsdelen, ’skida’, data-

lagringsdelen, ’logger’, synkroniseringsdelen, ’synkbox’ och en PC mjukvara för att 
konvertera den insamlade data till en film. De träningshjälpmedel som används inom den 
alpina skidåkningen i dag är främst kameran; åken filmas och efteråt går tränare och åkare 
igenom filmen gemensamt för att utvärdera dagens träning. Det som CARVE tillför är 
att man nu skall se två synkroniserade filmer; det filmade åket och en film med rörliga 
diagram över de krafter som mätts upp under åket. Beskrivningen nedan är för systemet 
så som det ser ut nu med de förbättringar jag gjort. 

logger

skida 

synkbox 
RF-kommunikation

BT-kommunikation 

Figur 4: Principskiss över datainsamlingsdelen av CARVE 

1.3.1 Ett åk (scenario) 
Innan ett åk kan bli av börjar man med att utrustningen monteras på skidorna och ett 

MMC-kort sätts i loggern, ett MMC-kort är ett litet flashminne som används i till 
exempel digitalkameror. Sedan när skidåkaren är klar att åka uppe i backen så trycker han 
på start/stoppknappen på loggern för att initiera loggern och skidorna samt för att sätta 
igång kommunikationen mellan dessa. Därefter trycker filmaren på synk/startknappen på 
synkboxen för att kontrollera att åkarens utrustning är klar för att åka, när han får 
klartecken från synkboxen så trycker han återigen på synk/startknappen för att starta 
åket. Det som då händer är att han filmar en diod på synkboxen som blinkar samtidigt 
som datainsamlingen startar hos skidkaren. Loggern ger samtidigt ifrån sig en startsignal 
för att signalera till åkaren att nu är filmen igång. När skidåkaren åkt sitt åk trycker han på 
återigen på start/stoppknappen för att avsluta datalagringen. För att sedan göra film av 
den mätdata som samlats in, använder man en PC-mjukvara för att konvertera filen från 
MMC-kortet till en film. Denna redigerar man sedan tillsammans med filmen från åket i 
ett redigeringsprogram och lägger starten för data filmen där man ser synkdioden på 
filmen från åket. För en mer uppstyltad version av själva åket se  Bilaga 6 och för en 
översikt av mjukvaran se  Bilaga 10. 

1.3.2 Skida 
På skidorna sitter en platta mellan skidan och bindningen. Plattan består av en styv 

bindningsplatta, en ram, sex små mätbalkar och en elektronikbox. Bindningen är fast-
skruvad i bindningsplattan som sitter upphängd i mätbalkarna i ramen som i sin tur är 
fäst i skidan. På mätbalkarna sitter trådtöjningsgivare monterade i wheatstone bryggor. 

 2 – 
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Förstärkare 
och filter 
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ROK 104 

Trådtöjnings-
givare på skidan 
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Figur 5: Översikt av skidan. 

För att läsa av trådtöjningsgivarna och skicka vidare informationen sitter det en 
elektronikbox bakom bindningen. Elektroniken består av en mikrokontroller, sex stycken 
instrumentförstärkare, filter och en BT-modul. 25 gånger per sekund så läser mikro-
kontrollern av trådtöjningsgivarna och lagrar värdena, när den sedan lagrat 17 värden 
skickar den de via BT till loggern. För en närmare beskrivning av beteendet se avsnitt 
 4.2.1  Bilaga 7 och . 

1.3.3 Logger 
Loggern är en handhållen enhet som skidåkaren bär på sig under åket. Det är den som 

är hjärnan i datainsamlingsdelen av CARVE Den tar emot synksignalen från synkboxen 
och sköter insamlingen av data från skidorna. Loggern består av en mikrokontroller, en 
BT-modul och en RF-modul. 

 

Mikro-
kontroller 

Atmega64L 

BT-modul 
ROK 104 

RF-modul 
nRF401 

MMC 
kort 

Lysdioder 

Tryckknapp

Figur 6: Översikt över loggern. 

1.3.4 Synkbox 
Synkboxen är även den en liten handhållen enhet, den är också den enklaste delen av 

CARVE, den består av en Atmega64L, en RF-modul, en knapp och tre lysdioder. 
Synkboxens funktion är att kameramannen skall kunna meddela åkaren när det är klart 
för start och att synkronisera datainsamlingen med filmningen. 

Mikro-
kontroller 

Atmega64L 

RF-modul 
nRF401 

Tryckknapp

Lysdioder 
 

Figur 7: Översikt över synkboxen. 

1.3.5 System och produktkrav 

Systemspecifikationen är i stort den samma som i  [1] men med några mindre 
justeringar. Exempelvis så lades kravet på att lagra flera mätvärden för att senare skicka 
dessa i större paket till. 
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Skida 

skall 

• under användning läsa av data från sex trådtöjningsgivare. 
• ha en samplingsfrekvens av varje kanal som skall vara minst lika med kamerans 

ildfrekvens, 25Hz. 
• ha en AD omvandlare på minst 10 bitar. 

kunna registrera ±15mV från trådtöjningsgivarna. 
snö, väta, vibrationer. 

• icka den i större paket till loggern via BT, t.ex. 2 ggr i 

a sig som höger eller vänster 

• 

• driven och ha en batteritid på minst en timma. 

vara lätt att applicera på skidan. 

bö

a BT då loggern skickar ut en förfrågan, istället för att som 
nu; då loggern ropar på en specifik BT modul med hjälp av dess hårdvaruadress. 

• ha minst tre timmars batteritid. 

Log e

skall 

T och lagra den på ett MMC kort. 
• skilja på höger och vänster skida. 

cka och ta emot RF meddelanden till från synkboxen upp till ett avstånd på en 
km. 
ge i från sig ett ljud som startsignal. 

innebär: -20 - +40 °C, snö, väta, vibrationer. 

• batteri driven och ha en batteritid på minst en timma. 

bö

b

• 
• klara den miljö som skidbacken innebär: -20 – +40 °C, 

Detta utan att störa skidåkaren eller mätvärdena. 
lagra data för att sk
sekunden.  

• kommunicera med loggern via BT och identifier
skida. 
ha en bredd av max 60 mm. 

• vara kompakt/liten. 
vara batteri 

• vara användarvänlig: 
o 

r 

• ha en samplingsfrekvens på 100Hz på varje kanal. 
• identifiera sig själv vi

g r 

• ta emot data från två skidor via B

• ski

• 
• lagra data på ett 16MB MMC kort. 
• klara den miljö som skidbacken 

Detta utan att störa skidåkaren eller mätvärdena. 
vara 

• vara användarvänlig. 

r 
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• närmast och avgöra vilken som 

la storlekar av MMC kort, så länge data får plats dvs. 
• kunna lagra flera åk på samma MMC kort som separata filer. 
 ha minst tre timmars batteritid. 

Synkb

sk

en till/från loggern upp till ett avstånd på en km 
• ha en synk lysdiod, för synkningen av videoinspelningen. 

vändaren visuell feedback på hur synkningen går/är med loggern. 
• klara den miljö som skidbacken innebär: -20 - +40 °C, snö, väta. 

vara batteri driven och ha en batteritid på minst en timma. 

bö

1.4 gående projekt 
Det var ett par saker som inte fungerade tillfredställande i CARVE och som skulle 

rättas till i det här examensarbetet.  

1.4.1 5V logik 
ikrokontroller som används mycket 

vi
tt de är 5V mikrokontroller och då BT-modulen, RF-

modulen och MMC-kortet alla använder 3V så behövs det en mängd omvandlingskretsar 
mmesbrist på skidan så tar sådana kretsar onödigt med platts. 

D

jd 
att vissa paket inte kom fram och att andra kom fram i annan ordning än de skickades. 

kunna identifiera de två skidor som är i närheten/
är höger respektive vänster. 

• kunna lagra data på al

•

ox 

all 

• skicka och ta emot RF medeland

• ge an

• 
• vara användarvänlig. 

r 

• ha en batteritid på en dag, ca: 12 timmar. 

 Brister hos före

Tidigare användes Infineon C167 och C164, två m
d institutionen och därmed fanns det mycket kunskap om dessa. Dock finns det vissa 

problemen med dessa bland annat a

och då det är utry
essutom så är trådtöjningsgivarna rent resistiva givare vilket medför att de drar mer 

ström vid 5V än 3V, 250 mA mot 150 mA. Nu använder 3V logik oftast 3,3 V men då 
resistiva givare användes och alla ingående kretsar klarade 3,0 V så användes denna för 
att minska strömförbrukningen. Läs mer om strömförsörjningen i avsnitt  2.5 sidan 11. 

1.4.2 BT-kommunikation 
Tidigare skickades data med BT 25 gånger per sekund per skida, med andra ord så 

snart en mätserie om de sex kanalerna avslutats. Detta ger 50 paket per sekund till 
loggern och med den fördröjning som finns i BT så blir det trångt. Detta fick som föl

Fördröjningarna kommer sig av att BT har ganska stor overhead  [3] och inbyggd 
felkontroll med återsändning. Detta gör att fördröjningar i storleksordningen 20 ms men 
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 spikar uppåt 35 ms förekommer [2]. När man sänder 50 paket per sekund så krävs att 
ge

et 
kl

nomsnittsfördröjningen ligger under 1/50 s = 20 ms för att allt ska gå smidigt och man 
inte skall missa några paket. Som ses så ligger det tidigare projektet på gränsen av vad BT 
klarar.  

Lösningen var att skicka större paket vilket ger färre paket per sekund, BT-chipp
arar datapaket med en storlek på 512 bytes vilket är mer än nog. Då MMC-kortet bara 

stöder att man skriver och läser 512 bytes åt gången och data lagras som fyrasiffriga 
ASCII siffror så valdes en paket storlek på 205 bytes Vilket ger ca: 4 paket i sekunden. 
Varje värde från trådtöjningsgivarna tar upp 4 tecken plus ett tecken för att separera 
värdena, alltså 5 bytes per värde och varje mätning ger 6 värden per skida, en skiddata.  

 ( ) bytes 2skiddata 1707,1756512 +==⋅  (1) 

Då strukturen på filen är sådan att skiddata från höger och vänster skida ligger 
varannan så lagrar loggern ett paket från varje skida, 34 skiddata, innan den skriver till 
MMC-kortet. Detta innebär att skidorna skickar 617 ⋅  mätdata per BT-paket med en 
storlek på 20512617 =+⋅⋅ bytes. Den 205:e byten är en IDbyte för att skilja paketen åt. 
Nu ges BT-enheterna gott om tid med den inbyggda felkontrollen och tid för att skicka 
om, om så krävs.  

1.4.3 Mätning med hjälp av en multiplexer, mux 

s vid dubbla sampelfrekvensen för en kanal, här 50 Hz, för att inte få 
så blir den frekvens 

ed utan vi får ett 
be

Tidigare så användes en förstärkare, ett filter och en AD kanal för att läsa av 
trådtöjningsgivarna. För att ändå kunna läsa av alla givarna så användes en analog mux 
innan förstärkaren. Denna lösning hade valds på grund av utrymmesskäl då det bara 
behövdes en förstärkare och ett filter istället för sex trådtöjningsgivarna och muxen är 
förhållandevis liten. Denna lösning har dock en del inbyggda problem: då man vill ha 
filtrets skärfrekven
problem med vikning. Men då det är sex kanaler som skall läsas av 
som filtret samplas med 125 Hz. Detta gör att filtret inte hinner m

teende som i Figur 8 nedan. 
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Figur 8: Simulering av mätning med mux. Före[—] respektive efter[- -] filtret. 

Lösningen är att ändå använda sex förstärkare och sex filter. Detta blev möjligt då ett 
enklare RC-filter användes tillsammans med digital filtrering och att både BT-chippet och 
mikrokontrollern är mindre än i föregående projekt. Läs mer i avsnitt  2.4 sidan 10. 

1.5 Avgränsningar 
De begränsningar som sattes upp vid starten av projektet var att det skulle inriktas på 

att byta ut den 5V elektronik som nu användes, men inte fungerade tillfredställande, och 
ersätta den med 3V elektronik med tyngdpunkt på skida och logger. Mjukvaran skulle 
även anpassas till den nya hårdvaran. Tyngdpunken lades även här på att få skida – logger 
kommunikationen att fungera och i mån av tid titta på logger – synkbox.  
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2 Val av ny hårdvara 

2.1 Mikrokontroller 
De krav som ställdes på mikrokontrollern finns sammanställda i Tabell 1 nedan. Det 

som utgjorde den största begränsningen var kravet på tre seriella kanaler. Dessa krav 
fanns inte samtidigt i logger, skida och synkboxen men för att underlätta utvecklings-
arbetet så valdes en och samma mikrokontroller för alla tre delarna. Till exempel skulle 
skidan och synkboxen ha klarat sig utan SPI och med bara en UART och loggern och 
synkboxen utan AD. 

Tabell 1: Krav på mikrokontrollern. 

Krav Anledning 
3V logik BT-chippet, MMC-kortet och RF-cippet är 3 Volts. 
2 UART Till BT-chippet och RF-chippet. 
1 SPI Till MMC-kortet 
6 kanalers AD, 10 bitar Till trådtöjningsgivarna. 
Liten Det finns inte mycket platts på skidan. 
Strömsnål Batteridrift 
Flash ROM För att underlätta utvecklingsarbetet. 

 

För att hitta lämpliga mikrokontroller användes tillverkarnas hemsidor och kontakter 
både på institutionen och hos återförsäljare. Hela sammanställningen av mikrokontroller 
finns som  Bilaga 1, de mest lämpade är sammanställda i Tabell 2 nedan. Som synes är det 
inte så mycket som skiljer dem åt. Det som kom att avgöra vilken som valdes var 
tillgången på utvecklingsmiljö och tidigare erfarenheter av mikrokontroller.  

Tabell 2: Utdrag ur sammanställningen av lämpliga mikrokontroller.  IUSART 

Processor: MSC1210Y5 MSP430F148 Atmega64L Z8F6401 

Tillverkare Texas I. Texas I. Atmel Zilog 

Bitar  [st] 8 16 8 8 

Max klocka  [MHz] 18 8 8 20 

Vcc  [V] 2.7-5.25 1.8-3.6 2.7-5.5 3-3.6 

ROM  [kB] 32 48 64+2 64 

RAM  [B] 1280 2048 4096 4096 

UART  [st] 2 2I 2 I 2 

SPI  [st] 1 2I 1+2 I 1 

AD  [bitar] 24 12 10 10 

I/O  [st] 34 48 53 46 

Storlek  [mm] 10·10 14·14 14·14 14·14 

Dev. kit  [$] ? Nej 79$ 49.9$ 

Utv. Miljö  [$] ? gratis gratis 49.9$ 
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2.1.1 Texas Instruments MSC1210Y51 
En mikrokontroller specialiserad på datainsamling, den har en AD på 24 bitar. Den har 

dock lite klent med RAM och då den är en ny mikrokontroller så finns det mycket lite 
info om den och det fanns inget utvecklingskit att tillgå. Den bygger på en 8051 kärna.  

2.1.2 Texas Instruments MSP430F1482 

Den mikrokontroller som FYM använder  [5], den har inte ett SPI interface men det 
går att komma runt med en av dess USART’s, en annan nackdel är att den kan vara svår 
att komma igång med.  

2.1.3 Atmel Atmega64L3 

Den mikrokontroller som valdes; mest för att den är lätt att komma i gång med  [5] och 
att jag hade erfarenhet från AVR plattformen sedan tidigare. Dessutom är utvecklings-
miljön gratis och lättillgänglig över nätet  [4]. Men då tillgången på Atmega64L var 
mycket begränsad beställdes Atmega128L istället, enda skillnaden är att 128:an har 128 
kB flashminne istället för 64. Prisskillnaden var 70 SEK för 64:an mot 98 SEK för 
128:an. 

2.1.4 Zilog Z8F64014 
En mikrokontroller som verkar mycket lämpad men som föll på att jag hade erfarenhet 

från Atmels AVR sedan tidigare.  

2.2 BT-modul 
Då föregående projekt använt Erikssons BT-modul ROK 101 007 så valdes Infineon 

ROK 104 0015, på inrådan från tidigare projekt, som BT-modul då det är Infineon som 
har tagit över Erikssons produktion och 104:an är en utveckling av 107:an och de 
drivrutiner som är skrivna skall fungera. 104:an uppfyller dessutom kraven på litenhet, 
köldtålighet och strömsnålhet. 

2.3 RF-modul 
De krav som sen tidigare fanns på RF-modulen är en räckvidd på 1000 meter. Det 

visade sig att de flesta RF-moduler på marknaden är gjorda för mycket kortare avstånd på 
en till tio meter för till exempel dörröppnare och liknande och de flesta som finns för 
längre avstånd är ofta stora externa enheter. De moduler som ändå passade kraven är 
sammanställda i Tabell 3 nedan. Från tidigare fanns dålig erfarenhet från Chipcons 
moduler då de var svåra att ha att göra med och därför valdes NordIC’s nRF4016 då den 

1 Datablad: http://www-s.ti.com/sc/ds/msc1210y5.pdf 
2 Datablad: http://www-s.ti.com/sc/ds/msp430f148.pdf 
3 Datablad: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2490.pdf 
4 Datablad: http://www.zilog.com/docs/z8encore/ps0199.pdf 
5 Datablad: http://www.eurodis.com/wireless/Doc/LTB/rok104001_r1c_ds.pdf 
6 Datablad: http://www.nvlsi.no/files/Product/data_sheet/datasheetnRF401rev1_6.pdf 
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har ett enkelt parallellt kontrollinterface och att den uppfyller kravet på räckvidd enligt 
 [7].  

Tabell 3: Sammanställning av RF-moduler 

RF-modul nRF401 nRF903 CC400 CC1000 

Tillverkare NordIC NordIC Chipcon Chipcon 

Frekvens  [MHz] 433 433/868/900 300-500 300-1000 

Känslighet  [dBm] -105 -104 -105 -105 

Sändning  [dBm] 10 10 14 10 

Modulation FSK GFSK FSK FSK 

Vcc [V] 2.7-5.25 2.7-3.3 2.7-3.3 2.1-3.6 

Bit rate  [kbit/s] 20 76.8 9.6 38.4 

Kontrollinterface parallellt SPI 3 wire 3 wire 

Kommunikations–
interface 

UART UART manchester UART 

2.4 Filter 
För att få så liten yta på kretskortet som möjligts utvärderades två lösningar av filter: 

dels ett avancerat åttonde ordningens Besselfilter från Maxim, MAX74057, och ett enkelt 
första ordningens filter av en kondensator och en resistor; ett RC filter. Maximfiltret är 
ett switched-capacitor filter som drivs med en klockpuls på 100 gånger skärfrekvensen 
för filtret och har en åtta pinnars SO kapsel. Detta gör att det förutom spänning och jord 
behövs en högfrekvent klockpuls utdragen till filtren. Detta tillsammans med att ett 
åttonde ordningens filter är mycket mer än vad som behövs så valdes det enklare och 
mindre RC-filtret istället. 

Då enbart ett RC-filter är lite för lite för att få bort allt brus så samplas varje kanal åtta 
gånger och ett medelvärde tas för att bättra på filteregenskaperna för systemet. För att 
komma fram till sampelfrekvensen se beräkningarna nedan. 

Filmen har 25 bilder per sekund så vi skall lagra värden från varje kanel med 25 Hz 
men för att få bättre filteregenskaper och bättre spridning på samplingarna tar vi åtta 
sampel under de 40 ms som en bildruta tar. Se Figur 9 nedan. Som synes så samplas 

400 5 [ms] 

kanal 1 
kanal 2 

kanal 3 
kanal 4 

kanal 5 
kanal 6 

25 Hz200 Hz 

medelvärde

ett sampel 

7 Datablad: http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/MAX7401-MAX7405.pdf 
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kanalerna med 200 Hz. 

Figur 9: Beskrivning av samplingen av givarna på skidan. 

Nu har vi sampelfrekvensen och nu behöver vi beräkna storleken på motståndet och 
kondensatorn i filtret. Skärfrekvensen för ett RC-filter ges av ekvation (2). 

CR
fc ⋅⋅
=

π2
1  (2) 

Med en önskad skärfrekvens på två gånger 200 Hz och med standard storlekar på 
komponenterna valdes ett motstånd på 3,9 kΩ och en kondensator på 0,1 μF. Dessa ger 
ett filter med en skärfrekvens på 408,9 Hz.  

2.5 Strömförsörjning 
Den del av CARVE som drar mest ström är skidan så strömförsörjningen dimension-

erades efter den. Det som ställer krav på strömförsörjningen på skidan är förvånansvärt 
nog inte mikrokontrollern, BT-modulen eller filtren utan de sex trådtöjningsgivarna, de är 
bara på 120 Ohm styck så de drar tillsammans 150 mA vid 3 V. För att spara ström 
planerades att sätta in en MOSFET transistor efter varje givare för att bara ge ström till 
den som skulle läsas av, men det innebär att vi får samma problem som innan när vi 
använde en mux, se Figur 8 sidan 7, men den här gången går spänningen till filtret från 
noll volt varje gång istället för från föregående givares värde. Man skulle delvis kunna 
komma runt det problemet genom att ”förvärma” givarna, alltså att strömsätta dem en 
stund innan man samplar så att flera givare får ström samtidigt, men problemet med anti-
vikningsfiltret kvarstår som beskrivet i avsnitt  1.4.3 sidan 6. Det skulle även ta upp viktig 
platts på kretskortet. Detta gjorde att alla givarna fick vara på hela tiden under åket men 
en MOSFET transistor placerades mellan trådtöjningsgivarna och jord så att alla givarna 
kan stängas av när de inte behövs. Men i drift drar de som sagt 150 mA och för att ha 
marginal när BT-modulen sänder på full effekt, ~50 mA, så valdes en regulator från 
Torex, XC62FP3002PR8, som kan ge 250 mA vid 3 V. Då denna komponent inte är dyr 
valdes för enkelhetens skull samma strömförsörjning till logger och synkboxen.  

Till denna skall sedan ett batteri kopplas, regulatorn kräver 3,3 V för att ge 3 V, 200 
mA. Ett vanligt mobiltelefonbatteri ger 3,6 V och de finns i allt från 200 mAh till 1 500 
mAh och i varierade storlekar. Ett sådant batteri skulle passa utmärkt till skidan, men 
även till logger och synkboxen men dock inte med samma krav på kapacitet.  

8 Datablad: http://www.farnell.com/datasheets/34873.pdf 
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3 Implementering av hårdvaran 
Hårdvarudelen av projektet var den del som jag hade minst erfarenhet sedan tidigare 

vilket gjorde att jag var tvungen att lägga ner mer tid än jag hade tänkt mig. Att 
programmen från IVEX inte riktigt höll måttet hjälpte inte heller. 

3.1 Utvecklingsmiljö 
För att rita upp el-scheman över korten användes IVEX WinDraft och för att skapa 

kortlayouten användes IVEX WinBoard. För att verifiera och inspektera de gerberfiler 
som WinBoard skapade så användes PentaLogix ViewMate.  

3.2 Kortlayout 
Kortlayouten gjordes så att på skidan skildes de analoga signalerna så mycket som 

möjligt från BT-antennen, på samma sätt lades BT och RF chippen på varsin ända av 
loggern. Detta för att minska de störningar och överhörningar som annars skulle ha 
uppstått. Ett jordplan lades även på undersidan där möjligt för att ytterligare minska 
störningarnas genomslag.  

BT-antennen gjordes likadan som tidigare  [2], en inverterad F-antenn som i Figur 10 
nedan, detta då den fungerat bra tidigare och är en mycket enkel design. RF-antennen 
gjordes som en loopantenn enligt anvisningarna i  [7] för att få en liten men ändå effektiv 
antenn. Se Figur 11 för hur en loop antennen ser ut. Måtten blev 20 × 35 mm med en 
linjebredd på 1 mm. I  Bilaga 3  Bilaga 5 och  finns kretsscheman över skidan respektive 
loggern där antennerna syns väl. 

 
Figur 10: BT-antennens utformning, inverterat F-antenn. 

 
Figur 11: RF-antennens utformning, loopantenn.

3.2.1 Skida 
På bilden nedan, Figur 12, är jordplanen borttagna för att göra schemat mer över-

skådligt. Till vänster sitter kontakten till trådtöjningsgivarna följt av OP-förstärkarna och 
RC-filtren. Uppe till vänster sitter strömförsörjningen och batterikontakten. Uppe till 
höger sitter BT-chippet med sin antenn. Nere till höger sitter mikrokontrollern med till-
hörande kristall och mellan filtren och mikrokontrollern sitter statusdioden och 
programmeringsinterfacet. 
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Figur 12: Layouten av skida kortet. 

 
Figur 13: Översikt av de analoga och digitala 

delarna av skida kortet. 

3.2.2 Logger 
Loggern har mikrokontrollern med tillhörande kristall i mitten och MMC-hållaren 

under de. Till vänster sitter strömförsörjningen, lysdioder, start/stop knappen och BT-
chippet, till höger sitter RF-chippet med tillhörande kristall och filter. 

 
Figur 14: Layouten av logger kortet. 

3.3 Kortkonstruktion 
Det som satte begränsningarna i storlek var i skidans fall den mekaniska utformningen 

av fästanordningen som medgav en bredd av kortet på 60 mm. För loggern var det loop-
antennen som satte bredden, 40 mm. För längden på korten var det antalet komponenter 
och hur väl dessa packades som satte gränsen.  

Korten tillverkades hos SMD Produktion AB9 i Stockholm som även monterade BT-
chippet då det är av LGA-typ och går därför inte att löda förhand. 

9 http://www.swedelco.se/smd/index.html 
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4 Mjukvara 

4.1 Utvecklingsmiljö 
Som utvecklingsmiljö användes dels Atmels AVR Studio 4 som simulator, för att ställa 

in olika parametrar på utvecklingskittet STK500 och för att sätta de olika moderna på 
mikrokontrollern, som vilken klocka den skall gå med till exempel. Men mest användes 
WinAVR  [4], ett programpaket som innehåller kompilator, editor, programmerare samt 
standard bibliotek. WinAVR är gratis och består av AVR GCC, Programmers notepad, 
avrdude samt ett flertal program till som jag inte använt.  

4.2 Upplägg 
De olika delarna är uppbyggda som tillstånds maskiner med ett antal tillstånd och med 

enkla villkor för byte av tillstånd. I Figur 15 nedan ses tillståndsdiagrammet för hela 
systemet, diagrammet finns också i mer detaljerad full storlek i  Bilaga 10. För ett scenario 
av ett åk se avsnitt  1.3.1  Bilaga 6 på sidan 2 eller mer i detalj i . 

Figur 15: Tillståndsdiagram för hela systemet 

4.2.1 Logger 
Loggern har sju tillstånd: init, vila, start, vänta, starta, kör och stopp. Init initierar 

alla de delar av mikrokontrollern som skall och användas går sedan över i vila. Vila 
väntar på att ett MMC-kort sätts in i logger och på att skidåkaren trycker tå start/stopp-
knappen för att då gå över i start. Start konfigurerar BT-chippet till master, söker efter 
skidorna och sätter upp kommunikationen logger – skidor, när det är klart går start över 
i vänta. Vänta är det första tillståndet där RF-modulen är aktiverad och loggern svarar 
nu RF_OK! (0x92) på frågan RF_OK? (0x91) från synkboxen. Vänta går sedan över i 
starta när RF_START (0x93) tas emot från synkboxen. I starta piper loggern för att 
meddela skidåkaren att nu är det dags att åka och BT_START (0x81) skickas till skidorna 
för att starta datainsamlingen. Därefter går starta över i kör, som tar hand om data från 
skidorna och skriver ner den till MMC-kortet. Kör håller på tills skidåkaren trycker på 
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start/stoppknappen eller så länge som det finns platts på MMC-kortet, då går kör över i 
stopp. Där skickas BT_STOPP (0x82) till skidorna och filen på MMC-kortet skrivs in i 
filstrukturen så att Windows kan hitta den. Därefter går stopp över i vila och logger är 
redo för ett nytt åk. För mer information se  Bilaga 7. 

4.2.2 Skida 
Skidan har fyra tillstånd: init, vila, vänta och kör. Init initierar alla de delar av mikro-

kontrollern som skall användas och konfigurerar BT-chippet som slav och går sedan över 
i vila. Vila väntar på kontakt från logger och när kontakt upprättats går vila över i vänta. 
Vänta väntar på BT_START (0x81) från logger för att då strömsätta trådtöjningsgivarna 
och starta AD-omvandlingen och filtreringen av mätdata från trådtöjningsgivarna och går 
sedan över i kör. Kör samlar in paket om 617 ⋅  mätdata från AD-omvandlingen och 
skickar dessa till loggern som beskrivet i  1.4.2 sidan 5. Kör håller på tills logger skickar 
BT_STOPP (0x82), då stoppas AD-omvandlingen, strömmen till trådtöjningsgivarna 
stängs av och kör går över i vila och skidan är redo för ett nytt åk. För mer information 
se  Bilaga 8. 

4.2.3 Synkbox 
Synkboxen blev aldrig implementerad men ett tillståndsdiagram togs ändå fram för att 

kunna få fram helheten av projektet. Synkboxen har fem tillstånd: init, vila, fråga, vänta 
och start. Init initierar alla de delar av mikrokontrollern som skall användas och går 
sedan över i vila. Vila väntar på att synk/startknappen trycks in och går då över i fråga. 
Fråga skickar RF_OK? (0x91) till loggern via RF och väntar i tio sekunder på svar. Om 
RF_OK! (0x92) kommer tillbaka så går fråga över i vänta annars går den tillbaka till vila. 
I vänta väntar den återigen på synk/startknappen men den här gången går den över i 
start där RF_START (0x93) skickas till loggern för att sedan gå över i vila och vänta på 
nästa åk. I start blinkar även synkdioden för att filmen skall kunnas synkroniseras med 
den mätdata som samlas in. För mer information se  Bilaga 9.  

4.3 Kod från tidigare projekt 
En del kod kunde återandvändas från tidigare i projektet. Det var främst kod i form av 

drivrutiner, det vill säga kommunikation med och användning externa enheter, som 
kunde återanvändas.  

4.3.1 BT 
Koden till BT modulen kommer i första hand från ett tidigare exjobb på institutionen 

 [2]. Det som gjorts om är först och främst en anpassning från C167, som koden ur-
sprungligen skrevs för, till Atmega:n. Detta bestod i princip bara av att ändra sänd- och 
mottagar-rutinen. Därefter har mer applikationsspecifik kod lagts till i tolkningsdelen för 
att underlätta programmeringen. Det som lagts till är att när speciella paket tas emot sätts 
flaggor som läses av i huvudloopen av programmet, t e x: om BT_START (0x81) tas 
emot sätts variabeln start_flag.  
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4.3.2 MMC 

 [1]Koden för att läsa från och skriva till MMC-kortet kommer från  och har inte 
ändrats mer än att byta ut det som bytet av hårdvaran krävde. Det stora arbetet lades ner 
på att ytterligare sätta sig in i FAT formateringen  [8], för att kunna hantera fler storlekar 
på kort och för att kunna skriva flera filer till samma kort. Nu hanterar koden FAT12 och 
FAT16, alla kända storlekar på MMC kort (4 – 256 MB) och upp till 99 datafiler på 
samma kort, (SKIDAT01.CAR – SKIDAT99.CAR). Koden varken rör eller störs av de 
filer som redan ligger på kortet, så man kan således använda samma kort för allmän fil 
lagring eller till exempelvis i en digitalkamera. För en förklaring till hur formateringen 
fungerar se  Bilaga 11.  

4.3.3 Implementering  
När mjukvaran implementerades föll vissa av tillstånden bort som rena tillstånd, detta 
berodde på att de egentligen bara är transporttillstånd mellan de riktiga tillstånden. De 
känns lätt igen i de fullständiga tillståndsdiagrammen då de inte har något villkor för att 
fortsätta över i nästa tillstånd utan gör detta när de är klara. Anledningen att jag behöll 
tillstånden i diagrammen är för att de underlättar för förståelsen av hur programmen 
fungerar. De tillstånd som föll bort på detta vis är loggerns starta och stopp, även synk-
boxens start skulle ha behandlats på samma sätt, även om den koden aldrig skrevs i det 
här exjobbet.  

För att implementera tillståndsmaskinerna för de olika delarna så användes en switch-
sats i en whileloop som styrs av flaggor som sattes i olika interrupt. Till exempel i skidan 
sätts start_flag när BT_START tas emot via BT och send_flag sätts när datavektorn från 
AD-omvandlingen är full och är klar att sändas iväg till logger. En förenklad del av koden 
ses i Figur 16 nedan. 

Figur 16: Exempel på kod för tillståndsmaskinen i skidan, . 

while (1) {      // huvudloopen där alla till- 
          // stånd utom init ligger 
 switch (mode) {  
  case vänta:    // mode vänta 
   if (start_flag) { // om start flaggan är satt 
    start_flag = 0; // nollställ start flaggan 
    AD_start ();  // starta datainsamlingen 
    mode = kör;  // byt mod till kör 
   } 
   break; 
  case kör:     // mode kör 
   if (send_flag) {  // om datan är klar att sändas 
    send_flag = 0;  // nollställ sänd flaggan 
    BT_send_data (); // skicka datan 
   } 
... 
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4.3.4 Kodöversikt 
En översikt av de filer som ingår i CARVE. 

Tabell 4: Översikt av de filer som ingår i CARVE 

Filnamn Beskrivning 

skida.c Huvud fil för skidan, innehåller main () 

skidvariabler.h 
Innehåller de olika variabler och konstanter som behövs till 
skidan 

logger.c Huvud fil till loggern, innehåller main () 

loggervariabler.h 
Innehåller de olika variabler och konstanter som behövs till 
loggern 

uart0.c Rutiner för att initiera och skicka med uart0 
uart1.c Rutiner för att initiera och skicka med uart1 
ad.h Definitioner av funktioner och konstanter till AD:n 
ad.c Funktionerna kring AD:n; init, start, stop, interrupt mm. 
button.c Rutiner för att hantera en enkel tryckknapp 
buzzer.c Funktioner till en enkel buzzer 
mmc.h Definitioner av funktioner och konstanter till mmc.c 

mmc.c 
Funktioner för att skriva till och läsa från ett MMC kort, 
innehåller även de underliggande SPI funktionerna 

BT.h Samlings fil som inkluderar de nedanstående filerna från BT/ 
BT/BT def.h Definitioner av kommandon och funktioner för BT.c 
BT/BT variabler.h Alla globala variabler till BT.c 
BT/BT.c Funktioner till BT chippet 

makefile 
Make filen för projektet med de inställningar som användes vid 
kompilering av projektet 

 

Vilka filer ingår i vilka delar av CARVE? 
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Figur 17: Träd över vilka filer som inkluderas i de två projekten i CARVE 
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5 Resultat och slutsats 
Flera av de brister som tidigare fanns i den förra prototypen är nu åtgärdade. 

• En ny bättre lämpad mikrokontroller, Atmega64, har valts och implementerats.  
• Elektroniken mellan trådtöjningsgivarna och mikrokontrollern har setts över och 

består numera av sex separata förstärkare med varsitt enkelt filter för att komma 
runt de problem som fanns tidigare med muxen. För att kompensera för det 
klenare analoga filtret så görs även en enkel digitalfiltrering i mjukvaran genom 
att ta medelvärdet över åtta sampel.  

• Mjukvaran har strukturerats upp och det är nu lätt att se hur programmen 
samverkar mellan de olika delarna, se särkilt  Bilaga 10. 

• Koden till MMC-kortet har vidareutvecklats så att den n stöder alla kända stor-
lekar på kort och så att den skriver en ny fil på kortet och rör inte det som redan 
ligger  där.  

• Rutinerna för att skicka mätdata över BT har setts över och nu skickas data 
ungefär 4 gånger per sekund för att bättre matcha BT-protokollets inbyggda för- 
och nackdelar. 

5.1 Hur väl uppfyller prototypen kravspecifikationen? 
Kraven på batteridrift har inte testats men då lågeffekts komponenter har används 

borde de kraven inte vålla några problem. Även miljökraven är otestade då någon 
prototyp för test i riktig miljö, skidbacken aldrig blev realiserad. Då ingen RF-modul 
testats så kan inte den delen av specen anses vara uppfyld. 
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6 Diskussion 
Som jag ser det så bestod exjobbet av tre stora delar: en ny mikrokontroller skulle 

väljas, jag skulle sätta mig in i projektet både i hur den mjukvara och hårdvara som redan 
fanns i projektet fungerade och sedan inte minst den fortsätta utvecklingen av detsamma.  

6.1 Fortsatt arbete 
Allt kan självklart alltid förbättras och här är några sakar som kan fortsättas på. MMC-

koden. Den stöder just nu bara MMC-kort men SD-kort är mycket lika och numera 
mycket vanligare så det vore önskvärt om CARVE även stödda SD-kort. BT-chippen 
fungerar tyvärr fortfarande inte, så där finns lite att göra. Det mesta tyder på att felet 
ligger i kortkonstruktionen. Sedan är det synkboxen som skall konstrueras och program-
meras upp. Där ingår även att få RF-chippet att fungera och skriva drivrutiner till 
densamma. Enligt hemsidan för RF-chippet så bör man inte längre använda nRF401 för 
nya produkter utan man skall använda nRF905 som är ett mer avancerat chip. Det är 
både mindre och kräver färre externa kretsar, dock har det inte ett lika enkelt 
kontrollinterface som nRF401:an utan den har ett mer avancerat seriellt interface. Det 
kan dock vägas upp av de finesser som den har, till exempel: automatisk preamble, CRC 
och återsändning, inbyggd manchester-kodning/-avkodning, adresserings möjligheter 
mm.  
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Bilaga 2 El-schema över skidan 
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Bilaga 3 Kretskorts layout för skida 
 

 
Kopparlagret på ovansidan. 

 
Trycket på ovansidan. 

 
Kopparlagret på undersidan. 
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Komponentförtäckning för skidan 

antal typ storlek värde referense 
4 kondensator 1206 0,1 μF C1 C4 C5 C13 
6 kondensator 1206 560 pF C7 C8 C9 C10 C11 C12 
2 kondensator 1206 12 pF C2 C3 
1 motstånd 1206 4,7 kΩ R1 
1 ukontroller QFP64 Atmega64L IC1 
1 stiftlist 2HDR-100 batteri J2 
1 kristall HC49/4H 7,3728 MHz Y1 
1 Tvåfärgad LED 3mm röd/grön D1 
1 MOSFET SOT23 FDN399AN T1 
1 Stiftlist 14HDR-100 givare J3 
6 OP-förstärkare DSO-8-1 INA122 OP1 OP2 OP3 OP4 OP5 OP6 
1 Spole 1206 10uH L1 
1 Stiftlist 6HDR-100 ISP J1 
1 Brygga 1206 höger/vänster JP1 
1 1,8V Ref. SOT23 MAX6018 C6 
1 reset krets SOT23 MAX809 U1 
1 BT-krets LGA 8x11 ROK104001 BT1 
1 motstånd 1206 50 Ω R2  
6 motstånd 1206 ??? R3 R5 R7 R8 R9 R10 
6 motstånd 1206 4,3 kΩ R4 R6 R11 R12 R13 R14 
1 DC-DC krets SOT89 XC62FP3002 IC2 
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Bilaga 4 El-schema över logger 
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Bilaga 5 Kretskort layout för logger 
 

 
Kopparlagret på ovansidan. 

 
Trycket på ovansidan. 

 
Kopparlagret på undersidan. 

 
Trycket på undersidan.  
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Komponentförteckning för logger 

antal typ storlek värde referens 
4 kondensator 1206 12 pF C1 C2 C5 C6 
1 spole 1206 22 nH L1 
3 motstånd 1206 4,7 kΩ R1 R7 R2 
1 mikrokontroller QFP64 Atmega64L IC1 
1 stiftlist 2HDR-100 batteri J2 
1 kondensator 1206 3,3 pF C14 
1 kondensator 1206 5,6 pF C15 
1 kondensator 1206 220 pF C13 
1 kondensator 1206 15 nF C8 
2 kondensator 1206 820 pF C7 C11 
1 kondensator 1206 4,7 uF C10 C12 
2 kondensator 1206 0,1 uF C3 C4 
1 kristall HC49/4H 7,3728 MHz Y1 
1 kristall HC49/4H 4,0000 MHz Y2 
3 tvåfärgad LED 3mm Röd/grön D1 D2 D3 
1 stiftlist 6HDR-100 ISP J1 
1 reset krets SOT23 MAX809 U1 
1 MMC hållare - SD-09-0-TG IC3 
1 BT-krets LGA 8x11 ROK104001 BT1 
3 motstånd 1206 50 Ω R3 R4 R5 
1 motstånd 1206 1 MΩ R6 
1 motstånd 1206 18 kΩ R9 
1 motstånd 1206 22 kΩ R8 
1 stiftlist 2HDR-100 högtalare LS1 
1 tryckknapp 6x6mm SKHHPJ S1 
1 DC-DC krets SOT89 XC62FP IC2 
1 RF-krets DSO-20-4R nRF401 RF1 
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Bilaga 6  Scenario för ett åk 
skida  logger  synkbox skidåkare kameraman kommentar 

Power on  Power on  Power on    
init  init  init    
vila  vila  vila trycker på start/stopp  
-”- <> start  -”-   Kontakt OK 

vänta  vänta  -”-  trycker på start/synk 
-”-  -”- <> fråga   får OK! Tillbaka 
-”-  -”-  vänta  trycker på start/synk 
-”-  -”- <- start    
-”- <- starta  vila   summern låter 
kör -> kör  -”-    
-”- <- stopp  -”- trycker på start/stopp  
vila  vila  -”-    
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Bilaga 7  Mjukvarubeskrivning av logger 

HMI 
Komponent Funktion 

2 röd/gröna skiddioder visar statusen på skidorna 

1 röd/grön MMCdiod visar statusen för MMC:t 
blinkar vid access till kortet 

1 startsummer ger startsignal till åkaren 

1 start/stopp knapp startar enheten, synkar upp mot skidorna 
stannar enheten efter ett åk 

Moder 
mod beskrivning 

init RF av. BT av. 
initieringa allt. 

vila RF av. BT av. 
Vänta på start/stopp knappen. 

start RF på, BT på. 
BT modulen i inquiry mode: sök efter skidorna. 

vänta RF på, BT på. 
Lyssna på RF. 
Svara OK! till synkboxen om den skickar OK? 

starta RF av. BT på. 
Skicka startkommando till skidorna 
Summern låter 

kör RF av, BT på. 
Ta emot datan från skidorna och lagra den på MMC:t. 

stop RF av, BT på. 
Skicka stop till skidorna.  
Skriv till FAT-tabellen på MMC:t 

 

kontakt med bägge skidorna 

logger

start/stopp knapp

init

vila
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starta

stopp  start

kör  vänta

START från synkbox 

start/stopp knapp 
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Bilaga 8  Mjukvarubeskrivning av skidan 

HMI  
Komponent Funktion 

1 röd/grön statusdiod  röd: ingen kontakt med logger 
grön: kontakt med logger 

Moder 
mod beskrivning 

init Initieringa allt. 
vila Ingen ström till trådgivarna, förstärkare avstängda.  

Ingen AD-omvandling. Statusdiod röd. 
BT modulen i inquiry mode. 

vänta Ingen ström till trådgivarna, förstärkare avstängda.  
Ingen AD-omvandling. Statusdiod grön. 
BT modulen har kontakt med logger och identifierar sig som  
skida höger/vänster. 

kör Ström till trådgivarna, förstärkare på. 
AD-omvandling pågår. Statusdiod grön. 

Data skickas till loggern med jämna mellanrum. 
 

init

vila

kör vänta

skida

Kontakt med logger 

START från logger

STOPP från logger
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Bilaga 9 Mjukvarubeskrivning av synkboxen 

HMI  
Komponent Funktion 

1 röd/grön statusdiod blinkar under synkning och visar statusen av 
synkningen 

1 röd synkdiod blinkar till som start signal, det är denna som skall 
filmas  

1 synk/start knapp  första trycket skickar OK? till logger 
andra skickar START till logger om OK! från logger  

Moder 
mod beskrivning 

init RF av  
Initiera allt. 

vila RF av 
Vänta på knapptryckning  

fråga RF på 
Skicka OK? till logger. 
Vänta på svar. 

vänta RF av  
Vänta på knapptryckning. 

start RF på 
Skicka START till logger. 
Blinka synkdioden. 

 

init

vila

 34 –

 

vänta

frågastart

synkbox

Inget svar 
från logger

OK! Från 
logger 

synk/start 
knapp 

synk/start 
knapp 
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Bilaga 10 Tillståndsdiagram för hela systemet 
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Bilaga 11 FAT 
Ett FAT formaterat media består av ett antal bestämda delar, en BOOT sektor, oftast två 
FAT, en ROOT mapp och en öppen area där resten av datan ligger. På FAT12/16 ligger 
allt på bestämda plattser som kan räknas ut från informationen från BOOT sektorn där 
data om mediet finns lagrat. I Figur 18 nedan visas strukturen hos ett 8MB MMC kort 
formaterat med FAT12 och två sektorer per kluster. 

BOOT

FAT1 

FAT2 

ROOT 

OPEN SPACE 

0x0000 

0x0200 

0x1A00 

0x3200 

0x6200 

Figur 18: Strukturen hos ett 8MB MMC kort formaterat med FAT12 (adresser till höger). 

När man läser och skriver till ett FAT formaterat medie behöver man ta reda på en del 
information från BOOT sektorn, dessa är: bytes per sektor, sektorer per kluster, totala 
antalet sektorer, längden av varje FAT, antalet platser i ROOT mappen. Med hjälp av 
detta räknar man ut var de olika delarna ligger på mediet  [8].  

BOOT 
Här finns information om mediet och hur den är formaterad. 

FAT 
Detta är en lista över alla datakluster på mediet. Om en fil spänner över flera kluster så 

länkas de ihop genom att det första klustret pekar på nästa och så vidare tills man 
kommer till det sista klustret av filen som pekar på 0xFFF som signalerar slutet av filen. I 
Figur 19 nedan ser vi en del av en FAT12 struktur. Vi ser att alla kluster är upptagna, 
ingen är 0x000, och att i kuster fyra finns en fil som bara upptar ett kluster medan i 
kluster 2 så börjar en fil som upptar tre kluster som länkas samman som visas i bilden. 
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Figur 19: En del av en FAT12 struktur. 

0x... 0x003 0x005 0xFFF 0xFFF 0x007 
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ROOT 
Den mapp som är högst upp i mapphierarkin på mediet, här lagras all info om filerna 

och mapparna som ligger i rooten på mediet. För att möjliggöra att man kan ångra bort-
tagning av filer gör Windows så att i stället för att radera namnet ur mappen skriver det 
över första tecknet med 0xE5 så när programmet går igenom ROOT och letar efter en 
ledig platts att i ROOT så letar det efter 0xE5 och 0x00, som betyder slutet av ROOT. 
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Figur 20: En post i ROOT mappen. 

OPEN SPACE 
Här ligger all data som filerna innehåller.  

Hur min kod fungerar 
Först läses BOOT sektorn av för att ta reda på hur stort minneskortet är och hur stora 

klustren och sektorerna är för att sedan räkna ut hur lång varje FAT är och på vilken 
adress på kortet de ligger. Därefter letar koden igenom FAT-tabellen för att hitta första 
lediga kluster i OPEN SPACE. När sedan data kommer in från skidorna så fylls klustret 
på tills det är fullt då koden återigen letar i FAT-tabellen efter nästa lediga kluster. Den 
gamla platsen i FAT-tabellen fylls med numret på den nya platsen för att länka ihop filen 
och den nya platsen sätts 0xFFF för att markera slutet på filen. När man sedan vill 
avsluta filen så räknas filstorleken ut och den första lediga platsen i ROOT-mappen letas 
upp en ny post läggs med filnamn, sin storlek och med en pekare på det första klustret i 
FAT-tabellen. Tills sist så kopieras den nya FAT-tabellen över den gamla dubbletten för 
att de återigen skall vara just dubbletter. 
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