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Sammanfattning 
Interactive Institute’s Power Studio i Eskilstuna har ett projekt som heter AWARE. AWARE är 
ett designorienterat forskningsprojekt som syftar till att öka människors medvetenhet om hur 
elenergi används i vardagen, speciellt i hemmen. Målet är att uppmärksamma människor om 
deras elanvändning samt ge de ett medel att kunna kontrollera och göra deras elanvändning mer 
effektiv. 
 
Som en del i AWARE ska en intelligent bärbar armatur som är batteridriven tas fram som ska få 
människor att tänka på att elenergi inte är något konstant och outtömligt. Det ska finnas visuella 
effekter som på ett bra sätt kan väcka dessa tankar. Vid laddning av dessa armaturer kan t.ex. ett 
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Summary 
Interactive Institute’s Power Studio in Eskilstuna has a project called AWARE. AWARE is a 
design oriented research project that aims at increasing people’s awareness about how electric 
energy is being used in everyday life, especially in our home environment. The objectives are to 
develop strategies and artefacts that make people more attentive of their energy use, as well as 
offer them control and possibilities of making their energy use more efficient. 
 
As a part of the AWARE project, an intelligent lighting system is to be designed and developed 
that will make people think about that electric energy isn’t something that will last forever. There 
will be visual effects that in a good way will awaken these thoughts. When you are recharging 
the armature there could be a dim pulsing light making you believe you are refilling energy, like 
you do when you refuel your car. With this degree project Interactive Institute want to have two 
prototypes of these armatures that can communicate wirelessly with each other. 
 
This degree project resulted in two working prototypes. These prototypes are able to 
communicate and control each other and make a simple platform for further development. With 
some more work they could end up being commercial products that possibly can make people 
think about their electric energy consumption.



 

Förord 
Jag har försökt skriva rapporten på ett så lättläst sätt som möjligt så att vem 
som helst ska kunna förstå. Det kan vara en fördel, om läsaren ska förstå de 
mer tekniska termerna, men också behärskar något programmeringsspråk 
och har läst grundläggande analog och digital elektronik. 
 
Då det eventuellt kommer att sökas patent på vissa delar av produkten 
kommer några kretsscheman eller källkod inte att bifogas i detta dokument. 
Dessutom går jag inte in på allt för mycket detaljer om hur jag har tagit fram 
produkten. 
 
Jag har i texten lagt in källhänvisningar i form av en bokstav och siffra inom 
hakparateser, t.ex. [E3] där E står för Elektroniskt dokument, L står för 
litteraturhänvisningar och ett P står för program. 
 
I appendixen finns mer information om hur de större delarna i prototypen 
fungerar och mer om ZigBee. 
 
Jag vill även tacka Interactive Institute Power Studio, min kontaktperson 
Loove Broms och Jin Moen, som är projektledare för AWARE, för att jag 
har fått chansen att göra detta examensarbete och få chansen att lära mig 
mer om ZigBee och PIC mikrokontroller. Jag vill även tacka alla på 
Microchips supportforum för all hjälp jag fått där med att komma igång med 
Microchips ZigBee-stack och utvecklingskort. 
 
Ett stort tack till min sambo Louise som har stöttat och hjälpt mig mycket 
under arbetet.
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Forskningsprojektet AWARE bedrivs inom den tvärdisciplinära 
forskargruppen Power vid Interactive Institute AB, i samarbete med 
Stiftelsen Svensk industridesign (SVID). Projektet finansieras av Energi, IT 
och designprogrammet vid Energimyndigheten (STEM). 
 
Som en del i detta projekt ska en energisnål och intelligent ljusarmatur, 
under arbetsnamnet Intelli-lamp, som kan kommunicera och interagera med 
andra likadana armaturer, tas fram. 

1.2 Syfte 
Syftet med arbetet är att ta fram minst två fungerande prototyper av en 
armatur som kan kommunicera trådöst. Konceptet med armaturerna är att 
användaren genom interaktion med dessa ska ändra sitt beteende gällande 
energianvändning och göra denne uppmärksam på sin energianvändning. 
Intelli-lamp ska få användaren att tänka runt sin egen elenergianvändning. 

1.3 Mål 
Målet med examensarbetet är att undersöka olika tekniker för att skapa 
någon form av ett trådlöst nätverk mellan armaturerna, samt att undersöka 
olika former av sensorer som kan användas för att interagera med 
armaturerna. I slutet av arbetet ska det finnas minst två fungerande 
prototyper av armaturen. 

1.4 Avgränsningar 
Efter avslutat arbete ska två fungerande prototyper finnas. Det viktiga är inte 
att det är många funktioner utan att de är energisnåla, kan kommunicera med 
varandra och att de visar på att det är praktiskt möjligt att skapa 
armaturerna. 

1.5 Metod 
Metoden som kommer att användas under utvecklingen brukar kallas 
”Iterativ utveckling” [E1] och den bygger på att en liten del av 
utvecklingsprocessen åt gången skapas och gör den så klar att den kan testas 
i verkligenheten. Sedan påbörjas nästa del av utvecklingsprocessen och gör 
den klar. Det är så utvecklingen håller på tills hela utvecklingen är 
genomförd. 
 
Den iterativa utvecklingsmodellen fungerar bra, då tas små steg, i stället för 
att gå direkt från kravspecifikation till färdig produkt. Samtidigt kan fel 
korrigeras allt eftersom de uppstår. I det här arbetet kommer det att innebära 
att hårdvaran kommer att skapas i flera små moduler, för att sedan sättas 
samman till den slutgiltiga armaturen. 
 
Ingen test mot de slutgiltiga användarna kommer att ske, förutom att vissa 
personer inom AWARE kommer att få testa produkten och komma med 
kommentarer och idéer. I det här arbetet kommer inte heller några dokument 
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att skapas från de faser som finns specificerade i figuren nedan. Däremot 
kommer faserna att planeras i någon form. 

1.6 Rapportens omfattning 
Rapporten är utformat så att först finns en liten förstudie där olika lösningar 
för trådlös kommunikation tas upp, även lite teori om mikrokontroller och 
de olika sensorerna och mjukvaran för dessa. Därefter beskrivs lite om 
arbetets gång och i slutet av rapporten finns appendix som beskriver 
hårdvara och den valda trådlösa kommunikationen närmare. 

2 Beskrivning av uppgiften 

2.1 Produktbeskrivning 
Produkten som ska tas fram går under arbetsnamnet Intelli-lamp och är en 
liten bärbar armatur. Den är designad för att uppmärksamma människor på 
deras elförbrukning och få de att tänka kring elkonsumtion och även 
visualisera deras elförbrukning.  
 
Armaturerna ska vara energisnåla och kunna kommunicera trådlöst med 
varandra. Den trådlösa kommunikationen spelar in i att visualisera att det 
inte finns en oändlig mängd elenergi. Det kommer t.ex. att göras genom att 
om ljusstyrkan ökar på en armatur så kommer de andra att minska sin 
ljusstyrka och det kommer att skapa en föreställning om att energi används 
från de andra armaturerna. 
 
De ska drivas av ett inbyggt laddningsbart batteri för att kunna bära med sig 
en armatur. Detta betyder att någon form av laddning måste byggas in i 
armaturerna. Under laddning kan energin visualiseras genom att armaturen 
får pulsera lite svagt under laddning, detta för att användaren ska få tankarna 
om att armaturen ”tankas” med energi. 
 
Även om armaturen är konstruerad för att dra lite elenergi så är inte tanken 
att de ska revolutionera hur människor lever runt armaturerna för minska 
deras energikostnad, utan för att medvetandegöra elkonsumtion. 

2.2 Arbetsbeskrivning 
Uppgiften blir att ta fram en lämplig teknisk plattform som lever upp till 
målen om att armaturen ska vara energisnål och kunna kommunicera 
trådlöst med andra armaturer. Dessutom ska armaturerna ge ifrån sig ett 
behagligt ljus.  
 
Armaturerna ska drivas av återuppladdningsbara inbyggda batterier vilket 
innebär att någon form av laddare för dessa måste konstrueras och byggas in 
i armaturerna. 
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3 Förstudie 

3.1 Trådlös kommunikation 

3.1.1 Bluetooth 
[E2] 
Bluetooth är en standard som tagits fram för trådlös radiokommunikation 
mellan olika enheter, som till exempel en mikrofon eller tangentbord och en 
dator. 
 
Det är en licensfri standard som elektronikproducenterna fritt kan infoga i 
sina produkter. Systemet arbetar i det oreglerade, globalt tillgängliga och 
licensfria 2,45 GHz ISM-nätet. Räckvidden beräknas till 10-100 meter och 
systemets radiolänkförbindelser ska klara en överföring på minst 1-2 
Mbit/sekund. Bluetooth utnyttjar frekvenshopp, byte av frekvens, som sker 
1600 gånger per sekund mellan 1 MHz frekvenser. Detta för att minska 
störningar med annan utrustning på 2,4 GHz-nätet. 
 
I Bluetooth finns ett antal olika länkprotokoll för att bygga upp små lokala 
personliga nätverk. Radiosändaren har mycket låg energiförbrukning, vilket 
är ett måste om den ska fungera med batteri. Alla bluetoothenheter ingår i 
olika profiler som beskriver vad enheten stödjer för funktioner. I ett 
Bluetooth nätverk kan max sju enheter vara anslutna samtidigt. Bluetooth 
lämpar sig bäst för stora datamängder. En bluetooth-modul kostar ca 600 kr 
vid små partier. 

3.1.2 Trådlös serielänk 
En trådlös serielänk är helt enkelt en vanlig RS-232 serielänk som kopplats 
till trådlösa radiotransceivers. Detta ger en väldigt låg överföringshastighet. 
Dessa serielänkar använder oftast 434 MHz bandet då det inte behövs någon 
licens för att använda det. Räckvidden är runt 100-300 meter vid fri sikt. 
 
Det är ganska enkelt att komma igång med då det använder sig utav det inte 
alls komplicerade RS-232 protokollet. Dock lämpar det sig inte för några 
stora datamängder. Ska kommunikation ske mellan fler än två noder blir det 
genast mycket mer komplicerat. Då det inte finns några speciella protokoll 
för detta ändamål. Då RS-232 är menat att användas mellan två noder måste 
ett eget protokoll skapas vilket oftast är tidkrävande och svårt. Modulerna 
kostar runt 150 kronor per styck vid små partier. 

3.1.3 ZigBee 
[E3] 
ZigBee bygger på IEEE 802.15.4 standarden och är framtagen för att vara 
energisnål, billig och för att användas tillsammans med sensorer av olika 
slag. ZigBee ska även kunna ersätta Bluetooth i vissa sammanhang. 
 
Även ZigBee använder sig utav det licensfira 2,4GHz-bandet för 
radiokommunikation. Räckvidden för ZigBee är ungefär 50 meter med en 
överföringshastighet på max 250 kbit/sekund och använder sig utav carrier 
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sense, multiple access/collision avoidance" (CSMA/CA) för att undvika 
kollisioner av data vid sändningar. 
 
Med ZigBee byggs små nätverk där en enhet är coordinator som styr 
nätverket och kommunicerar med end devices, där sensorer och dylikt kan 
sitta. Hårdvaran för en coordinator och en end device kan vara precis 
likadan, det är bara mjukvaran som skiljer. 
 
Ett ZigBee nätverk kan innehålla max 65000 noder, och lämpar sig bäst för 
små datamängder. 
 
ZigBee använder sig precis som Bluetooth av olika profiler för att beskriva 
vad enheterna stödjer för funktioner. ZigBee kräver inte lika mycket 
mjukvara som Bluetooth för att göra samma sak, vilket betyder minskade 
kostnader i mikrokontroller och mjukvaruutveckling. ZigBee är 
energisnålare och billigare än Bluetooth, vid små partier kostar en ZigBee 
krets ca 30 kr och en färdig modul kan kosta runt 300 kr. 

3.1.4 IrDA 
[E4] 
Infrared Data Association, IrDA, är en trådlös teknik för dataöverföring som 
använder sig utav infrarött ljus i stället för radio. IrDA har en räckvidd på 
endast en meter, men specificerar istället en överföringshastighet på upp till 
16 Mbit/sekund. Även om räckvidden endast är specifierad till endast en 
meter är det både teoretiskt och tekniskt möjligt att få en räckvidd på upp till 
tio meter. 
 
IrDA är en typ av trådlös serielänk som kan användas tillsammans med RS-
232 för att enkelt komma igång. IrDA specificerar en mängd olika protokoll 
för överföring av data. 
 
En IrDA modul kan enkelt konstrueras med hjälp av en IR-LED och en IR-
mottagare och behöver inte kosta mer än 30 kr för en enkel modul som kan 
användas för vanlig RS-232 kommunikation. En klar nackdel med IrDA är 
att det måste vara fri sikt mellan enheterna och de måste riktas in mot 
varandra. Detta brukar dock inte vara några problem att kunna göra vid 
kortare avstånd. 

3.1.5 Slutsats 
Till det här projektet kommer jag att använda ZigBee. Dels för att det är en 
helt ny teknik som många tror kommer att bli större än Bluetooth och dels 
för att den passar utmärkt för projektet. 
 
Bluetooth är inte avsett för att användas i dessa sammanhang, då det är små 
datamängder som ska skickas och det finns inte så mycket utrymme för 
komplex mjukvara. Bluetooth är även väldigt dyrt jämfört med ZigBee. 
Dessutom har ZigBee stöd för fler noder i nätverket, jämför Bluetooths sju 
noder mot ZigBee’s 65000 noder. ZigBee är även mycket enklare att 
använda och mer energisnålt än Bluetooth. 
 



5 
 

Den trådlösa serielänken valdes ganska snabbt bort då den inte är särskilt 
enkel att använda vid fler än två noder, dock hade hastigheten och 
räckvidden fungerat bra. 
 
IrDA har endast en räckvidd på en meter, vilket är väldigt kort. Dessutom 
måste armaturerna vara riktade så att de kan se varandra och det måste även 
vara fri sikt mellan de. 
 
Mer information om ZigBee finns i Appendix B. 

3.2 Hårdvara 

 
Figur 1. Blockdiagram på armaturen 

Ljuset från armaturen ska styras av en mikrokontroller som tar in 
information dels via trådlös kommunikation från andra armaturer, och dels 
från pulsgivaren och närhetssensorn. 
 
Strömförsörjningen kommer att vara från elnätet via en nätadapter för att få 
en lägre och mer hanterbar spänning in i armaturen. Den kommer även att 
kunna drivas av ett inbyggt batteri. Till detta kommer även en batteriladdare 
att behöva byggas in. 

3.2.1 Mikrokontroller 
[E5] 
Mikrokontrollern (µC) som jag kommer att använda är en PIC-
mikrokontroller från Microchip och heter PIC18LF4620. Detta val gjordes 
då det tar ganska lång tid att lära sig en ny µC och jag har ganska stor 
kunskap om PIC. Det ansågs viktigare att lära sig ZigBee bra än att lära sig 
både en ny µC och ZigBee, då det inte hade hunnits med. Det finns några 
olika µC som skulle kunna varit ett alternativ. T.ex. någon µC från Atmels 
µC-serie kallad AVR som är snarlik Microchips PIC. 
 
PIC18LF4620 har ganska stort programminne och RAM, vilket behövs för 
att kunna använda ZigBee tillsammans med den. Den är energisnål och kan 
spänningsförsörjas med låga spänningar, som är bra då armaturerna kommer 
att vara batteridrivna. 
 
Mikrokontrollern har upp till 36 digitala I/O-pinnar för att koppla på diverse 
kringutrustning. 

Strömförsörjning, 
batteri  och 
batteriladdning 

Närhetssensor 

Pulsgivare 

Ljuskälla 
 Mikrokontroller 

IC-krets för 
trådlös 
kommunikation 

Antenn 
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Mer information om PIC18LF4620 finns i Appendix A. 

3.2.2 ZigBee-transceiver 
[E6] 
ZigBee-transceivern som jag valde att använda heter MRF24J40 och är 
liksom mikrokontrollern tillverkad av Microchip. Detta för att göra det så 
enkelt som möjligt att använda chipet då Microchips ZigBee-stack är 
skriven för Microchips PIC18-serie. Dessutom medföljer ett exempel på ett 
litet nätverk som är gjort för PIC18LF4620 så att jag snabbt kan komma 
igång. 
 
MRF24J40 är en endast 6x6 mm2 stor IC-krets som behöver väldigt få 
billiga kringkomponenter för att fungera. Den är väldigt billig och kostar 
runt 30 kr vid små volymer och så lite som ca 15 kr vid större volymer. 
 
Mer information om MRF24J40 finns i Appendix A. 

3.2.3 QT113 Proximity Sensor 
[E7] 
För att känna av att någon är i närheten av armaturen kommer en 
närhetssensor att användas från Quantum Research Group och kallas för 
QT113. Den finns i en åttapinnars DIP-kapsel för hålmontering eller i en 
åttapinnars SOIC-kapsel för ytmontering. 
 
QT113 fungerar så att den projicerar ett fält runt en antenn och känner av 
om kapacitansen i fältet ändras, till exempel när en person kommer in i fältet 
med en hand och på så vis ändrar kapacitansen med kapacitansen i kroppen. 
 
Kretsen behöver endast tre yttre kringkomponenter för att fungera, en 
resistor för att skydda mot ESD, en kondensator för att ställa in 
avkänningsområdet samt en form av antenn för att projicera fältet som 
användes för att känna av om någon person är i närheten. 

3.2.4 Ljuskälla 
[E8] 
Ljuskällan ska användas för själva belysningen i armaturen. Det är den här 
ljuskällan som ska kunna dimmas. 
 
Som ljuskälla används en högintensiv Light-Emitting Diode, LED. En LED 
valdes då de är väldigt energisnåla och har en väldigt lång livstid. Dessutom 
är de billiga. Alternativet hade varit att använda en vanlig lampa med 
glödtråd. Dessa drar väldigt mycket ström och avger ett ganska dåligt ljus. 
Då all elektronik, inklusive ljuskällan, ska vara ingjutet i silikon måste något 
med hög ljusintensitet användas. Dessutom kommer inte ljuskällan att 
kunna bytas ut om den skulle gå sönder. En glödlampa har kort livstid 
jämfört med en LED. Av dessa anledningar väldes därför en LED som 
ljuskälla. 
 
Vi tittade även lite på Luxeon högintensiva lysdioder men kom snabbt fram 
till att de var alldeles för dyra för detta projekt. 



7 
 

3.2.3 Pulsgivare 
För att dimma ljuset på armaturerna används en pulsgivare som kan vridas 
oändligt antal varv på och som känner av åt vilket håll den vrids. 
Pulsgivaren ger ca 20 pulser varv. 
 
En pulsgivare användes i stället för en potentiometer då dimningen ska 
kunna påverkas från flera olika armaturer. Då behövs en pulsgivare då den 
kan vridas hur många varv som helst och påverka ett värde internt i 
mikrokontrollern. Om en potentiometer hade använts så hade det blivit 
problem om användaren dimmar ner ljuset till nära noll och vrider upp ljuset 
på en annan armatur, för att sedan vrida ner ljuset igen på den första så 
kommer användaren inte kunna vrida den något mer för att potentiometern 
fysiskt inte klarar det. 
 
Pulsgivaren påverkar en variabel i programmet till mikrokontrollern som 
skickas vidare till alla andra armaturer som ”synkroniserar” mot samma 
värde. På så vis påverkas hela tiden samma variabel på samtliga armaturer. 

3.3 Mjukvara 

3.3.1 Översikt 
[E9], [E10] 
För att skriva mjukvaran till µC användes Microchip MPLAB IDE v7.50 
som är gratis att använda. Ett tillägg som användes till denna 
utvecklingsmiljö var Microchips C18 C-kompilator som är gratis för 
studenter i 60 dagar. Efter 60 dagar går det fortfarande att använda 
kompilatorn men kodoptimeringen fungerar inte längre. 

3.3.2 Microchip ZigBee stack 
[E11] 
Microchip har gjort en egen ZigBee stack anpassad för deras MRF24J40, 
och det är den stack som används i detta arbete. Den är baserad på version 
1.0 av ZigBee specifikationen. Stacken är av öppen källkod vilket betyder 
att vem som helst kan hämta hem den från Microchips hemsida och göra 
ändringar i koden. Stacken är skriven i programmeringsspråket C och 
kompilerar mot Microchips C18 C-kompilator. Stacken stödjer 2,4 GHz 
bandet och ZigBee transceivern MRF24J40. 
 
För att kunna använda stacken behövs tre saker: 

• En µC från Microchip i antingen PIC18-, dsPIC- eller PIC24-serien 
• En MRF24J40 ZigBee transceiver från Microchip 
• En licens av Microchips C18 C-kompilator 

 
Nedan visas ett blockdiagram på hur en ZigBee-nod enkelt kan byggas upp. 
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Figur 2. Blockdiagram på en enkel ZigBee-nod. 

När programmering av en ZigBee-nod påbörjas används ZENATM Stack 
Configuration för ZigBee protokollet som medföljer stacken. I programmet 
görs en del inställningar för att sedan generera en fil som länkas in i 
programmet när det kompileras. Därefter börjar kodningen av sitt program, 
sedan alla inställningar för att starta ett nytt ZigBee projekt i MPLAB IDE är 
gjorda, för att sedan kompilera det till en assemblerfil och därefter 
assemblera den till en hex-kodsfil som laddas in i sin µC. 
 
Med stacken följer ett exempel med ett program för en enkel ZigBee 
applikation, det är en applikation som när en knapp på en nod trycks in 
tänder en lysdiod på den andra noden, och tvärtom. Det följer även med 
mallar för att snabbt börja programmera en Coordinator, Router eller End 
Device för att snabbt och enkelt komma igång med utvecklingen av 
mjukvara. 
 
All källkod är skriven med pre-processor direktiv som innebär att beroende 
på hur inställningarna i ZENA gjordes så kommer olika delar av källkoden 
att länkas in i det slutgiltiga programmet precis före kompileringen sker. 
Detta sker helt automatiskt. 
 
Microchips stack använder sig av en rad återanropsfunktioner som 
programmeraren måste implementera själv. Återanropsfunktioner är 
funktioner som anropas automatiskt av stacken när någonting händer. Det 
kan vara när en ny nod kommer in i nätverket, eller om data har tagits emot 
till noden. 

4 Genomförande 

4.1 Program för design av kretskort 
[P1] 
För att designa kretskorten har jag använt mig utav en programvara från det 
tyska företaget Cadsoft, programmet EAGLE. EAGLE är en programsvit för 
att göra kretsscheman, kretskortslayout samt för att designa egna 
komponenter att använda i schema eller layout. 
 
Programmet är gratis för testning och så länge inte pengar tjänas på det som 
skapas i programmet. De begränsningar som finns i gratisversionen är att 
kretskorten in kan var större än 100x80 mm stora. Dessutom måste alla 
ledningsbanor ritas manuellt, i betalversionen räcker det med att placera 
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komponenterna där de ska vara på kretskortet och trycka på en knapp så 
väljer programmet ut automatiskt hur ledningsbanorna ska gå. 
 

 
Figur 3. Programdelen i EAGLE för att skapa kretskortslayouten. 

4.2 Programmeringsutrustning 

4.2.1 Microchip MPLAB IDE 
[P2] 
Utvecklingsmiljön för att programmera PIC µC heter MPLAB IDE från 
Microchip och är gratis att använda. MPLAB IDE är gjord för 
assemblerprogrammering för PIC µC, men med tillägget MPLAB C18 kan 
MPLAB även användas för att programmera i C. MPLAB IDE är komplett 
med kompilator, assemblator och länkare. Med i MPLAB IDE finns även en 
simulator där programmeraren kan testa sina program för att hitta fel och 
buggar i koden innan den laddas in på en µC. Det finns även möjlighet att 
koppla in en ICD (In-Circuit Debugger) för att enkelt följa med i koden när 
programmet körs på en µC och med sin riktiga hårdvara i realtid. 
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Figur 4. MPLAB IDE. 

4.2.2 Microchip MPLAB C18 
[P3] 
MPLAB C18 är Microchips egna C-kompilator för PIC µC. Då ZigBee 
stacken var skriven i C var det ett ganska enkelt val att skriva programkoden 
i C18. Alternativet hade varit att skriva allt själv i assembler. 
 
Jag använde mig utav en gratis studentversion som har alla funktioner som 
den fulla versionen har, i 60 dagar. Efter 60 dagar försvinner 
kodoptimeringen. 

4.2.3 Microchip ZENATM 

Microchip ZENA användes för att konfigurera varje ZigBee-nod som jag 
programmerade. I ZENA görs inställningar så som vilken µC och vilken 
ZigBee-transceiver man vill använda. Inställningar om t.ex. säkerhet ska 
användas, hur noden strömförsörjs, vilken adress noden har, vilken typ av 
nod det ska vara o.s.v. kan ställas in. När alla inställningar som ska 
användas är gjorda så genererar ZENA en inställningsfil som används i sitt 
projekt i MPLAB IDE så att den länkas in när programmet kompileras. 

4.2.4 mikroElektronika EasyPIC3 programmerare 
[P4] 
För att få in programmet i µC använde jag mig utav en utvecklingsplatta 
med inbyggd programmerare för de flesta PIC µC i PIC12-, PIC16- och 
PIC18-serierna, från mikroElektronika, kallad EasyPIC3. Den ansluts enkelt 
till datorn med endast en USB-kabel för programmering och 
strömförsörjning. 
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4.2.5 Microsoft Windows Hyperterminal 
För enkel avbuggning och för att se vad som händer i µC använde jag mig 
utav, den i Microsoft Windows inbyggda, Hyperterminalen. µC kopplas 
enkelt in till en av datorns serieportar och kopplas upp med 
Hyperterminalen. Därefter kan man enkelt från sitt program välja att skriva 
ut information om vad som händer i sin µC, t.ex. olika variabler värden 
o.s.v. direkt från sin µC till Hyperterminalen. 

4.3 Tillvägagångssätt 

4.3.1 Förstudie/komponentidentifiering 
När jag hade fått reda på uppgiften satte jag mig genast ner och tittade på 
olika tekniker för trådlös kommunikation. Efter att jämfört dessa kom jag 
och min kontaktperson fram till att vi skulle använda ZigBee. Dels för att 
det är en ny teknik som är gjort för att vara energisnål och för att användas i 
liknande applikationer, dessutom ska Interactive Institute använda ZigBee i 
andra produkter. När vi bestämt oss för det bestämde jag mig även för att jag 
ville använda mig utav en PIC µC från Microchip. För det första så är jag 
bekant med dessa sedan tidigare och dels för att Mirochip har en egen 
ZigBee-transceiver och stack till denna.  
 
För att sätta på och stänga av armaturen används en enkel liten strömbrytare 
som helt enkelt bryter strömmen till hela apparaten. En närhetssensor skulle 
användas för att känna av att någon var i närheten av apparaten och för att 
dimma ljuset på denna användes en vanlig pulsgivare. 
 
Som ljuskälla skulle jag använda mig utav något energisnålt och hållbart 
alternativ. Till detta bestämdes det att en högintensiv vit lysdiod skulle 
användas då dessa har en väldigt låg energiförbrukning vilket är nödvändigt 
då armaturen ska drivas av ett batteri. 
 
När de flesta komponenterna var identifierade satte jag mig ner och läste 
igenom datablad för dessa. Jag skummade även lite snabbt igenom manualer 
och kom-igång-blad för de olika mjukvarorna som jag använt och bekantade 
mig lite med dessa. Jag läste även på en hel del om ZigBee. 

4.3.2 Hårdvaruutveckling 
Under utvecklingen av hårdvaran tillverkade jag ett adapterkort till 
MRF24J40, som endast kommer i en ytmonterad förpackning, så att jag 
kunde använda denna på ett kopplingsdäck och enkelt kunna ta fram 
prototyper. Jag gjorde det enkelt för mig och använde mig utav ett 
designexempel i databladet till MRF24J40. Tyvärr var det svårare än jag 
hade räknat med att löda en IC-krets QFN-40 utförande för hand utan 
lödmaskiner. Så det blev inget av kretskorten och vi beställde i stället ett par 
utvecklingskort från Microchip med MRF24J40 och samtliga komponenter 
färdigmonterade, dessutom fanns även en kretskortsantenn färdig på 
kretskortet. För att ansluta till en µC finns en stiftlist och en hylslist som jag 
gjorde en adapter för att kunna använda. Tyvärr började inte dessa 
utvecklingskort att tillverkas förens ganska sent och jag kunde inte få de 
förens den sista veckan i denna fas. 
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Jag gjorde till att börja med en enkel uppkoppling med en µC, ett ZigBee-
kort, två lysdioder, två strömbrytare samt en nivåomvandlare för RS-232 
och en liten enkel spänningsförsörjning [L1]. Jag gjorde två precis likadana 
uppkopplingar på två labbdäck. Jag gjorde denna enkla uppkopplingen för 
att kunna testa det exempelprogram som följde med ZigBee-stacken från 
Microchip. Detta program är en enkel trådlös strömbrytare som tänder och 
släcker en lysdiod på det ena kortet när en strömbrytare på det andra kortet 
trycks ner. 
 
Efter hand som jag fick mjukvaran att fungera tillfredställande började jag 
bygga om hårdvaran lite för att passa mina behov och lade därför till en 
högintensiv lysdiod och en pulsgivare för att kunna dimma lysdioden. 

4.3.3 Mjukvaruutveckling 
Det gick åt en hel del tid till att försöka få exempelprogrammet att fungera. 
Det var några parametrar som behövdes ändras för att få exemplet att 
fungera. Dessutom var exempelprogrammet inställt på att använda sig utav 
en kanal på 2,4 GHz-bandet som krockade med en kanal för WLAN, IEEE 
802.11. När jag tagit reda på vilka kanaler som inte krockar med WLAN och 
ställde in dessa och jag ändrat de övriga tre parametrarna som inte stämde så 
fungerade exempelprogrammet utan problem. 
 
När jag fått exempelprogrammet att fungera började jag koda på mina egna 
program, det medföljde några mallar i ZigBee-stacken för att underlätta 
utvecklandet av egna program. Detta var väldigt välkommet då ett program 
består av ca 1000 rader kod och mallarna innehåller ca ¾ av denna kod. 
Dessa ¾ är sådan kod som har med uppstartande av nätverk, anslutning till 
nätverket mm. 
 
Jag kom ganska snabbt igång med att modifiera stacken när jag väl fått den 
att fungera. Då det inte är så mycket kod som behöver läggas till, utöver det 
som finns i mallarna, så det gick ganska fort att få det att fungera som jag 
ville. Dock är det som alltid när mjukvara skapas, att programmeraren får 
göra lite små justeringar allt eftersom testning sker. 
 
Jag gjorde ett litet program, innan jag började på allvar att implementera 
stacken, som med hjälp av pulsgivaren dimmar en lysdiod. Från detta 
program lade jag sedan till de viktiga delarna till slutprogrammet. 
 
För att dimma lysdioden använder jag mig av pulsbreddsmodulering med en 
fast frekvens som jag ändra pulsbredden på. För att läsa av pulsgivaren 
använda jag två stycken externa avbrottsingångar på µC, detta var enklast 
eftersom pulsgivaren ger ifrån sig en puls på två olika pinnar beroende på 
vilket håll den vrids åt. Alltså blev det en avbrottsingång till vartdera hållet 
på pulsgivaren. När pulsgivaren vrids genereras ett avbrott och när avbrottet 
behandlas ökas, eller minskas, pulsbredden med ett fast läge på varje puls 
från pulsgivaren. Jag sätter även en variabel för att tala om för 
huvudprogrammet, utanför avbrottshanteringen, att det finns nya data som 
ska skickas ut till den andra noden. 
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När den andra noden tar emot data vet den vad det är för data då det ingår 
som en del i ett ZigBee-paket, och kan enkelt ändra pulsbredden på PWM-
signalen på den noden också. På så sätt kan ljuset dimmas på båda noderna, 
från båda noderna. 

4.3.4 Testning och ändringar 
Då jag inte fick utvecklingskorten och ZigBee hårdvaran förens ganska sent 
och att det tog alldeles för lång tid att få ZigBee-stacken att fungera har det 
inte hunnits med att göra några större tester eller ändringar. 
 
Det har testats en del under utvecklingen och jag har kommit på lite 
småsaker under tidens gång som jag har pratat med min kontaktperson om 
och ändrat och lagt till. Testningen som utförs är inte mer än det jag har 
gjort för att se om det fungerar.  
 
På grund av att jag inte hunnit testa så mycket innehåller programmet en del 
buggar som måste åtgärdas om produkten ska bli kommersiell. Eller 
tillverkas i någon större skala. Tyvärr har jag inte heller kunnat 
implementera närhetsdetektorn. 

5 Resultat 
Detta arbete slutade i två någorlunda fungerande trådlösa armaturer som 
pratar med varandra och fungerar som bra tekniska grundplattformer. Det 
går att släcka, tända och dimma ljuset på båda noderna, från båda noderna. 
Även om prototyperna är långt komna så finns det mycket kvar att göra. 
 
Dessutom gjordes en liten teoretisk förstudie på olika trådlösa 
kommunikationstekniker som skulle kunna användas till dessa armaturer. 
 

 
Figur 5. Bild på prototyperna. 
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6 Slutsats 

6.1 Syfte och mål 
Jag känner att jag har uppnått huvudmålet med att skapa två prototyper av 
armaturen som kan kommunicera med varandra. Det är dock mycket kvar att 
göra innan den kan väcka några tankar om elförbrukning hos användaren. 
Mina prototyper klarar av att dimma och släcka ljuset på sig själv och 
samtidigt på den andra noden. 

6.2 Framtida utveckling 
Det finns väldigt mycket som behöver göras innan man kan sälja den här 
produkten som en produkt som visualiserar och medvetandegör människors 
elförbrukning. När jag avslutade detta arbete fanns endast två funktioner på 
armaturerna, stänga av och sätta på de samt att dimma de. Det finns ingen 
funktion som realiserar idén om konstant ljus, dvs. att de andra noderna 
minskar sin ljusstyrka om ljusstyrkan ökas på en annan. 
 
Laddare finns inte implementerat i hårdvara och behöver tillverkas, där 
tillkommer även scenariot med pulserande ljus vid laddning för 
visualisering av tankningen som måste programmeras in i mikrokontrollern. 

6.3 Egna reflektioner 
Det har varit ett mycket intressant och lärorikt projekt. Framför allt har jag 
lärt mig en hel del om vad ZigBee är och hur det fungerar vilket jag ser som 
väldigt positivt då jag länge har velat använda tekniken men inte haft 
kunskapen. Tyvärr tog det ganska lång tid och det har varit svårt att sätta sig 
in i ZigBee. Dessutom har jag fått jobba mer med Microchips PIC 
mikrokontrollers som jag har ett väldigt stort intresse av att arbete med. 
 
Det har varit lite småstressigt med rapporten, fast jag tycker att jag har 
skrivit mycket på den, nästan varje dag under arbetet. Vissa gånger har det 
känns som att det enda som gjorts är att skriva på rapporten. Det har gått 
segt vissa dagar och det har inte blivit mycket gjort, till exempel när jag 
läste på om ZigBee. Det blev mycket läsa och lite praktiskt gjort. 
 
Det var lite tråkigt att jag inte fick tillgång till fungerande ZigBee-moduler 
på en gång. Dels för att jag kom igång sent med just ZigBee-delen i arbetet 
och inte kunnat lägga ner så mycket tid på det och dels för att det blev 
väldigt stressigt att få igång det mot slutet då det krånglade och det gick åt 
mycket tid att försöka få igång de. Men då fick jag mycket tid till att göra 
lite tester med att dimma lysdioden och komma fram till någon bra lösning 
för det. 
 
I övrigt har det varit bra. Även om jag har jobbat ganska mycket hemma har 
det varit skönt att ha ett kontor att kunna gå till när jag skulle sitta och skriva 
och för att kunna träffa andra människor. 
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Appendix A: Utförlig beskrivning av hårdvara 

A.1 ZigBee-transceivern MRF24J40 
[E6] 

A.1.1 Översikt 
För den trådlösa kommunikationen i detta arbete används en IEEE 802.15.4 
kompatibel krets från Microchip kallad MRF24J40. Den har support för 
ZigBeeTM-protokollet som kommer att användas. Den arbetar med en klocka 
som går i 20 MHz för att få en hastighet på SPI-bussen som ligger på 10 
Mhz. Kretsen kommer som en ytmonterad IC av kapseltypen QFN-40 med 
40 anslutningar. Storleken på IC-kretsen är inte mer än 6x6 mm2. Den är 
väldigt energisnål och förbrukar knappt 20 mA. Den har en SPI-port för att 
kunna kommunicera med en µC. MRF24J40 är alltid slave på en SPI-bus. 
Nedan visas en bild av pinkonfigurationen på MRF24J40. 

 
Figur 6. Pinkonfiguration på MRF24J40 

MRF24J40 implementerar MAC och PHY lagren från IEEE 802.15.4 i 
hårdvaran så det är inget som behöver programmeras själv. Den har inbyggd 
hårdvara för att undvika kollisioner när data sänds med hjälp av CSMA-CA 
(Carrier sense multiple access with collision avoidance) [E12]. Detta 
innebär att enheten lyssnar om det sänds datatrafik och om det inte gör det, 
att ”luften är fri”, så sänder enheten sina data.  
 
Det finns även inbyggd hårdvara för att kontrollera att paketen som skickas 
är hela, det sker med hjälp av så kallad FCS (Frame Check Sum) som 
innebär att det i slutet på varje packet som skickas ligger ett uträknad värde 
som beror på resten av paketet. När en mottagare sedan tar emot paketet kan 
denna kontrollera så att FCS stämmer mot resten av paketet, gör den inte det 
betyder det att paketet är trasigt och kastas bort. Annars sparas paketet i 
mottagningsbufferten till någon läser det. 

A.1.2 Interna minnen 
Det finns fem typer av minnen i MRF24J40, alla är implementerade som 
statiskt RAM. Dessa fem typer är: 

• Short Address Control Registers 
• Long Address Control Registers 
• Transmit Buffers 
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• Receive Buffers 
• Security Buffer 

 
Control Registers, både Short och Long är till för konfiguration, kontroll och 
att kolla status på MRF24J40. Dessa register går att komma åt direkt via 
SPI-grännssnittet. 
 
Transmit och Receive Buffers innehåller data som ska skickas och som 
tagits emot. 
 
Security Buffern hjälper till att kryptera och avkryptera data som skickas 
och tas emot, om det är önskvärt. 
 
Nedan visas en bild utav minnesindelningen i MRF24J40. 

 
Figur 7. Indelning av minnet I MRF24J40 

 

A.1.3 Sändning och mottagning 
MRF24J40 har stöd för tre olika frekvenser och tre olika hastigheter för 
överföring av data i enlighet med IEEE 802.15.4. Dessa frekvenser är 2,4 
GHz och ger användaren tillgång till 16 kanaler (kanal 11-26), 915 MHz har 
tio kanaler (1-10) och 868 MHZ bandet har endast en kanal, kanal 0. 
Hatigheten i 2,4GHz bandet kan uppnå 250 kbps, i 915 MHz bandet 40 kbps 
och i 868 MHz bandet kan en hastighet av 20 kbps uppnås. 

A.1.4 Avbrottsgenerering 
MRF24J40 har en väldigt enkel struktur för avbrott. Det finns åtta 
avbrottskällor som kan användas, vilka ställs in i ett register vilka som ska 
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användas. Det finns en bit i ett register som stänger av alla avbrott eller 
sätter på de avbrott som ska användas. 
 
När ett avbrott inträffar kommer INT-pinnen på kretsen att antingen bli hög 
eller låg beroende på hur det är inställt. Alla avbrott påverkar denna pinne. 
Används flera avbrott får man kolla igenom alla avbrott för att se vilka som 
har inträffat. 

A.1.5 Övriga egenskaper 
På MRF24J40 finns även 6 stycken I/O-pinnar som kan användas som helt 
vanliga digitala in- och utgångar. Dessa går att komma åt genom GPIO-
registret som står för General Purpose Input Output. Om de ska vara in- eller 
utgångar ställes in i TRISGP-registret där en etta motsvara ingång och en 
nolla motsvara utgång. 
 

A.2 Mikrokontrollern PIC18LF4620 
[E5] 

A.2.1 Översikt 
Mikrokontrollern som används i detta arbete tillverkas av Microchip och 
ingår i deras PIC18(L)F-serie. Den har en 8-bitars arkitektur som kan arbeta 
med en klockfrekvens på upp till 40 MHz. Programminne och dataminne 
finns internt i µC. Det finns två stycken serieportar som ger möjligheter för 
kommunikation med andra µC, externa EEPROM, sensorer eller datorer. 
Den har även 13 inbyggda A/D-kanaler för att konvertera en spänning till ett 
digitalt värde. 
 
µC finns i en 44-pinnars TQFP-kapsel. Nedan visas en bild över 
anslutningarna på PIC18LF4620. 
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Figur 8. Pinkonfiguration på PIC18(L)F4620 

A.2.2 Interna minnen 
PIC18LF4620 har tre interna minnen, dessa är Program-, RAM och 
EEPROM-minne. Programminnet är av typen Enhanced Flash och rymmer 
64 Kbytes. I detta minne ligger programmets instruktioner lagrade om 
vardera 2 eller 4 byte. Programminnet adresseras av den interna 
adressbussen som är 21 bitar bred, vilket gör det möjligt att adressera upp 
till 2 Mbyte. För att hantera hopp i programkoden finns det en stack med 
plats för 31 st. återhoppsadresser. 
 
RAM-minnet består av 4096 bytes indelade i 16 st. banker med vardera 256 
byte. De sista 128 byten i den sista banken är Special Function Register 
(SFR). SFR används för att komma åt och styra de olika funktionerna som 
finns i µC, t.ex. serieporten. De övriga minnet är General Purpose Register 
(GPR) som kan användas för att temporärt lagra data, fungerar som ett 
vanligt RAM-minne. Då SFR upptar 128 byte innebär det att det finns 3968 
byte kvar till GPR. För att kunna göra snabba minnesaccesser finns en 
Access Bank om 256 byte som utgörs av de 128 första byten i GPR samt 
SFR. RAM-minnet adresseras av en 12-bitars adress där de 4 mest 
signifikanta bitarna anger vilken bank som används och de 8 lägre bitarna 
anger adressen inom banken. Nedan visas en figur som illustrerar de olika 
bankerna som RAM-minnet är indelat i. 
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Figur 9. RAM-minnets uppdelning i olika banker. 

 
EEPROM-minnet består av 1024 byte och är ett dataminne där data kan 
lagras under en längre tid. EEPROM-minnet behåller data även när det inte 
finns någon ström till µC, till skillnad mot RAM-minnet som förlorar sina 
data. Tillgång till EEPROM-minnet ges via några register i SFR. 
 

A.2.3 Seriella portar 
PIC18LF4620 har två olika typer at seriella portmoduler. Den ena är en 
Master Synchronous Serial Port (MSSP), och den andra är en Enhanced 
Universal Synchronous Receiver Transmitter (EUSART). Det finns en av 
varje på PIC18LF4620. MSSP-modulen kan konfigureras som antingen 
Inter-Integrated Circuit (I2C) eller som Serial Peripheral Interface (SPI). SPI 
används i detta arbete. 
 
SPI används för att kommunicera med perifer utrustning så som externa 
EEPROM-minnen och som i det här arbetet, med MRF24J40 ZigBee 
transceiver. SPI kan också användas för att kommunicera med andra µC. 
Flera enheter kan vara anslutna till samma SPI-modul och kommunicerar då 
på samma ledningar, där en av enheterna agerar som en s.k. master och de 
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övriga som s.k. slave. Mastern väljer vilken enhet den ska kommunicera 
med hjälp av en signal kallad chip-select, som väljer ut enheten i fråga. 
 
För SPI kommunikation används tre stycken I/O pinnar: Serial Data In 
(SDI), Serial Data Out (SDO) och Serial Clock (SCK). Dessutom behövs en 
I/O pinne för varje slavenhet som µC vill kommunicera med, och det är 
chip-select. Med den väljer µC ut vilken enhet som ska lyssna på SPI 
signalerna. 
 
EUSART, den andra serieportsmodulen, som finns tillgänglig på 
PIC18LF4620 kan konfigureras till att vara asynkron och används då till att 
kommunicera med t.ex. en dator. Den kan även konfigureras till att vara 
synkron och kan då användas för att kommunicera med andra perifera 
enheter. EUSART använder sig av två I/O-pinnar: TX/CK som är den pinne 
som skickar data i asynkront läge och i synkront läge tillhandahåller den 
klocka. RX/DT används i asynkront läge för att ta emot data och i synkront 
läge för att skicka och ta emot data. I detta arbete används EUSART under 
utvecklingstiden för att skicka debug-information från µC till en PC. 

A.2.4 Avbrottshantering 
PIC18LF4620 har ett flertal olika avbrottskällor som kan avbryta den 
normala programexekveringen för att göra något annat, när t.ex. data på 
EUSART blir tillgänglig kan programmet pausas en kort stund för att ta 
emot och hantera data. Användaren kan välja själv vilka källor som ska få 
generera avbrott genom att sätta olika flaggor i register i SFR. Det finns 
även en flagga som sätter på eller stänger av alla avbrott. Det finns två olika 
prioriteter på avbrott som kan användas. Det innebär att ett högre prioriterat 
avbrott kan avbryta ett lågt prioriterat avbrott. Till detta finns två olika 
adresser i programminnet som programräknaren hoppar till när ett avbrott 
inträffar. För högt prioriterade avbrott är det adressen 0008h och för de lågt 
prioriterade avbrotten är adressen 0018h. Inställningar kan göras så att alla 
avbrott har samma prioritet. Då används adressen 0008h när ett avbrott 
inträffar. Det finns tre stycken avbrottskällor för externa enheter. 

A.2.5 Övriga egenskaper 
Det finns 36 I/O pinnar fördelade på fem olika portar – port A, B, C, D och 
E. Portarna A – D har åtta pinnar och port E har fyra. Alla portar kan 
konfigureras till in- eller utgång, den fjärde pinnen på port E kan dock 
enbart vara ingång. Om portarna ska vara in- eller utgång bestäms av 
portarnas kontrollregister som kallas TRISx, där x är namnet på porten. 
 
De flesta portarna kan konfigureras till att vara mer än att bara vara en 
vanlig I/O pinne. T.ex. används tre pinnar på port C för SPI-
kommunikationen. 
 
Det finns även 13 stycken analog till digital omvandlare (A/D-omvandlare) 
inbyggd i µC. En A/D-omvandlare omvandlar en analog signal till ett 
digitalt värde om tio bitar. Vilken kanal som ska väljas görs med hjälp av ett 
register i SFR. µC kan endast omvandla från analog till digital på en kanal åt 
gången. 
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Det finns även fyra inbyggda timrars i µC, Timer0 – Timer3. Timer0 kan 
konfigureras som antingen en åtta- eller 16-bitars räknare eller timerTimer1 
och Timer3 är 16-bitars räknare eller timers. Timer2 är en åttabitars räknare 
eller timer. Alla timers kan generera ett avbrott vid overflow (när timern 
eller räknaren slår runt och börjar på noll igen). 
 
Det finns två CCP moduler som står för Capture, Compare and PWM. 
Capture kopierar Timer1 eller Timer3:s värde, till två åttabitars register i 
SFR, på en speciell händelse, kan även generera ett avbrott när en capture 
sker. Compare jämför Timer1 eller Timer3:s värde mot ett registerpar i SFR 
och kan generera ett avbrott eller sätta en I/O hög eller låg. Pulse Width 
Modulation (PWM) genererar ett pulståg på någon utav I/O pinnarna. 
Frekvensen kan ställas in och under hur lång tid under en period som det ska 
vara en hög signal. 

Appendix B: ZigBeeTM 
[E3], [E13], [E14], [E15] 

B.1 Vad är ZigBee? 
ZigBee är en teknik för trådlösa nätverk som är framtagen för att vara billig 
och energisnål. ZigBee lämpar sig bäst till avläsning av diverse sensorer och 
för kontroll i hemmet eller industrin. ZigBee utvecklades för att användas 
som ett alternativ till Bluetooth då Bluetooth varken är energisnålt eller 
lämpar sig till några längre avstånd än tio meter. Dock är Bluetooth med 
sina 1-2 Mbps i överföringshastighet snabbare än ZigBee som endast 
erbjuder upp till 250Kbps i överföringshastighet. ZigBee bygger på en IEEE 
standard för trådlös nätverkskommunikation, IEEE 802.15.4. 
 
Ett ZigBee nätverk består av ett antal noder, och dessa noder bygger sedan 
upp ett nätverk i form av en så kallad mesh eller star. ZigBee är framtaget 
för att användas i mesh nätverk.  
 
I IEEE 802.15.4 standarden definieras noderna som två typer, Full-Function 
Device (FFD) och Reduced-Function Device (RFD). I ZigBee 
specifikationen definieras tre olika nodtyper, Coordinator, Router och End 
Device. En FFD kan antingen vara en Coordinator eller en Router. 
Coordinatorn är den som startar nätverket och styr över nätverket. Routern 
vidarebefordrar enbart data från och till andra noder. En FFD använder 
ganska mycket processorkraft och behöver mer minne för att hålla koll på 
nätverket. En RFD kan endast vara en End Device. En RFD kan endast 
kommunicera med en FFD och är inte alls lika komplex som en FFD. Där 
med krävs således mindre processorkraft, minne och den blir billigare än en 
FFD att utveckla och producera. 
 
Nedan vissas en bild på en blandning av star- och mesh-topologierna. 
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Figur 10. Nätverkstopologi för ZigBee. 

B.2 ZigBee Alliance 
ZigBee Alliance startades av några företag, när de insåg att både WiFi och 
Bluetooth inte skulle kunna användas var som helst, som ville skapa en 
billig, enkel och energisnål standard för trådlös överföring av data. Idag 
består ZigBee Alliance av ett flertal medlemmar som arbetar med både 
mjuk- och hårdvara. Några av medlemmarna i ZigBee Alliance är 
Microchip, Texas Instruments och Motorola. 

B.3 ZigBee översikt 
IEEE 802.15.4 standarden togs fram av IEEE för att vara en standard som 
byggde på låg komplexitet, låg energiförbrukning och låg kostnad. Den 
specificerar de olika lagren och hur ett nätverk ska byggas med FFDs och 
RFDs. ZigBee bygger på den kända OSI-modellen och dess lager där de 
lägsta lagren är specificerade av IEEE 802.15.4 och de övre av ZigBee 
Alliance. Nedan visas en enkel bild över de olika lagren. 
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Figur 11. De olika lagren i ZigBee. 

B.4 Fysiska lagret 
Det fysiska lagret är definierat av IEEE 802.15.4 standarden och beskriver 
vilka frekvenser och överföringshastigheter som kan användas. För 2,4 GHz 
banden är hastigheten 250 kbps, för 915 MHz banden är 
överföringshastigheten 40 kbps och för 868 MHz bandet är 
överföringshastigheten 20 kbps. Här specificeras även hur överföringen ska 
ske. Det fysiska lagret är helt implementerat i hårdvara i transceivern och 
behöver således inte programmeras i mjukvara. 

B.5 MAC-lagret 
Även en del av MAC-lagret (Medium Access Control) är implementerad i 
hårdvaran och är dessutom också definierad i IEEE 802.15.4 standarden. 
 
MAC-lagret har hand om att lyssna på nätverket, söka efter noder på 
nätverket och ha hand om timingen i nätverket. Här implementeras CSMA-
CA [E12] (beskriv senare under ZigBee transceivern) och schemaläggning 
och dirigering av data kontrolleras här. 

B.6 Nätverkslagret 
Nätverkslagret är definierat av ZigBee Alliance och ser till att nätverket är 
självbyggande. Det håller koll på när noder kommer in i nätverket och när 
noder lämnar nätverket. Om en Coordinator lämnar nätverket så får en 
annan, förutsatt att det finns minst en till, ta över. Här implementeras även 
säkerhetsfunktioner. 
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B.7 Applikationssublagret 
Applikationssublagret är de nedersta delarna av applikationslagret och har 
hand om bindning och upptäckter av annan hårdvara. Bindning innebär att 
enheter som ska kunna kommunicera med varandra paras ihop, en 
fjärrkontroll till en TV behöver exempelvis bara paras ihop med en TV men 
inte med brandlarmet. Medans en fjärrkontroll för att kontrollera hemmet 
behöver paras ihop med ventilation, dimmer, kanske TVn och brandlarmet. 
 
Här vidarebefordras även meddelande till och från enheter som inte kan 
prata direkt med varandra. Applikationssublagret ser även till att 
nätverkstopologin mesh är möjlig. 

B.8 Applikationslagret 
Här ställs in vilken typ av nod enheten ska vara. Applikationslagret 
innehåller även applikationsspecifika funktioner. I applikationslagret 
bestäms vilken typ av enhet det är, så att den binds till rätt enheter att 
applikationssublagret. 

 
 


