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Förord
Denna rapport skall försöka beskriva det examensarbete jag gjort hos
Maxicap på ett enkelt sätt, men är även ett försök att få en tekniskt insatt
person att finna de avancerade delarna av arbetet intressanta.
Den praktiska delen i detta arbete handlade mest om programmering och
konfigurering av färdiga moduler för att få dem att fungera enligt Maxicap’s
önskemål. Arbetet byggde även mycket på efterforskningar och
faktaletande, för att förstå hur hårdvaran och tekniker kring den fungerade.
Först i rapporten är en förstudie som jag gjorde för att bli mera insatt i hur
redan befintliga 2,4 GHz radiosystem med frekvenshoppningsmetoder kan
implementeras. Dessutom undersöks den utrustning jag fått att arbeta med i
detta examensarbete för att förstå den bättre. Denna del av rapporten kan ses
av läsaren som en informativ del för att lättare kunna förstå de nästföljande
delarna.
Sedan kommer de delar i rapporten som beskriver själva genomförandet.
Först tas hårdvaran upp i detalj med vilka funktioner som erbjuds och vilka
av dessa som kommer att nyttjas. I mjukvarudelen beskrivs det exakt hur jag
utvecklade programvaran och hur jag valde att få överföringen att fungera.
Nästföljande del av rapporten handlar om hur testning av de olika
hårdvaruenheterna gick till och slutligen presenteras resultaten för hela
arbetet.
Längst ner i rapporten finns Appendix A som innehåller en ordlista för alla
tekniska termer i rapporten samt ett Appendix B med alla källkoder skrivna
för detta examensarbete.
Jag vill härmed passa på att tacka följande personer:
Maxicap och min kontaktperson Anders Kjellberg som erbjudit detta
examensarbete vilket verkligen gett mig chansen att bli insatt i både
mikrokontrollers och trådlös kommunikation. Det har varit väldigt
stimulerande att få jobba med detta, och jag kan tänka mig att göra fler
radioprojekt i framtiden.
Lars-Erik Cederlöf och Per Liljas från Högskolan Dalarna för god assistans
i detta examensarbete samt bra undervisning genom åren vilket gett mig
mycket god insikt i både den analoga och digital världen.
Personalen på Nordic Semiconductors support börjades med Bjørn Anton
Lybeck som förklarat i detalj hur man tidsmässigt bör utföra en utsändning
med nRF24L01 sändtagaren. Jon Gunnar för information om hur
adressering av datapaketen höjer tillförlitligheten.
Dessutom tack till Stefan ”§tiff” Skoog vilken jag kom i kontakt med på
forumet [www.elektronikforumet.com] och som berättade lite om hur
kommunikationen mellan mikrokontroller och en äldre variant av
sändtagare (nRF2401A) från Nordic Semiconductor gick till. Den
kunskapen var till stor hjälp för mig att komma igång med arbetet eftersom
jag inte hade någon kännedom om varken sändtagare eller Atmel
mikrokontrollers före examensarbetet.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund och Syfte
Maxicap AB är ett företag i Leksand som utvecklar allehanda elektroniska
applikationer till sina kunder. Främst utvecklar de olika mätsystem där bara
ett fåtal produkter tidigare har använt sig av trådlösa förbindelser. Nu vill
Maxicap vidare undersöka huruvida sändtagaren nRF24L01 från Nordic
Semiconductor kan passa för deras användningsområden. Detta examensarbete kommer att fungera som förstudie åt Maxicap och ge dem insikt i
sändtagarens funktionalitet men även förse dem med mikrokontrollerkod
vilken de kan använda. Sändtagaren arbetar på det fria 2,4 GHz ISM-bandet
(Industrial, Scientific, and Medical) och därför är det viktigt att man inför
felprediktering och frekvenshopp så att inte andra trådlösa enheter på detta
ISM-band kan störa överföringen.

1.2 Mål
Målet är att ta fram information om, samt en fungerande prototyp för
pålitlig trådlös kommunikation med Nordic Semiconductor’s sändtagare
nRF24L01 vilken sedan ska styras med någon modell av Atmel’s 8 bitars
mikro-kontrollers. Det praktiska arbetet utgörs framförallt av
programmering av de mikrokontrollers som ska styra radiomodulerna vilka
programmeras med språket C. Framställd kod kommer att vara
anpassningsbar åt Maxicap och fungera som ett HAL (Hardware
Abstraction Layer) mot all den använda hårdvaran.
Prototyper för sändning och mottagning kommer att utvecklas antingen på
ett utvecklingskort, också från Atmel, alternativt kommer det konstrueras ett
kretskort för att testa förbindelsen, beroende på tid. Den information som
skall skickas från sändarenheten (sensorenheten) kommer från en
temperaturgivare, och skall skickas trådlöst till mottagarenheten
(avläsningsenheten) där temperatur samt information om förbindelsen
kommer presenteras på en display.

1.3 Avgränsningar
Färdiga sändtagarmoduler tillverkade av Olimex, som bygger på Nordic
Semiconductor’s krets (nRF24L01) kommer att användas för detta arbete.
Den kod som skrivs kommer troligen enbart att fungera till Atmel’s 8 bitars
AVR struktur.
För att underlätta dataöverföringen skall sändtagarnas egna pakethantering
”Enhanced Shockburst” att studeras och tillämpas.
Den data som skickas trådlöst kommer enbart att kunna läsas av på ett
korrekt sätt med mjukvaran utvecklad i detta arbete, då ingen allmänt känd
standard kommer att användas för datatrafiken.
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2 Förstudie
2.1 Trådlös kommunikation
För detta arbete så kommer data att skickas trådlöst inom det fria 2,4 GHz
ISM-radiobandet vilket används av många produkter idag. Detta är ett fritt
radioband som alla får använda, så länge utsändningarna uppfyller de
bestämmelser som är satta av organisationen ITU-R (Se Internetreferens
kapitel 5.1.8).
För att bli insatt i de metoder varmed trådlös information skickas inom 2,4
GHz ISM-bandet och hur man bör gå till väga för att undvika onödiga
kollisioner så har undersökningar på några vanliga moduleringstekniker och
-produkter som förekommer idag utförts i detta arbete.

2.1.1 Produkter som använder 2,4 GHz ISM-bandet
Zigbee IEEE 802.15.4, Bluetooth IEEE 802.15.1, eller WLAN IEEE 802.11x
är några välkända namn på trådlösa produkter/standarder som alla använder
2,4 GHz (2,4 GHz – 2,4835 GHz) ISM-bandet.
Många produkter använder enbart fasta frekvenser/bandbredder inom 2,4
GHz ISM-bandet och har då sin trådlösa kommunikation på dessa frekvenser
- exempelvis WLAN fungerar på detta sätt. Sedan finns det också frekvenshoppande produkter som t.ex. Bluetooth vilket utvecklats på detta sätt i ett
försök att få en stabilare överföring genom att ständigt hoppa mellan
möjliga frekvenser inom sitt ISM-band. Bluetooth och WLAN (Figur 1) kan
samexistera bra inom ISM-bandet då de båda använder olika sätt att
kommunicera på. Mer information och tekniker för samexisterande inom
ISM-bandet finns under Internetreferensen kapitel 5.1.9, där även tekniker
som ”time-slicing” tas upp.

Figur 1 - Exempel på 2,4 GHz frekvensbandets användning

Både WLAN och Bluetooth borde i dag göra till de potentiellt sett troligaste
störningskällorna till Nordic Semiconductor’s sändtagare eftersom de
förekommer i nästan varje hem eller företag. Därför ligger också fokus för
detta examensarbete på att just försöka undvika kollisioner/störningar i
första hand från dessa produkter. Man bör även tänka på att det dessutom
finns andra vanliga störkällor såsom mikrovågsugnar, trådlösa telefoner och
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radiostyrda bil/flygmodeller vilka också arbetar på samma frekvensområde.
Detta resulterar i att störningsfaktorerna är många och med stor sannolikhet
bara kommer att bli fler i framtiden.
Nästan all kommunikation på 2,4 GHz ISM-bandet är också paketbaserad
och har oftast någon form av bekräftelsemöjlighet så sändaren vet att
datapaketet kom fram riktigt. Detta fungerar på liknande sätt som många
kabelbundna datornätverk. Dessa använder sig vanligtvis av protokollet
TCP/IP vilket är en bra metod men kräver att både sändaren och mottagaren
kan kommunicera med varandra i båda riktningarna. Ett annat bra sätt att få
stabilare överföring är att se till att datapaketen innehåller rätt information
när de tas emot. Det kan göras med en teknik som kallas för CRC (Cyclic
Redundancy Check). Denna teknik fungerar genom att innehållet i
datapaketet kan räknas på för att få fram en kort CRC-kod (oftast bara några
Bytes) vilken sändaren skickar med i slutet av det datapaket som ska gå till
mottagaren. När sedan mottagaren tagit emot paketet så räknar den också ut
en CRC-kod på innehållet och jämför denna med den bifogade CRC-koden
som fanns i datapaketet. Om koderna skiljer sig åt vet mottagaren att
datapaketet är korrupt. Ytterligare en metod för att få dataöverföringen
stabil är att applicera några Byte med adressdata i paketet. Detta leder till att
mottagaren kan känna igen om paketet är till just den. Oftast är en lång
adress att föredra då säkerheten blir högre jämfört med en kort adress. Dock
sjunker dataöverföringshastigheten sett till det som är den faktiska mängd
man vill skicka. Ju fler Byte som inte är faktisk data desto lägre blir
överföringshastigheten generellt sett.
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2.2 Moduleringstekniker
Det finns många sätt att sända information trådlöst på. Oftast gör man det
genom att modulera utsändningens bärvågsfrekvens med informationen man
vill sända på ett lämpligt sätt. De vanligaste och, relativt sett, enklaste sätten
att modulera bärvågen är genom att antingen modulera frekvensen (FM)
eller amplituden (AM) i takt med informationen som skickas. Oavsett
modulationstyp så används det alltid olika frekvenser för varje enskild
utsändning. Digital modulation förekommer också men även den använder
sig av en analog bärfrekvens som moduleras. I detta fall bestående av ettor
och nollor istället för analoga variabla signaler. För att få en stabil trådlös
överföring och för att kunna implementera bra frekvenshoppsalgoritmer så
måste man helt enkelt undersöka vilka sändningstekniker som finns och
förstå lite om hur de fungerar.
Dataöverföring på det fria 2,4 GHz ISM-bandet (2,4 GHz – 2,4835 GHz)
använder flera olika typer av moduleringsmetoder, varav GFSK (Gaussian
Frequency Shift Keying) eller DSSS (Direct Sequency Spread Spectrum)
tillhör de vanligaste. Sändtagaren nRF24L01 som detta examensarbete
bygger på använder GFSK som beskrivs i nästa avsnitt.
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2.2.1 GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying)
GFSK är den moduleringsteknik som sändtagarna från Nordic
Semiconductor (nRF24L01) använder sig av. Detta är en förbättring av
FSK-modulering genom att signalen filtreras med ett Gaussian-filter för att
förhindra att andra oönskade frekvenser också sänds ut i datasändningen (Se
Internetreferens i kapitel 5.1.7, ”GFSK”). FSK-modulering (Figur 2) är
väldigt lik frekvensmodulering (FM) då det i båda fallen handlar om att det
är bärvågsfrekvensen som ändras, för att sända informationen (Se
Internetreferens i kapitel 5.1.5, ”FSK”).

Figur 2 - Exempel på FSK-modulering av binär data
Bildkälla: Eng. Wikipedia FSK

Enheter som sänder med GFSK-modulering är:
 DECT
 Bluetooth
 Nordic Semiconductor’s sändtagare
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2.2.2 DSSS (Direct-sequence spread spectrum)
Korfattat så kan man med DSSS få flera trådlösa system att sända inom
samma frekvensband utan att de stör och påverkar varandra (Figur 3).
Genom att applicera en hos sändaren och mottagaren i varje nätverk känd
unik kodning på datautsändningen (liknande ett vitt brus), så kan man sedan
använda denna sammansatta signal till att fasmodulera bärvågen man sänder
på. Detta medför att bandbreddens storlek varierar både i takt med datan
samt av den kodning man applicerade, vilket ger möjlighet att få flera
radiosystem att fungera felfritt och teoretiskt sett ostörda av varandra. Mer
information om hur det går till kan ses i referensen för DSSS i kapitel 5.1.3.
Enheter som sänder med DSSS modulering är:
 WLAN (Wireless Local Area Network) IEEE 802.11 och IEEE
802.11b
 CDMA radiosystem
 Zigbee IEEE 802.15.4

Figur 3 - Illustration DSSS för tre stycken enheter
Bildkälla: Engelsk Wikipedia DSSS
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2.3 Frekvenshoppsmetoder
2.3.1 FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)
Detta kan man kanske av namnet tro att vara en modulationsteknik. I själva
verket är det en mekanism som tillför frekvenshoppande vilket sedan DSSSeller GFSK-utsändningar kan använda sig av. Mer information kan ses i
referensen för FHSS kapitel 5.1.4. Frekvenshoppande innebär kortfattat att
man säkerhetsställer dataöverföringen genom att byta bärvågsfrekvens
enligt ett bestämt mönster (Figur 4).
Denna metod kan förklaras i följande steg:
1
2
3
4
5

Den sida som startar kommunikationen skickar först ut en
startförfrågan till den mottagande sidan.
Den mottagande sidan svarar med ett slumpmässigt nummer,
och skickar detta tillbaka till den startande sidan.
Den startande sidan använder sedan detta nummer i en
fördefinierad algoritm för att räkna ut en sekvens av olika
frekvenser som skall användas.
Startande sida skickar sedan ett synkroniseringspaket på den
första frekvensen i sekvensen till den mottagande sidan som
också har räknat fram samma frekvensserie.
Kommunikationen börjar och frekvensen byts med varje
paketutskick.

Figur 4 - Illustration FHSS för tre stycken enheter
Bildkälla: Engelsk Wikipedia FHSS

Bluetooth använder en variant av FHSS som kallas för Adaptiv FHSS.
Den innebär i princip att de frekvenser som kommunikationen förlorar
datapaket på undviks under en bestämd tid. När den tiden passerat försöker
man återigen skicka datapaketen på dessa frekvenser för att kolla om
störningarna har försvunnit.
Bluetooth frekvenshoppning kan ske hela 1600 ggr/sek och med en
bandbredd på 1 MHz, vilket innebär att den, teoretiskt sett, befinner sig för
ett datapaketsutskick på en och samma frekvens varje 625’e mikrosekund.
Enligt databladsreferens (kapitel 5.1.6) från Nordic Semiconductor så
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skickar en Bluetooth datormus ett datapaket varje 8:e ms men det skiljer sig
säkert väldigt mycket åt bland olika Bluetooth produkter. Men att
ungefärligt känna till dessa tider är bra när man vill skapa sin trådlösa
förbindelse. För genom att bara sända datorpaketen på samma frekvens flera
gånger kan man undvika eventuella dataförluster p.g.a. kollisioner från
andra FHSS sändande enheter.

2.3.2 Examensarbetets frekvenshoppsmetod
Enligt Maxicap’s behov så behövdes inte frekvenshoppningen vara lika
avancerad som t.ex. FHSS, eftersom en enklare metod oftast räcker till. En
metod är att frekvenshopp enbart sker då överföringen störs av andra
långvariga stationära frekvenser, då korta rörliga störningar från t.ex.
frekvenshoppande enheter som Bluetooth istället kan undvikas genom att ha
flera utskick av samma data.
Frekvenshoppandet i detta arbete kommer ske inom ISM ’s standardiserade
bandbredd 2485  2400 MHz  85 MHz . Vidare då Nordic Semiconductor’s
sändtagare har vid 2 Mbit/s överföringshastighet en bandbredd på 2 MHz
leder detta till att man maximalt får 42 möjliga frekvenser att hoppa mellan.
För att hålla nere antalet hoppfrekvenser och istället bara fokusera på en
vanlig stationär störning som WLAN (som har en bandbreddsanvändning på
22 MHz) (Se Internetreferens i kapitel 5.1.1, ”Wireless LAN, kapitel 5.1”) så
kommer frekvenserna 2402 MHz, 2424 Mhz, 2446 Mhz samt 2468 MHz
vara de frekvenser som sändtagarna kommunicerar på. Den sändtagare som
primärt fungerar som sändarenhet (PTX) kommer att byta sin frekvens
enbart då den har skickat ut ett datapaket maxantalet gånger utan att ha fått
en bekräftelse från mottagarenheten (PRX) om att paketet faktiskt tagits
emot. Sändtagaren som sedan primärt fungerar som mottagare (PRX) byter
sin frekvens oavbrutet såvida den inte under en bestämd tid har fått ett
datapaket mottaget. Denna tidslängd skall vid programmeringen baseras på
ett flertal faktorer såsom utsändningshastighet, databearbetningstid med
mera vilket tas upp i detalj längre fram i rapporten.
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2.4 Hårdvara - Förstudie
Denna förstudie på Maxicap’s valda hårdvara gjordes för att få god
kännedom om vilka möjligheter och funktioner som utrustningen erbjöd,
men mest i syftet att få så lite oväntade problem som möjligt då den
användes.

2.4.1 Atmel’s utvecklingskort STK-500
Innan detta examensarbete hade jag ingen större kännedom om denna
programmerare från Atmel (Figur 5), men jag hade dock en i min ägo sedan
tidigare. STK-500 kan användas för att programmera många varianter av
Atmel’s mikrokontrollers och har även uppgraderingsmöjlighet i form av
tilläggskort, så att den även kan hantera nyare mikrokontrollers. Till detta
arbete så gav Maxicap mig två stycken STK-500 att använda samt en hel del
olika Atmel mikrokontrollermodeller att välja bland. Ibland dessa skulle jag
undersöka och finna en passande modell som fungerar bra med sändtagarna
från Nordic Semiconductor.

Figur 5 – STK-500 Utvecklingskort

Kortet ansluts till en dator på någon ledig RS232 COM-port för
programmeringen. Sedan används någon av de många olika programvaror
för programmering som fungerar ihop med STK-500.

Sida 9

2.4.2 Sändtagarna
Maxicap har sedan tidigare testat både Bluetooth och Zigbee radiomoduler,
men funnit att dessa båda modeller dels hade alltför komplicerade
protokollstackar. Dessutom var man, vid större produktioner, tvungen att få
dem godkända och helst ständigt uppdaterade. Detta kan leda till onödigt
stora kostnader och långa produktionstider vilket inte är önskvärt. Därför
visade det sig att just Nordic Semiconductor’s sändtagare nRF24L01
verkade vara ett passande val då de inte ställde samma krav samt även
erbjöds till ett bra pris.
Arbetsspänningen för nRF24L01 är 1,9 - 3,3 Volt och kräver en
mikrokontroller som kan konfigurera och styra den via ett SPI-gränssnitt
vilket också kan arbeta på samma spänning. Som databladet nämner så har
sändtagarens SPI-gränssnitt med 5 Volt toleranta in-/utgångar. Detta innebär
dock bara att de inte går sönder vid denna spänning - inte att de fungerar, så
man måste alltså ha en spänningsmatning omkring 3 Volt för att de ska
fungera korrekt.
Någon färdig mjukvara för att sköta konfigureringen mellan radiosändare
och just Atmel’s mikrokontrollers fanns inte. Den enda programmeringskod
som gick att få tag på passade bara mikrokontrollers från andra tillverkare.
Dessa koder visade sig vara krångliga att sätta sig in i och konvertera, så en
helt egen mjukvara får utvecklas för att uppfylla de mål detta examensarbete
har.

2.4.3 Atmel mikrokontrollers
Den största skillnaden mellan en mikrokontroller (µC) och en
mikroprocessor (µP) är att en mikrokontroller innehåller ett eller flera
inbyggda minnen och ett antal färdiga I/O-anslutningar (input/outputs) som
man direkt kan använda, något en mikroprocessor oftast saknar.
Atmel erbjuder många olika mikrokontrollers byggda på både 8 och 32
bitars arkitektur med en mängd av gränssnitt och funktioner inbyggda. De
vanligaste ”familjerna” av mikrokontrollers inom 8 bitars RISC arkitekturen
är ”Tiny” och ”Mega” där de största skillnaderna beror på hur stort det
inbyggda minnet är och antalet I/O-anslutningar, och funktioner på dessa,
som finns att använda. Den modell av mikrokontroller som behövs för detta
arbete ska ha SPI-gränssnitt, arbetsspänning på 1,8 – 3,3 Volt samt
tillräckligt med I/O-anslutningar för den övriga utrustningen. Dessa krav
ledde fram till modell i Atmel’s ”Megafamilj” och där valde jag ATmega8L
som uppfyllde kraven väl. Ett annat alternativ hade annars varit ersättaren
till ATmega8x, nämligen den mycket populära ATmega88 vilken erbjuder
bättre kompatibilitet med annan utrustning, är snabbare och även
strömsnålare. Varför jag inte valde den berodde på att Maxicap redan hade
många Atmega8L i lager. Att Maxicap även kände till dess interna
styrregister bättre bidrog till beslutet, då de olika modellerna kan skilja sig
lite mot varandra.
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2.4.4 Seriellt/Parallellt gränssnitt
När man vill överföra information så sker det oftast med en seriell eller
parallell överföringsteknik (Figur 6). I detta examensarbete så används båda
teknikerna för kommunikationen mellan mikrokontroller och den externa
hårdvaran, vilken består av temperatursensor, LED och LCD. Gränssnitten
har gemensamt att man skickar informationen enkelriktat (halv duplex) på
en eller flera I/O-anslutningar hos båda enheterna och med en överföring
som enbart är i binärform. Sedan har man en annan anslutning som styr
själva synkroniseringen av dataöverföringen mellan enheterna, oftast kallad
för klocksignalen (CLK). Klocksignalen, som består av en fyrkantsvåg, är
oftast synkroniserande med dess fallande eller stigande pulståg, beroende på
om synkronisering ska ske då klockpulsen går från hög till låg, eller från låg
till hög.
Det seriella gränssnittet består oftast av en eller två ledare (beroende på om
man önskar dubbelriktad dataöverföring eller inte) som datan skickas via
medan man i det parallella gränssnittet använder många fler. Fler ledare
resulterar i att man kan få en högre dataöverföringshastighet per klockpuls
då mer data kan skickas.

Figur 6 - Seriell/Parallell dataöverföring (klocksignal utelämnad)
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2.4.5 SPI-gränssnitt
Kommunikationen mellan mikrokontroller och radiosändtagare använder ett
gränssnitt som kallas för SPI (Serial Peripheral Interface bus) vilket finns
på många moderna mikrokontrollers idag. SPI-gränssnittet (Figur 7)
fungerar genom att en huvudenhet (Master) kommunicerar med en eller
flera slavenheter (Slave) där huvudenheten bestämmer hastigheten på
dataöverföringen på en för de båda gemensam klockanslutning SCLK (Slave
Clock, kallas även ibland för SCK). Under varje klockpuls skapad från SPI
huvudenheten så sker en kommunikation i full duplex genom att
huvudenheten skickar en bitdata till slaven på MOSI-anslutningen (Master
Out Slave In) samtidigt som slavenheten skickar en annan bit tillbaka på
MISO-anslutningen (Master In Slave Out). SPI-gränssnittet kan då på detta
sätt ge en tvåvägskommunikation med hög hastighet mellan huvud- och en
eller flera av de slavenheter som finns i systemet. Styrningen av till vilken
av slavenheterna som huvudenheten skall kommunicera med sker genom att
ha en separat SS-anslutning (Slave Select) mellan huvudenhet och varje
slavenhet. Oftast är det en aktivt låg signal på SS-anslutningen som
huvudenheten skickar till slavenheten för att den skall veta att en överföring
ska ske

Figur 7 – SPI kommunikation mellan Master- och Slaveenhet
Bildkälla: Engelsk Wikipedia SPI

En stor del av tiden lades ned bara på att förstå hur SPI-gränssnittet skulle
kopplas samman mellan varje sändtagare och dess styrande mikrokontroller.
I databladet för sändtagaren så visade det sig att den skulle agera slav till
mikrokontrollern vilken då i sin tur agerar som huvudenhet. Maxhastigheten
för SPI-gränssnittet sätts av sändtagaren till att vara 8 Mbps. Dock så kan
den valda mikrokontrollern ATmega8L som körs med en klockfrekvens på
 8 Mbit 
 = 2 Mbit
8 MHz enbart ge en överföringshastighet med SPI på 
 4 
(Se databladsreferens i kapitel 5.2.1, ”Serial Peripheral Interface sid.124”). Denna hastighet räcker ändå mycket väl för de mål som skall
uppfyllas i detta examensarbete, men en snabbare mikrokontroller är nog att
föredra om man vill få en snabbare kommunikationslänk mellan
mikrokontroller och sändtagare.
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2.5 Mjukvara - Förstudie
Efter att ha undersökt vilken programvara som passade till STK-500 så
valde jag att arbeta med AVR Studio 4 vilket är en mycket bra
utvecklingsmiljö, som även är gratis (Se programvarureferens i kapitel
5.3.1). Utvecklingsmiljön ger från början enbart möjligheten att få skapa
projekt med programmeringsspråket Assembler, men efter installation av ett
tredjeparts tillägg som heter WinAVR så kan projekt också skapas med
programspråket C. C-språket valdes för att Maxicap mest använde detta
sedan tidigare samt för att det oftast går fortare att utveckla program i ett
högnivåspråk, vilket inte Assembler är.
De första programmen som skapades var mest i testsyfte och var mycket
enkla. Programmen kunde bara tända några LED’s (Light Emitting Diode)
på utvecklingskortet, men bara av detta började jag få insikt i hur det gick
till. Mycket efterforskningar fick göras i både mikrokontrollern
ATmega8L’s datablad (Se databladsreferens i kapitel 5.2.1) men också en
stor del undersökningar om de funktioner som fanns att använda i WinAVR
C-tillägget (Se programvarureferens i kapitel 5.3.3).
Jag insåg ganska tidigt att kunna utföra en avlusning (Eng. debug) på vad
som händer i mikrokontrollern under körning skulle underlätta utvecklandet
och felsökandet en hel del. En sådan funktion saknades på STK-500
utvecklingskortet, så en egen metod fick utvecklas för att lösa detta.
Detta gjordes genom att använda den USART (Universal Synchronous
Asynchronous Receiver/Transmitter) som finns tillgänglig på STK-500 som
kan kopplas till en PC på en ledig seriell RS232 COM-port. Mjukvaran som
framställdes fungerade därmed som ett HAL (Hardware Abstraction Layer)
mot hårdvaran, så man enkelt kunde anropa de funktioner som skapats för
att skicka text och värden till terminalprogrammet ”Hyperterminalen” i
Windows XP.
Något som jag också kom i kontakt med ganska snabbt var bitoperationer.
Detta visade sig vara mycket vanligt för att sätta eller nollställa in och
utgångarna på en mikrokontroller på ett snabbt sätt, och kan ofta vara
implementerade i form av anropningsbara macron i sin C-kodning. Bitoperationer bygger på användandet av logiska grindar där man oftast ser de
enklare grindtyperna ”eller” (OR) samt ”och” (AND) användas flitigt. För
att sedan kunna strukturera upp all sin kod med macron och funktioner som
utvecklades så var det praktiskt att ha dessa kodsegment i separata filer som
kallas för Header-filer och definiera funktionernas inställningar och macron
i dessa (Se litteraturreferens i kapitel 5.4.1).

2.6 Slutsatser förstudie
Mycket av det jag undersökte om trådlös kommunikation ledde vidare till
nyare och mer avancerade metoder för dataöverföringar vilket skulle lett till
att man kunde göra ett helt examensjobb i att bara undersöka dessa olika
tekniker. Jag kände dock att behovet att få grundläggande information ändå
var tillfredställt i och med att jag fick mer förståelse om de vanligaste
teknikerna för dataöverföring inom 2,4 GHz ISM-bandet.
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En rejäl undersökning kring den hård-/mjukvara som ingick visade sig vara
väldigt viktigt och om inte annat mycket lärorik och intressant. Förstudien
gav mycket kunskap som med stor sannolikhet kommer att kunna användas
i andra liknande projekt i framtiden, samt hjälpte mig onekligen att komma
igång med arbetet lättare.
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3 Genomförande
3.1 Hårdvara
I detta kapitel så beskrivs den hårdvara som användes, och hur den
implementerades för detta examensarbete. Två olika system byggs upp för
att kunna överföra data trådlöst där båda systemen är styrda av
mikrokontrollers.

3.1.1 Systemöversikt

Figur 8 – Det trådlösa systemet med PTX (sensor) och PRX (avläsning) enheterna

De två systemen (Figur 8) består av en primärt sändande sensorsida PTX
(Primary Transmitter) och en primärt mottagande avläsningssida PRX
(Primary Receiver). PTX systemet har som uppgift att skicka temperaturdata
från en Dallas Semiconductor ( numera Maxim) DS1620 krets till den
mottagande sidan PRX (Primary Receiver) för att sedan presentera denna
mätdata på en 2x16 tecken LCD-display.
Varför de två systemen kallas PTX och PRX är just för att de båda
innehåller sändtagare, d.v.s. de kan båda kan agera som TX/RX
(Transmitter/Receiver). Därför definierar man för enkelhetens skull vad
systemets primära roll kommer att vara, då kommunikationen kommer vara
tvåvägs.
Informationen som presenteras på displayen hos PRX är:
 TP: Temperature, lufttemperaturen hos PTX (0 - 65 °C)
i 0,5 °C intervall
 FJ: Frequency Jumps, antalet frekvensbyten som PRX har
utfört (max 255 sedan startar räkningen om)
 ACT: Activity, indikering av aktivitet: Y för nytt paket, N för
inget paket
 FREQ: - Frequency, aktuell frekvens som mottagaren arbetar på
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Den sändande enheten PTX har två LED’s som i sin tur indikerar följande:
 Datapaket skickats Blinkar till när ett svars ACK har tagits emot
från PRX för det paketutskick som gjordes av
PTX
 Max återsändning
Blinkar till när det inprogrammerade
maxantalet av paketutskick har skett
De följande delarna i detta kapitel kommer att beskriva de olika
hårdvarudelar som ingår i de två systemen.
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3.1.2 ATmega8L mikrokontroller
Atmel’s mikrokontroller i ”Megafamiljen” modell 8L
erbjuder följande primära specifikationer:
 Upp till 16 MIPS vid 16 MHz systemklocka
 8 KB programmerbart Flash-minne, 512 B
EEPROM-minne, samt 1 KB SRAM-minne
 8/16 bitars räknare, 3 st. PWM kanaler, 6 st. ADC
kanaler
 2,7 - 5,5 V arbetsspänning
 23 st. programmerbara I/O
 Programmerbar USART, SPI, TWI
Denna mikrokontroller finns med i både PTX och PRX systemet och
fungerar som styrenhet till sändtagarna och den övriga hårdvaran.
Mikrokontrollern har 23 stycken programmerbara I/O-anslutningar som
benämns enligt datablad som tre portar med namnen PORTB, PORTC och
PORTD (Se databladsreferens i kapitel 5.2.1, ”I/O - sid.2-6”). En del av
dessa anslutningar kan programmeras till att ha speciella funktioner som
t.ex. USART/TWI/SPI/Reset för att nämna några. Deras funktionalitet ställs
in via mikrokontrollerns interna register eller Fuses, vilket det sistnämnda
kan vara ganska krångligt med vissa mjukvaruutvecklingsmiljöer. Dock så
kunde dessa inställningar göras utan större bekymmer i AVR Studio 4.
Med Fuses så ställer man även in vilken klockkälla som man har till
mikrokontrollern, om man skall använda en extern kristall eller som detta
arbete har gjort att använda mikrokontrollerns interna RC-oscillator som är
på 8 MHz.
SPI-gränssnittet som finns implementerat som hårdvarufunktion i denna
mikrokontroller är ett tämligen enkelt gränssnitt som man ganska enkelt
bara hade kunnat programmerat själv. Då hade man också fått möjligheten
att själv få välja vilka I/O-anslutningar som skall användas. Men efter att ha
läst i mikrokontrollerns datablad om hur det färdiga hårdvaru SPIgränssnittet fungerade så valdes detta. Dock så bör man lägga märke till att
då man använder hårdvaruimplementerad SPI och ansluter något till den SS(Slave Select)anslutning som anges i databladet så används exakt den
anslutningen även av STK-500 utvecklingskortet och skapar konflikter. Så
för att få SPI-gränssnittet att fungera korrekt mellan någon hårdvara och
mikrokontrollern (när den är inkopplad i STK-500) så måste man antingen
dra ur programmeringskabeln på STK-500 vid sin körning eller använda en
annan I/O-anslutning på mikrokontrollern för SS.
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3.1.3 Nordic Semiconductor’s nRF24L01 sändtagare
Denna sändtagarkrets erbjuder många
inställningsmöjligheter och har följande primära
specifikationer:
 2,4 - 2,525 GHz arbetsfrekvens
 1 Mbit/s samt 2 Mbit/s (teoretisk)
överföringshastighet med 1 MHz bandbredd/Mbit
 Enhanced Shockburst™ som är en
vidareutveckling på Shockburst™
 1,9 - 3,6 V arbetsspänning
 Upp till 0 dBm sändarstyrka (1 mW)
 125 st. möjliga frekvenser/kanaler
 Konfigurerbar Preample/ACK/CRC/Retransmit
 SPI-gränssnitt med maxhastigheten 8 Mbps
Radiokretsen erbjuder många funktioner som alla måste konfigureras i
kretsens interna register. Dessa inställningar måste göras initialt innan man
kan börja använda sändtagaren, men registren används också under drift i
viss mån.
För att själva programmerandet skulle komma igång tidigt så köpte Maxicap
in två stycken utvecklingskort med nRF24L01 kretsar färdigmonterade från
tillverkaren Olimex (Figur 9). Olimex säljer många färdiga moduler som
enkelt kan beställas från Internet. Modellnumret på sändtagarna är MODNRF24LS och är helt kompletta moduler som också har färdigtryckta PCBantenner på kretskortet. Specificerad räckvidd för kommunikation mellan
två moduler är enligt Olimex hela 65 meter, men då vid helt fri sikt.

Figur 9 - Olimex MOD-NRF24LS sändtagarmodul byggd med nRF24L01 krets
Bildkälla: Olimex

Förutom SPI-anslutningen så finns även anslutningarna CE och IRQ (Figur
10). CE används för att styra när och hur dataöverföringen skall ske, medan
IRQ är till för att mikrokontrollern skall kunna veta när ”MAX_RT”,
”RX_DS”, eller ”TX_DS” har skett, d.v.s. status för en
sändning/mottagning. Jag valde i detta arbete att inte använda denna IRQanslutning, utan läser istället av detta från det interna status registret i
sändtagaren, vilket går lika bra.

Figur 10 - Olimex MOD-NRF24LS Anslutningsplint
Bildkälla: Olimex
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Shockburst™/Enhanced Shockburst™ funktionen:
Sändtagaren har en samling finesser som Nordic Semiconductor döpt till för
Enhanced Shockburst™ som kan aktiveras via dess interna register. Detta är
en vidareutveckling på Shockburst™ som fanns på äldre modeller från
Nordic Semiconductor t.ex. modell nRF2401A. Den vanliga Shockburst™
erbjuder en funktion för automatisk datapaketsuppbyggnad vilket
underlättar en dataöverföring oerhört. Dessa paket innehåller då delarna:
preample, adress, payload och CRC-kodning. Enhanced Shockburst™ som
nu finns på denna nyare modell (och som använder funktionerna från
Shockburst™) tillför ännu fler finesser där kanske den automatiska
datapaketsbekräftelsetekniken kan vara en av de mest användbara. Denna
skapar en pålitligare dataöverföring då varje paket som blivit sänt från den
primärt sändande PTX-enheten bekräftas tillbaka med ett ACK-paket från
den primärt mottagande enheten PRX. Även funktioner som Multiceiver™ möjlighet för mottagaren att lyssna efter data från 6 st. sändare samtidigt, 132 Byte dynamisk payload finns nu som möjlighet med Enhanced
Shockburst™. Dock så behövdes inte dessa två sistnämnda funktioner i
detta arbete.
Datapaket uppbyggt med Enhanced Shockburst™:

Figur 11 - Enhanced Shockburst™ paket
Bildkälla: Databladsreferensen i kapitel 5.2.4

 Preample:
När information ska skickas trådlöst så skall sändaren först sända en
sekvens som kallas för preample, innan den riktiga informationen
sedan kan skickas. Detta är en teknik för att kunna synkronisera
mottagaren så den kan läsa nästföljande data som sänds i samma
datatakt som sändaren skickar i. Denna är av längden en eller två
Byte uppbyggd med mönstret ”1010 1010” (om nästföljande bit som
skall sändas efteråt är en etta), eller ”0101 0101” (om nästa bit att
sända är en nolla). Man byter sekvensen på detta sätt för att undvika
att flera nollor eller ettor sänds efter varandra, då synkroniseringen
därmed kan gå förlorad. Det är även viktigt att tänka på att den
följande data som skickas efter preample inte har ett utseende som
påminner om en preample, då fel därmed kan uppstå. Den följande
datan för sändtagarna är adressen som inte får ha ett utseende som
påminner om preamplesekvensen eller innehålla flera ettor och
nollor efter varandra, då synkroniseringen kan gå förlorad. (Se
databladsreferens i kapitel 5.2.4, ”Shockburst - kap.7,1”).
 Adress:
Adressen anges i datapaketet från sändaren så mottagaren i sin tur
kan urskilja om datapaketet är just till den. Detta är speciellt bra i de
fall då man har flera sändare som arbetar på samma frekvens och vill
undvika att fel information tas emot hos mottagarna. Man kan även
på en PRX-konfigurerad sändtagare utnyttja en teknik som kallas för
Multiceiver™. Denna teknik ger möjligheten att för mottagaren
lyssna på upp till sex PTX-sändare sändandes på olika adresser
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samtidigt. Om fallet skulle vara adressen i ett paket inte stämmer
mot vad den som förväntas så kastas datapaketet bort.
 Packet Control Field:
Packet Control Field är information från sändaren till mottagaren om
hur många Byte som har skickats, d.v.s. payloadlängden. Den
innehåller även det utsända paketets ID-nummer och om mottagaren
skall skicka ett bekräftelsepaket (ACK) tillbaka till sändaren.
 Payload:
Payload är det utrymme i datapaketet där den faktiska informationen
som skall skickas ligger. Den kan konfigureras att vara 0 – 32 Bytes
stor och måste anges lika lång i både PTX och PRX.
 CRC:
CRC (Cyclic Redundancy Check) är ett kontrolltal som sändaren och
mottagaren räknar fram som mottagaren kan använda för att veta om
datapaketet som togs emot är intakt. Stämmer inte kontrolltalet hos
mottagaren så kastas paketet bort. CRC-koden räknas fram genom
att man har en förutbestämd kod på några Bytes som enligt ett
bestämt mönster (oftast med XOR logik) maskas med hela den
binära sekvens som finns i datapaketet (utom preample). Detta
resulterar slutligen till en kort CRC-kod. Följande fakta från
sändtagarensdatablad visar någon form av uträkning för detta:
1 Byte CRC har polynomet X 8  X 2  X  1 Initial Value:0xFF
2 Byte CRC har polynomet X 16  X 12  X 5  1 Initial
Value:0xFFFF

Inbyggd FIFO buffert:
Sändtagaren har en 3x32 Byte stor FIFO (First In First Out) buffert som
används både vid sändning samt mottagning av data (Figur 12). Dess
storleksanvändning baseras på hur stor payload man har valt att ha i
datapaketen och måste innan sändning/mottagning specificeras i chippets
interna register. Vid sändning så fyller man först denna buffert med den data
som skall skickas och om sedan sändningen lyckades så töms bufferten
automatiskt. Vid en mottagning så används också denna buffert men i det
fallet så skrivs enbart den payload som fanns i det mottagna paketet in i
FIFO-bufferten. All annan information i datapaketet som adress och CRCkod plockas bort automatiskt.
Något som är viktigt för PRX-sändtagaren är att den stänger av sin
mottagning direkt efter att den fått in ett datapaket. Detta är på grund av att
eventuella äldre sparade datapaket i FIFO-bufferten kan gå förlorade då de
trycks ut. Detta gäller oftast bara då man har en väldigt snabb överföring
och har kraven att varje paket måste komma fram. Dock kan sändtagaren
hålla kvar innehållet från hela tre datapaket samtidigt (Se databladsreferens
i kapitel 5.2.4, ”Enhanced Shockburst - kapitel.7”). Det är också viktigt att
veta om CRC-kod eller adressen inte stämmer i det paket som tagits emot så
skrivs ingenting heller i FIFO-bufferten.
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Figur 12 - RX/TX FIFO-buffert i nRF24L01
Bildkälla: Databladsreferensen i kapitel 5.2.4

Instruktionskommandon och det interna registret:
När man skriver/läser information i något register hos sändtagaren så måste
först en instruktion om detta skickas till sändtagaren. Denna instruktion är 1
Byte och är uppbyggd av en kombination från tre olika kommandon som
kan ses ur de två tabellerna ”Command” och ”Register” i databladet.
Command instruktionen bestämmer om en läsning eller skrivning ska ske
sedan kommer adressbitarna som avgör vilket register man vill komma åt.
De sista bitarna i denna Byte har man enbart då man vill skriva en
inställning och innehåller då konfigurationsvärdena (Se databladsreferens i
kapitel 5.2.4, ”commands - sid.46”). I det fall som man vill läsa ett register
så skickar man efter styrkommandot en ”dummy Byte” som kan innehålla
vad som helst, då får man via SPI-gränssnittet tillbaka en 1 Byte som svar
innehållande registerinställningen. Givetvis finns det många andra
kommandon att skicka som t.ex. kommandot för att tömma FIFO-buffert,
ladda upp/ur information ur FIFO-buffert, men dessa är relativt enklare att
använda då kommandona är färdiga 8 bitars kommandon.
Sändning/Mottagning av datapaket:
I sändtagarens datablad finns ett bra tillståndsdiagram som beskriver de
olika steg som sändtagaren internt kan befinna sig i. Beskrivning är då enda
från påslaget av spänningen till att när en sändning eller mottagning sker
(Se databladsreferens i kapitel 5.2.4, ”State diagram - sid.20”). Innan man
kan använda sändtagaren måste man ställa in en massa saker i det interna
registret såsom PTX eller PRX-mode, sändnings/mottagningsadress,
sändarfrekvens, eller om t.ex. automatisk återsändning ska vara aktiverat.
Efter dessa inställningar måste man sedan aktivera sändtagaren genom att
skriva i registret ”CONFIG” att en ”Power On” bit ska vara satt till 1. Detta
sätter sändtagaren i ett startläge som den måste befinna sig i innan själva
sändningen/mottagningen kan utföras (Se databladsreferens i kapitel 5.2.4,
”register, sid.53”). Sändtagaren har också flera väntelägen där
strömförbrukningen är mycket låg. Väntelägena fungerar som mellansteg
mellan de olika operationslägen som sändtagaren kan befinna sig i. Det
vänteläge som den vid drift oftast befinner sig i är ”Standby-1” och är det
steg innan själva sändningen eller mottagning utförs. Man styr denna
övergång genom att sätta CE-anslutningen hög och låg enligt databladets
anvisningar (Se databladsreferens i kapitel 5.2.4, ”Enhanced Shockburst
timing - sid.38”).
Automatisk paketåtersändning:
Denna funktion hör till Nordic Semiconductor’s Shockburst™ funktion som
ingår i Enhanced Shockburst™ (Se databladsreferens i kapitel 5.2.4,
”Enhanced Shockburst, kapitel.7”) på denna modell av sändtagare.
Funktionen är väldigt bra att använda då man vill ha tillförlitligare
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dataöverföring genom att sändarsystemet PTX får reda på från
mottagarsystemet PRX om paketet gått fram. Detta sker genom att PRX efter
att fått ett datapaket skickar ett svarspaket tillbaka till sändaren för att
bekräfta överföringen. Då sändaren ej får denna bekräftelse så kan man
välja att skicka om ett paket upp till 15 gånger och med ett tidsintervall på
250 µs – 4 ms (med 250 µs steg). För att få denna funktion att fungera så
måste man aktivera denna funktion i båda sändtagarna och ställa in deras
register att mottagar- och sändaradressen skall vara lika. Dessa
registerinställningar går vid namnen ”TX_ADDR” samt ”RX_ADDR_P0”
där 0 betyder att det är Pipe0, vilket är en av de sex mottagande pipes
(kanaler) man vill använda. I detta arbete används ej denna Multiceiver™
funktion d.v.s. flera kanaler, utan det är bara Pipe0 som används då fler
ansågs vara opraktiskt.
Pakethantering med Enhanced Shockburst™:
Här följer en illustration hämtad ifrån produktens datablad som visar vad
som händer då ett datapaket går förlorat (Figur 13). Det finns många fler
scenarios att se i databladet. Det som sker är att när det första paketet som
PTX skickar ut inte uppfattas av mottagaren, resulterar i att PTX ej heller får
något svarspaket från PRX då helt enkelt skickar ut samma paket igen.
Då när sedan det andra utskicket sker så ser PRX detta och svarar helt
korrekt med ett ACK-paket som i sin tur sedan PTX läser av.
Därefter kan överföringen fortsätta med ett nytt paket återigen.

Figur 13 - Överföring nyttjandes återutsändning, då PRX inte får ett ACK från PTX
Bildkälla: Databladsreferens i kapitel 5.2.4

Många saker kan inträffa i en sådan här komplicerad överföring såsom att
mottagaren får ett korrupt datapaket genom att finna CRC–koden felaktig,
eller att mottagaren inte får ACK-paketet p.g.a. att det stördes ut, men som
tidigare nämnt finns de flesta fallen beskrivna i databladet och om vad som
händer. Dock resulterar ju det hela i att man måste få sin mikrokontroller att
kunna hantera alla dessa olika fall och agera korrekt till varje situation.
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3.1.4 DS1620 Temperatursensor
Denna temperatursensor har följande funktioner:
 2,7 - 5,5 Volt arbetsspänning
 -55 till +125°C temperaturavkänning i 0,5 °C steg
 Har möjlighet att fungera som termostatstyrning
 3-tråds seriellt interface CLK, DQ, RSTn
Sensorn tar max 750 ms på sig att ta fram ett mätvärde och sparas internt i
kretsens 9 bitar långa register. Datavärdet är uppbyggt i tvåkomplements
form för att kunna ge både negativt och positivt värde och viktigt är också
att notera att den minsta signifikanta biten (LSB) i registret avgör om
decimaltalet skall vara: bitvärde 1 = ,5 °C och bitvärde 0 = ,0 °C. Finare
upplösning än 0.5 °C kan fås fram genom speciella metoder genom läsning
och beräkningar på flera interna register (Se databladsreferens i kapitel
5.2.3). För detta examensarbete så var dock inte behovet så stort att
noggrannheten skulle vara exakt, då uppgiften var att kunna få sända någon
typ av sensordata som kunde användas för att få undersöka den trådlösa
förbindelsen.
Temperatursensorn kopplas in på PORTD på den mikrokontrollern som hör
till PTX-systemet och behöver bara tre stycken I/O-anslutningar för att
fungera. Dessa tre anslutningar är DQ för dataöverföring, CLK för
synkronisering samt RSTn (aktivt låg) som används för att sätta kretsen i
olika programmeringslägen (Figur 14). Inga externa komponenter krävs för
att använda kretsen men man ska i regel alltid ha med ett par
avstörningskondensatorer på matningsledningarna, ifall spänningen
innehåller brus eller är ostabil och därmed oftast påverkar kretsens
funktionalitet.

Figur 14 - DS1620 temperatursensor anslutningar
Bildkälla: Databladsreferensen i kapitel 5.2.3
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3.1.5 DOGM162 2x16 raders LCD
Dess primära funktioner är:
 3,3/5 Volt arbetsspänning
 8/4-bitars parallell anslutning,
eller SPI-gränssnitt
 Mycket strömsnål
 Många val av LCD-färger
Denna relativt nya LCD-serie från Electronic Assembly är speciellt
utvecklad för de fall då man behöver ha en låg strömförbrukning samt har
en spänningskälla på antingen 3,3 Volt eller 5 Volt. DOG-serien är väldigt
flexibel då man både kan välja färg på bakgrundsbelysningen samt dess
textyta för att få just den färgkombination som man vill ha. Man kan också
välja en LCD-modul med antingen en positiv (texten blir upplyst) eller
negativ (allt runt texten blir upplyst) textyta. Radantalet för denna serie
finns att välja mellan 1-3 rader och alla har en teckenlängd på 16 tecken och
man kan på de flerradiga varianterna ha stora heltäckande bokstäver som då
bara har en teckenlängd på 8 tecken. För detta arbete valdes en på 3,3 Volt
med blå negativ LCD och med röd bakgrundsbelysning, vilket gav god
läsbarhet, men en annan kombination hade nog varit snyggare. Tillverkaren
erbjuder även ett PC-program just för DOG-serien som man kan använda
till att simulera olika kombinationer av LCD-textytor och
bakgrundbelysningar. (Se programvarureferens i kapitel 5.3.2).
DOG LCD-displayen har flera olika anslutningsmöjligheter som t.ex.
parallellt och SPI-gränssnitt via dess integrerade ST7036. Då jag sedan
tidigare hade använt HD44780-kompatibla displayer som också fungerar
med ett 8 bitars parallellt gränssnitt så blev detta även valet här, då mest tid
skulle läggas ner på den trådlösa överföringen. I figur 15 visas det 8 bitars
parallella gränssnittet som bara behöver tre stycken styranslutningar
(förutom de 8 dataanslutningarna), E för synkronisering (kallas även för
CLK), R/W för att styra läsningen/skrivningen mot displayen samt RS för att
bestämma om man ska skriva till dess interna styrregister eller textminnet
(Figur 15) (Se databladsreferens i kapitel 5.2.2) . När denna sedan
kopplades till STK-500 (PRX-systemet) så var dataanslutningarna kopplade
till PORTD och de tre styranslutningarna till PORTC.

Figur 15 – 8 bitars anslutning vid 3,3 V användning
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3.1.6 Inkoppling på STK-500 utvecklingskorten
Atmel’s utvecklingskort ger möjlighet att programmera ett stort antal
mikrokontrollers från densamme tillverkare. Dom ger också en bra
möjlighet till att bygga diverse prototyper med hjälp av de många funktioner
som finns: LED’s, knappar samt inkopplingsplintar (Figur 16).

Figur 16 – Layout på STK-500 utvecklingskort

Funktioner på STK-500 som konfigurerades från AVR Studio 4:
 Inställbar drivspänning mellan 0 - 5,5 Volt för mikrokontroller och
övrig hårdvara. Denna ställdes för båda systemen PTX/PRX att vara
på 3,3 Volt. Även en justerbar referensspänning finns om man
behöver.
 Inbyggd ställbar systemklocka 0 - 3,69 MHz eller möjlighet till
extern kristall. Ingen av dessa användes då jag istället valde den
inbyggda 8 MHz RC-oscillatorn i ATmega8L mikrokontrollern.

Hårdvara på STK-500 som valdes med kabelanslutningar:
 8 st. LED’s och tryckknappar som vardera kan kopplas på valfri I/Oport. Enbart sändarenheten (PTX) använder LED’s för att indikera
status. Mottagarenheten (PRX) har istället en LCD som kopplas in på
en av STK-500’s portar som sedan går till mikrokontrollern.
 2 st. RS232 COM-portar finns att använda på STK-500. Den första är
till för programmering av mikrokontrollern och den andra kan
mikrokontrollern själv använda för att kommunicera med någon
hårdvara. COM-2 används i detta arbete för att utföra debug genom
visning av register och statusvärden i Windows hyperterminal.

Inkoppling mellan STK-500 och övrig hårdvara ses i Tabell 1.
Tabell 1 - Portdeklarationer på ATmega8L

PTX sidan
PORTB – nRF24L01 Sändtagare
PORTC – 2 LED’s
PORTD – DS1620 Tempsensor

PRX sidan
PORTB – nRF24L01 Sändtagare
PORTC – LCD Styrning
PORTD – LCD 8 bit data
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3.1.7 Strömförsörjning
Matningsspänningen till mikrokontrollern och den övriga hårdvaran
kommer enbart från utvecklingskortet STK-500’s egna interna PWMregulator och kan ställas in efter önskemål med programvaran AVR Studio 4.
Matningen sker från ett valfritt likspänningsaggregat på 12 – 15 Volt som
minst bör kunna ge 500 mA ström. Matningsspänningen från den interna
regulatorn är också stabiliserad med kondensatorer för att få en säkrare drift.
PWM-reglering i detta fall fungerar genom att man bestämmer hur långa de
aktiva perioderna (Duty Cycle) är för en fyrkantvågssignal. Av denna får
man sedan ett medelvärd (Mean Value) vilket ger den önskade spänningen
(Figur 17).

Figur 17 – Spänning reglerad med PWM-teknik

Att driva de två systemen PTX och PRX med batterier gjordes aldrig men är
klart genomförbart då de totalt sett drar väldigt lite ström. Systemen borde
även fungera stabilare med batterimatning än nätströmsmatning då
sistnämna med stor sannolikhet innehåller mycket störningar på olika
frekvenser. Man kan i dessa fall försöka eliminera störningarna genom
inkoppling av lämpliga avstörningskondensatorer eller filter för att
stabilisera signalerna eller matningsspänningar.
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3.1.8 Strömförbrukning
Strömförbrukningen som ses i Tabell 2 baseras på de typvärden som nämns
i hårdvarans datablad. Värdena varierar dock helt och hållet på hur
hårdvaran används samt om koden är skriven att utnyttja hårdvarans ström
spar lägen eller liknande som minskar strömförbrukningen.
Tabell 2 - Typvärden strömförbrukning

Enhet
ATmega8L @ 3,3V och 8MHz
intern oscillator
nRF24L01 IC
(Olimex färdiga modul saknade
värden)

DOGM162 2x16 (blå negativ
displaytyp) och med EA
LED55x31-R bakgrundsbelysning
@ 3,3V
DS1620

Strömförbrukning
IDLE: ~4 mA
ACTIVE: ~10 mA
Power Down: 900 nA
Standby-1: 22 µA
Standby-2: 320 µA
Crystal startup: 285 µA
TX (0 dB output power): 11,3 mA
Avg. at – 6 dB with Enhanced
**Shockburst: 0,12 mA
RX @ 2 Mbit: 12,3 mA
*LNA supply @ 2 Mbit: 11,5 mA
RX settling: 8,4 mA
ACTIVE LCD: 250 µA
Belysning med 11 Ω resistor: 80 mA

IDLE: 4,5 µA
ACTIVE: 4,5 mA
*LNA (Low Noise Amplifier) som används i mottagaren ger möjlighet att
förstärka signalen med 1,5 dB men resulterar i en 0,8 mA strömökning.
**Shockburst™ funktionen hos sändtagaren erbjuder en rejäl minskning av
strömförbrukningen jämfört med andra modeller av sändtagare eftersom de
oftast har sin bärvågsutsändning på hela tiden (Figur 18).
Sändning/mottagning hos nRF24L01 styrs helt och hållet via kommandon
från en mikrokontroller och leder till att den sändande bärvågen enbart är på
vid de tillfällen som datasändning/-mottagning sker.

Figur 18 – Jämförelse med och utan Shockburst™
Bildkälla Databladsreferensen i kapitel 5.1.6
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3.2 Mjukvara
3.2.1 Utvecklingsprogramvara
Efter att ha undersökt vilka programvaror som passar till STK-500 så fann
jag att de mest använda och populäraste programmen var Imagecraft’s ICC
(version 7) och Atmel’s AVR Studio (version 4). Utav dessa så valdes AVR
Studio 4 då programvaran från Imagecraft bara fungerar i 45 dagar och
sedan kostar pengar, dessutom så verkade AVR Studio 4 innehålla alla de
funktioner som man kan tänkas behöva (Se programvarureferens i kapitel
5.3.1). Efter att ha registrerat sig på Atmel’s hemsida och installerat AVR
Studio 4 och dess två servicepacks (SP 1 och SP 2) på Windows XP
arbetsdatorn så var det bara att koppla in STK-500 utvecklingskortet på en
ledig RS232 COM-port och börja programmera.
AVR Studio 4 har från början bara stöd till att programmera
mikrokontrollers med språket Assembler, så för att kunna få använda Cspråket istället måste man installera ett GNU GCC tillägg vid namn
WinAVR (Se programvarureferens i kapitel 5.3.3). Efter installationen av
detta tillägg så kan man sedan vid AVR Studio 4’s programstart välja att
skapa ett projekt som bygger på C-språket (Figur 19) istället för Assembler.

Figur 19 - Exempel på programutveckling i AVR Studio 4
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3.2.2 Översikt programstruktur för huvudprogrammet
Endast ett enda projekt utvecklat i AVR Studio 4 används för att
programmera både PTX och PRX systemet. Detta är för att många av
inställningarna måste vara lika i båda systemen och för att man sedan enkelt
skall kunna utifrån en enda Header-fil som finns i projektet ställa in man
önskar.

Figur 20 - Översikt programstrukturering PTX/PRX

Figur 20 visar hur mikrokontrollerns huvudprogram är uppbyggt och som
används för både PTX och PRX systemet. Först initieras SPI-gränssnittet
och sändtagaren och beroende på vad för inställningar man gjort i filen
”nRF24L01_Config.h” fortsätter programmet i ett av de två lägena PTX
eller PRX, och övrig initiering och programförlopp utförs. Det som inte
visas i Figur 20 ovan är även den avlusningstext som kan skickas ut från
STK-500’s utvecklingskortet till en PC under körning.
I PTX-läget så skrivs först den data som skall skickas in i nRF24L01’s
interna register, detta sker vid ”PrepareDataToSend()” funktionsanropet
som sedan följs med funktionen ”SendData()” där själva utsändningen sker.
Direkt efter att PTX har skickat ut ett paket så skiftar den automatiskt om till
att bli en mottagare (tack vare Enhanced Shockburst™) så den kan ta emot
det databekräftelse ACK-paket som PRX (som skiftat om till att bli en
sändare) skickar. Om PTX-systemet får detta ACK-paket så sätts en flagga i
PTX sändtagarens ”STATUS” register som heter ”TX_DS” till 1. Men om
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den inte får bekräftelsen så skickar den ut datapaketet igen tills att ”TX_DS”
har satts eller att maxantalet utskick har skett, där då istället flaggan
”MAX_RT” sätts till 1.
Då sedan mikrokontrollern ser att ”MAX_RT”-flaggan är satt så byter den
PTX-systemets sändarfrekvens och paketutskick börjar på nytt. Det går att
använda radiochippet utan denna automatiska ACK-hantering genom att
avaktivera den Enhanced Shockburst™ funktionen i de interna registren för
båda sändtagarna. I det fallet så sätts flaggan ”TX_DS” = 1 hos PTX efter att
datautsändningen skedde istället för när ACK-paketet togs emot från PRX.
I PRX-läget lyssnar sändtagaren efter datapaket en bestämd tid i ms som kan
ställas in i ”nRF24L01_Config.h” filen. Denna tid bör anpassas efter den tid
som PTX tar på sig med sin utsändning (se kap 3.2.4) och under denna tid så
kan en av två saker ske:
1. Antingen så får vi in ett paket och PRX skiftar snabbt om till att bli
sändare och skickar sitt ACK-paket till PTX. Mikrokontrollern på PRXsidan meddelas om detta genom avläsning i ”STATUS” registret att
”RX_DS” är satt till 1. Mikrokontrollern (som nu vet att en ny payload
från ett datapaket har laddats in i nRF24L01’s FIFO-buffert) läser
sedan av denna och skriver ut dess innehåll på displayen. Slutligen
töms innehållet i FIFO-bufferten, ”RX_DS” flaggan rensas och en ny
avlyssning startar igen.
2. Eller då vi inte in fått ett datapaket inom avlyssningstiden så byts
istället mottagningsfrekvensen hos PRX och avlyssningen börjar om på
nytt.
Under den tid som PRX lyssnar så kollar den automatiskt först adressen på
datapaketen så att den stämmer med den adress som den är avsedd att ta
emot på. Är den inte korrekt så skrivs det heller aldrig in någon data i
nRF24L01’s interna FIFO-buffert, eller sätter ”RX_DS” flaggan till 1. Det
bör återigen nämnas att dessa flaggor kan även indikeras på den
hårdvaruanslutning som sändtagaren har istället för att man skall via SPIgränssnittet behöva läsa av ett 8 bitars register i sändtagaren vilket teoretiskt
tar längre tid att göra.
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3.2.3 HAL – (Hardware Abstraction Layer) mot hårdvaran,
samt dess konfigurationsmöjligheter
Istället för att behöva skriva den oftast mer krångliga kod som används
närmare hårdvaran så utvecklades det istället flera HAL-filer till detta
examensarbete som inkluderas in projektet och ger funktioner som är
mycket lättare att använda. Ett mjukvarulager som detta är väldigt praktiskt
att ha ifall man vill byta ut en hårdvara som man använder till en nyare
version, då man förhoppningsvis bara behöver skapa och byta ut sina HAL
filer istället för att ändra i huvudprogrammet. Ett HAL-lager skapades till
varje hårdvara (Tabell 3) och består av två filer. Den första filen är själva Cfilen med alla funktioner som man kan använda och den andra är Headerfilen som i sin tur innehåller alla inställningsvariabler (i hopp om att själva
C-filen ej behöver ändras) (Se programkod i Appendix B).
Tabell 3 - Filstrukturering och filnamn

Filnamn

Förklaring
Här startar huvudprogrammet och där olika *.h
main.c
bibliotek inkluderas och används. All
frekvenshoppning och hantering av sändtagare
utförs i detta huvudprogram
Denna fil deklarerar namn på mikrokontrollerns
ATmega8_pinIO.h
anslutningar som sedan övrig kod använder sig av.
Även ett par användbara makron finns i denna fil.
Fil med funktioner för initiering/läsning/skrivning
ATmega8_SPI.c
mot ATmega8L hårvaru-SPI-gränssnitt.
h-filen innehåller alla inställningar och deklarerar
ATmega8_SPI.h
namn som C-filen använder t.ex. gränssnittets
hastighet
Fil med funktioner för initiering/läsning/skrivning
ATmega8_USART.c
mot ATmega8L hårvaru-USART
h-filen innehåller alla inställningar och deklarerar
ATmega8_USART.h
namn som C-filen använder t.ex. Baudrate, antal
bitar, paritet
DOGM162_8or4Pin_HAL.c Fil med funktioner för initiering/läsning/skrivning
mot DOGM162 2x16 LCD
DOGM162_8or4Pin_HAL.h h-filen innehåller alla inställningar och deklarerar
namn som C-filen använder t.ex.
marköregenskaper, 4 eller 8 pinnars parallellt
interface
Fil med funktioner för initiering/läsning/skrivning
DS1620_HAL.c
mot DS1620-temperatursensor
h-filen innehåller enbart funktionsprototyper
DS1620_HAL.h
Fil med funktioner för initiering/läsning/skrivning
nRF24L01_HAL.c
mot nRF24L01 sändtagaren.
HAL h-filen innehåller enbart funktionsprototyper
nRF24L01_HAL.h
REG h-filen deklarerar namn för olika
nRF24L01_REG.h
instruktioner och befintliga register i nRF24L01
CONFIG h-filen är till för konfigurera sändtagaren
nRF24L01_CONFIG.h
som t.ex. PTX/PRX-val, adress, startfrekvens,
frekvenshoppning på/av, payload storlek,
datahastighet, sändarstyrka med mera…
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3.2.4 Frekvenshoppmetod och synkronisering
Som Figur 20 i kapitel 3.2.2 visar så utförs frekvenshoppning hos PTXsändarenheten enbart då den har försökt skickat samma datapaket det
bestämda maxantalet, utan att PRX-mottagarenheten någon gång under
denna tid svarade med ett ACK-paket. PRX däremot byter frekvens efter att
ha lyssnat på ett datapaket en förbestämd tid, som minst bör vara den tid det
tar för PTX-sändarenheten att skicka 2 datapaket.
För att förstå hur man räknar fram hur lång tid PRX-sidan skall lyssna efter
datapaket, så får man ta hjälp av följande ekvationer (Tabell 4) som dels är
hämtade från sändtagarens datablad, men också kompletterad med
information från Bjørn Anton Lybeck på Nordic Semiconductor’s support.
Tabell 4 - Tidsberäkningar sändning/mottagning

TOA

Time
OnAir

TOA 

packet length

air data rate

8bit / byte  1byte  3,4 or 5bytes  N bytes  1or 2bytes  9bit
preample

adress

payload

CRC

packet control field

air data rate

T ACK

TUL

*Time
On-Air
ACKpacket
Time
Upload

T ACK 

TUL

samma som ovan med payload  0 Bytes
air data rate

8bit / byte  Nr bytes 
payload length
payload


SPI data rate bit / s 
SPI data rate

**TX/RX 130 µs
settling
5 µs
TPTXWAITt ***Min
TX Time
between
packets
****CE
10 µs
TCE
start time
*
Maxtiden som PTX väntar på ett ACK-paket från PRX-enheten är 250 uS
(Se databladsreferens i kapitel 5.2.4, ”Auto retransmission - sid.29”)
**
Tid som TX/RX tar på sig innan den interna oscillatorn är stabil
***
Detta tidstillägg bör tillämpas i de fall man kontinuerligt skickar data,
(i de fall då man aldrig stänger av TX-sändningen)
**** Tid som PTX tar på sig från standby1 till TX-mode

TPLL

Den metod av frekvenshoppning som implementerades i detta arbete bygger
på principen att: Under den totala tid som PTX utför sin datautsändning
(inklusive alla repetitioner) så skall PRX ha hunnit lyssnat efter data på alla
förutbestämda frekvenser minst den tid som PTX tar på sig för två
datapaketssändningar. Detta resulterar även i att så länge ett paket ej går
förlorat så byts heller aldrig frekvensen hos PTX och PRX, men när det väl
händer så tar det den tid som PRX måste gå igenom sin frekvenslista för att
hitta på PTX igen.
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Denna lista ger några punkter som man måste tänka på för att
synkroniseringstiden mellan PTX och PRX skall hållas så liten som möjligt,
samtidigt som den bör vara så pass lång så en sändning hinner utföras:
 Antalet hoppfrekvenser får inte vara för många
 PRX måste lyssna efter datapaket minst den tid det tar för PTX att
göra två datautsändningar (Se databladsreferens i kapitel 5.2.4,
”Enhanced Shockburst™ Timing - sid.38”).
 Att övriga tider som t.ex. det tar för PTX-sidan att bearbeta
temperaturvärden eller de tider som extra återutsändningar kan bidra
med också tas in i beräkningarna för hur länge som PRX skall lyssna
på datapaket
Exempel på uträkning av PRX lyssningstid (utan databearbetningstid):
Vi har följande utseende på vår dataöverföring:






5 Byte payload innehållande den data som skall skickas
Luftöverföringshastighet på 2 Mbit/s
SPI-gränssnitt med hastigheten 5 Mbit/s
5 Byte lång adress
2 Byte CRC

Med dessa värden vill vi nu räkna ut den tid som PRX måste lyssna på innan
dess frekvens byts. Vi bör även tänka på övriga tider som PLL vilket
innebär den tid som sändare eller mottagare tar på sig innan den börjar
arbeta, samt den tid som PTX lyssnar på ett ACK-paket.
PTX får följande bitlängd på datapaketet:
1 Byte preamble  5 byte adress  9 bit packet control field  5 Byte payload 
2 Byte CRC  113 bitar
Time on Air tar därmed: TOA  113 / 2 Mbps  56,5 s
Vi lägger sedan till tiderna:
5  8bit / Byte
TUL  TPLL  TCE  T ACK 
 130  10  250 s  398 s
5Mbit
TTXwait Skippas! – Då det nu redan tar extra tid genom att vi i detta fall laddar upp
ny data mellan varje utskick.

Den tid det tar för minst 2 stycken datautskick från PTX blir: 796 µs
Ytterligare måste vi sedan lägga till den tid PRX tar på sig innan den börjar
lyssna efter trafik efter det att mikrokontrollern gett order om detta, vilket är
TPLL  130  s . Detta beror på för att kunna byta frekvensen måste man gå
ur RX mode och till ”Standby-1”. Det är alltså tiden tillbaka till RX som man
lägger till.
Den slutliga tiden på hur länge PRX minst bör lyssna efter ett datapaket innan den ska byta frekvens blir därmed 926 µs vilket sedan i koden skall
anges i heltal och i ms (bör lämpligen avrundas uppåt).
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Dock bör också nämnas att vi ej har tagit med den tid som det tar för att
skapa den data som skall skickas (i detta arbete DS1620 temperatursensorn).
Det fanns ingen information om detta i databladet, men man kan anta att det
bara tar den tid som avläsningen av de 9 bitar med data tar.
Datahastigheten i bästa fall (utan paketförluster)
Med 926 µs avrundat uppåt till 1 ms får vi:
1
 1000 datapaket/sekund, och med en payload på 5 Byte blir det en
0,001
överföringshastighet på 5  8bit / byte  1000  40 000 bps
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3.3 Testning
I detta kapitel tas det upp om hur testningen av mjukvaran utfördes mot de
olika hårdvaruenheterna. Resultat av hela arbetet redovisas i kapitel 4.

3.3.1 Sändtagaren nRF24L01
De första testerna med sändtagaren gick ut på att avgöra om SPIförbindelsen mot mikrokontrollern fungerade och huruvida sändtagarens
register tog emot konfigurationsvärden. Genom att använda sig av den
avlusningsfunktion (debug) som hade skapats för examensarbetet (Figur 21)
så kunde sedan sändtagarens registervärden avläsas på enkelt sätt. Detta
gjordes i Windows XP’s terminalprogram ”Hyperterminalen” som direkt
från påslaget av sändtagaren börjar visa registervärden och händelser. Till
en början stämde inte den avlästa datan mot den som hade skickats. Detta
visade sig bero på att SPI-gränssnittets hårdvaru SS-anslutning hos
mikrokontrollern var kopplad till både sändtagaren och utvecklingskortet
STK-500 vid programmering. Resultatet av detta var en konflikt mellan
hårdvaran då en separat SS-anslutning måste användas till varje SPI-enhet.
Lösningen som gjordes var att dra ur programmeringskabeln då
testning/körning skulle utföras. Ett bättre alternativ lösning hade dock helt
enkelt varit att ha fler SS-anslutningar, men detta behov kändes inte viktigt
för denna prototyp, men helt klart möjligt att införa längre fram i arbetet om
det skulle behövas.

Figur 21 - Exempel på en avlusningsutskrift (PTX-systemet) i terminalprogram
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3.3.2 Temperatursensor DS1620
Utvecklingen av mjukvaran till denna temperatursensor gjordes först som
ett eget projekt i AVR Studio 4, för att riktigt förstå hur kretsen fungerade,
innan mjukvaran integrerades in i huvudprojektet. Liksom utvecklandet av
all den andra mjukvaran så skapades ett HAL mot hårdvaran för att lättare
anropa och styra de funktioner som temperatursensorn har.
Testning av mjukvaran kunde göras på samma sätt som den gjordes för
sändtagaren, genom att använda ett terminalprogram i en PC. De
temperaturvärden som skrevs ut i terminalprogrammet stämde mycket väl
med vanliga hustermometrar som fanns på plats, men exaktheten kunde
dock inte testas fullt ut med dessa. Det fanns dock ej något behov av att få
temperaturvärdet exakt, så mer arbete lades inte ner på detta. För att sedan
få detta binära 8 bitars temperaturvärde översatt till den 8 bitars kod som
LCD’n programmeras med (ANSI ASCII-tecken) så användes en färdig
funktion i GCC-bibilioteket som heter ”dtostrf”. Denna funktion kan om
man inte lagt till biblioteket ”libm.a” i sitt AVR Studio 4 projekt ge upphov
till att mycket minne går åt i en 8 bitars mikrodator från Atmel. Det beror på
att ”dtostrf” funktionen använder 32 bitars flyttal till sina beräkningar, men
genom inkludering av detta bibliotek så optimerades dessa beräkningar, och
behövde mycket mindre minne.

3.3.3 LCD DOGM162
Det tog ett bra tag att få denna display att fungera just för att den erbjöd
många alternativ gällande dess matningsspänning, anslutningsmöjlighet
samt kontrastinställning (Se databladsreferens i kapitel 5.2.2). Beroende på
hur man väljer att använda displayen så måste det val man gör reflekteras i
sin programmering, genom en korrekt initiering. Det HAL som skapades till
denna LCD har en funktion ”DOGM162_Init()” som måste anropas innan
displayen kan användas. Denna funktion får sina inställningsvärden
beroende på val man har gjort i dess Header-fil och kan användas med både
det 4 bitars och 8 bitars parallella gränssnitt.
De första testerna med denna LCD gav dåligt resultat då ingen text syntes på
displayen. Detta visade sig främst bero på dåliga kopplingar som gjorts mot
STK-500 men också på att kontrastinställningen enligt databladet skilde sig
mot vad den behövt för att gett ett läsbart resultat. Men efter några
justeringar av dess initieringsvärden så var jag mycket nöjd med dess
kvalitet både vad gällde i läsbarhet och dess snabba textuppdateringshastighet, vilket kan vara dåligt på billigare modeller av LCD. Dock så fann
jag att det enda gränssnitt som jag fick att fungera var det 8 bitars parallella
gränssnittet. Mer tid hade nog fått rätsida på detta – men det kändes inte
som det var värt att krångla alltför mycket med detta då det var viktigare att
få till radiodelen.
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4 Resultat
4.1 Illustration av prototyp
Här visas bilder på hur inkopplingen av hårdvaran skedde, samt hur
prototyperna ser ut när de är i bruk (Figur 22 och 23).

Figur 22 ‐ PTX (sensorenheten)

Figur 23 ‐ PRX (mottagarenheten)

 (Bild till vänster) PTX med LED’s indikerande när antingen
”MAX_RT” (max utsändningar = frekvensbyte) eller ”TX_DS”
(utsändning lyckades) hade skett.
 (Bild till höger) PRX med sin LCD visandes temperatur och
mottagningsstatistik.

4.2 Räckvidd samt funktionalitetsanalys
Den maximala stabila räckvidden var något svår att avgöra då de PCBantenner som fanns på Olimex’s sändtagarmoduler visade sig ge en mycket
riktningskänslig utsändning. I vissa vinklar hade man ingen förbindelse alls,
men i andra så hade man en helt störningsfri överföring utan några
paketförluster. På avstånd längre är 5 meter så såg man detta mer tydligt.
Dock så gjordes bara testning av räckvidd/stabilitet inomhus och hade nog
påvisat andra resultat om man varit utomhus eller i en andra lokaler. Enligt
Olimex själva så skall räckvidden vara 65 meter, men detta gäller vid helt fri
sikt (Varför testning enbart gjordes inomhus var mest i brist av tid, då
batteridrivna prototyper var tvungna att byggas för utomhustestning).
Den högsta utsändningsstyrkan som man kan konfigurera sändtagarna att
arbeta med var 0 dBm = 5 mW (mW = 10dBm/10). Detta är då den effekt som
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ges direkt på antennutgången. PCB-antennen som Olimex’s prototyper
använde sig av gav sedan en liten dämpning av denna signal, så här skulle
nog en förbättring kunna att göras med en riktig 2,4 GHz anpassad antenn.
Nordic Semiconductor erbjuder en stor mängd datablad som man kan ladda
ner från Internet för att få större kunskap om just antenntillverkning,
effektanpassning med mera (Se Internetreferens i kapitel 5.1.2, ”Design-in
of RF circuits”).
Företaget Sparkfun säljer också en färdig modul (med nRF24L01-chipset).
Dessa har istället för en PCB-antenn en skruvanslutning där man kan
ansluta riktiga 50-Ohm’s 2.4GHz antenner. Två av dessa beställdes av
Maxicap men kom aldrig hem i tid till examensarbetet. Troligen skulle de
ha gett en bättre räckvidd eller i allfall en inte lika riktningskänslig
utsändning.
För att avgöra om frekvenshoppandet fungerade och gav ett positivt resultat
så gjordes detta på två sätt. Det första testet gjordes genom att ställa in en
D-link DGL-4300 WLAN-router på samma frekvens som sändtagarna skulle
kommunicera på. Sändtagarna placerades sedan väldigt nära routern och
efter att ha framtvingat frekvensbyten genom att hålla handen runt antennen
på PRX-enheten så såg man att den frekvens som de sedan slutligen fann
varandra på aldrig var i närheten av den frekvens som routern var inställd
på. Kanske inte en så vetenskaplig metod – men den fungerade för att kolla
att frekvenshoppandet gav resultat. Det andra testet för att testa stabiliteten
var att använda en trådlös datormus med Bluetooth-teknik nära sändtagarna.
När Enhanced Shockburst™ funktionen ”automatisk återsändning” inte var
aktiverad så byttes frekvenserna varje gång musen användes, men när den
var aktiverad så byttes frekvensen aldrig. Detta bevisade att de
frekvenshoppande åtgärder som vidtagits faktiskt fungerade och behövdes
för få en stabilare överföring.

4.3 Syfte och mål
Målet med detta examensarbete var att få till en stabilare trådlös
dataöverföring genom implementering av frekvenshoppning och någon form
av felprediktering. Felpredikteringen gjordes genom att använda de
inbyggda funktioner som Enhanced Shockburst™ erbjöd i sändtagarna och
att sedan optimalt konfigurera dessa för att ge ett bra och fungerande
resultat. CRC-kodningen i datapaketen såg till att datainnehållet inte var
korrupt och genom att ha en adressering på datapaketen så säkerhetsställde
det att bara rätt datapaket togs emot. Så de mål som i kapitel 1.2 sattes upp
tycker författaren och Maxicap att de uppnåddes bra. Målen kan ha varit lite
mer omfattande, men de var i första hand riktade till att ge Maxicap
preliminär kännedom och kunskap om radiosändning med Nordic
Semiconductor’s sändtagare. Arbetet gav också dem fungerande prototyper
md tillhörande mjukvara, vilket de sedan kunde utveckla vidare på.
Att huruvida konstruera ett batteridrivet kretskort istället för att använda
utvecklingskortet STK-500 var något som diskuterades tidigt att
implementera i början av examensarbetet. Men under arbetets gång ansågs
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det att tiden inte räckte till för att bygga detta och att Maxicap helst bara var
nöjda med att få en bra grund som de själva kunde bygga vidare på. Detta
just för att det är oftast mycket enklare att utveckla vidare genom att
använda sig av ett utvecklingskort som i detta fall STK-500.

4.4 Förslag på vidareutveckling/förbättringar
Det finns nog en hel del man kan göra för att förbättra detta arbete, speciellt
försöka förbättra räckvidden eller optimera den framställda mjukvaran så
den ger högre överföringshastigheter. Även frekvenshoppsmetoden kan
finslipas genom att införa en adaptiv frekvenslista. Med denna kunde man
då, under en bestämd tid, undvika att sända på de frekvenser som orsakar
datapaketsförluster. Detta skulle medföra en snabbare överföring då
enheterna inte behövde ta lika lång tid på sig att åter synkroniseras med
varandra just vid de tillfällen som frekvenshoppande utförs. Denna analys
bygger dock på den framtagna frekvenshoppsmetod som utvecklats i detta
arbete och kanske beter sig annorlunda om man gjort på ett annat sätt.
För att också snabba upp överföringen mellan mikrokontroller och
sändtagare så hade en mikrokontroller som t.ex. ATmega88 passat mycket
bra. Detta är för att denna mikrokontroller kan arbeta med en klockfrekvens
på hela 20 MHz istället för de 8 MHz som är maxhastigheten hos
ATmega8L. Hastigheten på SPI-gränssnittet mellan enheterna är direkt
bundet med mikrokontrollerns egna klockfrekvens. Därmed skulle upp och
urladdandet av data till sändtagarnas FIFO-buffert eller
kommandoinstruktioner blivit mycket snabbare. Detta är just för att
sändtagarens SPI-gränssnitt inte arbetade med sin maxhastighet då en Atmel
ATmega8L mikrokontroller användes.
De inställningar som gjordes i sändtagarens interna register kan man även
modifiera en hel del för att få optimalare hastigheter/stabilitet. Man bör göra
denna anpassning baserad på hur tidskritisk den informationen är som skall
skickas. Har man t.ex. data från en ADC (Analog-Digital Converter) så vill
man oftast inte ha så många återutsändningar av samma datapaket eller
frekvenshoppsfrekvenser. Detta för att den oftast stora datamängd som en
ADC kan ge skulle resultera i en långsammare överföring (men dock
säkrare). Om man istället skickar data som kommer från exempelvis en
temperaturgivare (vars huvudsakliga uppgift bara är att absolut inte skicka
fel information) så är det bättre att försöka få överföringen pålitlig och stabil
(men dock blir den långsammare).
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4.5 Egna reflektioner
Den del i arbetet vilket det uppstod mest problem med var att få igång SPIgränssnittet, då det fattades lite information i databladet om hur man var
tvungen att initiera vissa I/O-anslutningar, speciellt SPI CSLK-anslutningen.
Men efter avläsning och tester med hjälp av ett oscilloskop så insåg man
vad som var fel och hur det skulle lösas.
Den största delen av arbetet handlade om att försöka förstå hur de många
interna register som fanns i all hårdvaran fungerade. Svårast att sätta sig in i
var registren i radiomodulen då de är väldigt många och har mycket
funktioner.
Jag var också inne ett tag på att försöka använda den interna
avbrottshantering (IRQ) som finns i mikrokontrollern. Detta för att snabbare
läsa av sändningshändelser som radiomodulerna ger på sin IRQhårdvaruanslutning. Men detta kändes onödigt då dessa händelser istället
lättare kunde läsas av från ett internt register i sändtagaren och då inte
avbrottshantering var ett krav för prototyperna. Det skulle också ha tagit
mycket mer tid att utveckla en sådan programmeringskod, vilket jag inte
hade då det var väldigt mycket att lära sig i detta examensarbete innan
själva prototypbyggandet kunde påbörjas.
I efterhand så tycker jag arbetet har gått riktigt bra, då båda prototyperna
blev byggda i tid och fick en mycket välstrukturerad programkod. Det har
varit väldigt roligt och lärorikt att ha fått denna chans att göra denna typ
examensarbete som enligt mig ligger i tiden .
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5 Källförteckning
5.1 Internetreferenser
5.1.1 2,4 GHz Link Integrity nRF24xx
Författare: Nordic Semiconductor
<http://www.nordicsemi.no/files/Product/white_paper/2_4GHz_Link_inte
grity.pdf>
Referens använd: 12 juni 2008
Senast ändrad: Okänt
5.1.2 Design-in of RF circuits
Författare: Nordic Semiconductor
< http://www.nordicsemi.com/files/Product/white_paper/RF-designin.pdf>
Referens använd: 12 juni 2008
Senast ändrad: Okänt
5.1.3 DSSS (Direct-Sequence Spread Spectrum)
Författare: Engelsk Wikipedia - Allmänheten/Okänd
<http://en.wikipedia.org/wiki/Direct-sequence_spread_spectrum>
Referens använd: 12 juni 2008
Senast ändrad: 6 maj 2008
5.1.4 FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)
Författare: Engelsk Wikipedia - Allmänheten/Okänd
<http://en.wikipedia.org/wiki/Frequency-hopping_spread_spectrum>
Referens använd: 12 juni 2008
Senast ändrad: 22 maj 2008
5.1.5 FSK (Frequency Shift Keying)
Författare: Engelsk Wikipedia - Allmänheten/Okänd
<http://en.wikipedia.org/wiki/Frequency_Shift_Keying>
Referens använd: 12 juni 2008
Senast ändrad: 13 april 2008
5.1.6 Frequency Agility Protocol for nRF24xx
Författare: Nordic Semiconductor
<http://www.nordicsemi.no/files/Product/applications/Frequency_Agility_
Protocol_for_nRF24XX.pdf>
Referens använd: 12 juni 2008
Senast ändrad: 30 maj 2008
5.1.7 GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying)
Författare: Engelsk Wikipedia - Allmänheten/Okänd
<http://en.wikipedia.org/wiki/GFSK>
Referens använd: 12 juni 2008
Senast ändrad: 6 februari 2008
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5.1.8 ITU-R Radio regulations
Författare: ITU
<http://en.wikipedia.org/wiki/Radio_Regulations>
Referens använd: 12 juni 2008
Senast ändrad: 19 april 2008
Beställning av häfte med bestämmelser kan beställas och kostar
pengar från länken nedan. Omfattningen på detta examensarbete
krävde inte denna information, men länk bifogas ändå till läsaren av
examensrapporten.
<http://www.itu.int/publ/R-REG-RR/e>
5.1.9 RF communication in a multi-user environment
Författare: Nordic Semiconductors
<http://www.nordicsemi.com/files/Product/white_paper/WP_RFCommInMultiUserEnv.pdf>
Referens använd: 12 juni 2008

5.2 Databladsreferenser
5.2.1 Atmel ATmega8L datablad
Författare: Atmel
<http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2486.pdf>
Datablad senast använt den 12 juni 2008
5.2.2 DOGM LCD
Författare: Electronic Assembly
<http://www.lcdmodule.de/eng/pdf/doma/dog-me.pdf>
Datablad senast använt den 12 juni 2008
5.2.3 DS1620 temperatursensor
Författare: Maxim
<http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/DS1620.pdf>
Datablad senast använt den 12 juni 2008
5.2.4 nRF24L01 Product Specification 2.0
Författare: Nordic Semiconductor
<http://www.nordicsemi.no/files/Product/data_sheet/nRF24L01_Product_
Specification_v2_0.pdf>
Datablad senast använt den 12 juni 2008
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5.3 Programvarureferenser
5.3.1 AVR Studio 4
Skapare: Atmel
<http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=2725>
Använd programversion: 4.13
5.3.2 Demoprogram för DOGM LCD färgkombinationer
Skapare: Electronic Assembly
<http://www.lcdmodule.de/deu/disk/startdog.zip>
Använd programversion: 1.3 skapad augusti 2007
5.3.3 WinAVR C library
Skapare: WinAVR group/GNU GCC
<http://winavr.sourceforge.net/>
Använd programversion: 10 juni 2008

5.4 Litteraturreferenser
5.4.1 Deitel H.M, P.J. Deitel (2004), C How to Program (Fourth edition)
ISBN 0-13-122543-X
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Appendix A: Ordlista
ADC

Analog-Digital Converter
”En hård- eller mjukvarufunktion som används för att
digitalisera en analog signal”

Baudrate

”En benämning på hastigheten i bps. Används till exempel
för att indikera en COM ports överföringshastighet”

bps

“bitar per sekund”

CDMA

Code Division Multiple Access
”En teknik för bl.a. mobila telefonnät som bygger på att alla
mobila telefoner sänder över hela frekvensbandet och
särskiljs med kodsignaler, hoppfrekvenssändning”

COM port

“En kommunikations port med seriell överföringsmetod”

CRC

Cyclic Redundancy Check
”En metod för att beräkna konstrollsummor för filer eller
dataöverföringar. Summan kan sedan användas för att
kontrollera om datan är detsamma som när summan
beräknades.”

DSSS

Direct-Sequence Spread Spectrum
“En modulationsteknik, vanlig vid trådlös överföring”

Duplex

”En benämning på hur överföringen är styrd. En överföring
i full duplex innebär att kommunikationen kan ske i båda
riktningar samtidig. Motsatsen halv duplex innebär att
kommunikationen enbart kan ske i en riktning i taget”

FHSS

Frequency-Hopping Spread Spectrum
“En teknik för att utföra frekvenshoppande för
trådlösa datautsändningar”

GFSK

Gaussian Frequency-Shift Keying
“En modulationsteknik, som bygger på FSK vilket
vanligtvis används vid trådlösa överföringar”

GCC

General Public License
“En uppsättning av kompilatorer och bibliotek vilket
kan användas vid programvarukonstruktion.
Ursprunglingen fanns enbart C/C++ stöd men numera
ingår även fler programmeringsspråk inom GCC”

GNU

GNU Compiler Collection
“GNU är ursprungligen ett operativsystem som liknar
Unix men som är helt gratis. Numera så betyder GNU
även i mjukvarusammanhang att en programvara är gratis
att använda och att dess källkod är öppen att beskådas
och användas för allmänheten”
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HAL

Hardware Abstraction Layer
“Ett abstraktionslager vilket möjliggör en
förenklad användning/styrning av den hård-/mjukvara
som lagret är anpassat att fungera mot”

ISM-band

Industrial, Scientific, and Medical band
“En uppsättning av fördefinierade frekvensband som
licensfri radiokommunikation kan ske på”

ITU-R

(International Telecommunication Union Radio
communications bureau)
“En avdelning inom den Internationella
Telekommunikations Unionen som ansvarar för
radiokommunikation för exempelvis ISM-banden”

I/O

Input/Output
“En anslutning på en hårdvara vilken fungerar som
in-/utgång hos t.ex. en mikrokontroller”

LCD

Liquid Crystal Display
“En display som kan visa text/symboler genom att
spänning appliceras på dess olika segment av
flytande kristaller. Har oftast någon form av styrkrets
monterad som skapar ett gränssnitt displayen kan
styras med”

LED

Light Emitting Diode
”En diod som utsänder ljus på en bestämd våglängd då
spänning appliceras i diodens framriktningshåll”

Macro

”En funktion som vid dess anropande utför en eller flera
förprogrammerade kommandon”

MOSI

Master Out Slave In
”Den anslutning på ett SPI gränssnitt där styrenheten
(Master) kommunicerar till slavenheten (Slave)”

MISO

Master In Slave Out
”Den anslutning på ett SPI gränssnitt där slavenheten
(Slave) kommunicerar till styrenheten (Master)”

PCB

Printed Circuit Board
”Ett kretskort med ledningsbanor vilket sedan
hårdvarukomponenter kan monteras fast på, för att bilda
en färdig enhet eller modul”

PTX

Primary Transmitter
”Den sändtagarenhet vars primära roll är att fungera
som sändare”

PRX

Primary Receiver
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”Den sändtagarenhet vars primära roll är att fungera
som mottagare”
PWM

Pulse Width Modulation
“En modulationsteknik för en signal eller spänningskälla, där
oftast pulslängden hos en fyrkantsvåg ändras, för att ge
önskad signal eller spänning”

RS232

Recommended Standard 232
“En standard för seriell binary dataöverföring mellan en
DTE (Data Terminal Equipment) och DCE
(Data Circuit-terminating equipment). Används vanligtvis
i en persondators COM port”

SCK

Slave Clock
“Den anslutning på ett SPI gränssnitt som styrenheten
(Master) genererar en klockpuls på, som sedan används
av slavenheten (Slave) för att synkronisera dataöverföringen
som sker på MOSI/MISO anslutningarna”

SPI

Serial Peripheral Interface bus
“En synkron seriell databuss som erbjuder överföringar
i full duplex. Kallas även för ett fyrtråds (four-wire) seriellt
gränssnitt”

TWI

Two-Wire Interface
“Ett synkront seriellt gränssnitt utvecklat av Atmel som
är mycket likt I²C och används för datakommunikation”

U(S)ART

Universal (Synchronous) Asynchronous Receiver/Transmitter
“En teknik som används för att konvertera en binär
dataöverföring från att vara seriell till att bli parallell
eller vice versa”

WLAN

Wireless Local Area Network
”Ett samlingsnamn för produkter inom IEEE 802.11(x), som
ger möjlighet att koppla samman datorer trådlöst, i lokala
nätverk”
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Appendix B: Källkoder
Källkoder utvecklade för detta examensarbete (Version 1.0)

B.1 SPI HAL för ATmega8L
[ATmega8_SPI.c]

#include <avr/io.h>
// Standard avr lib
#include <util/delay.h>
// Precise delay
#include "ATmega8_SPI.h"
// Add the coresponding header file
#include "ATmega8_pinIO.h"
// ATmega8 pinout settings
/* ***************************************************
* FILE:
ATmega8_SPI.c
* Creator:
Stig Brännlund (stig.brannlund@gmail.com)
* Date:
2008-05-20
* Purpose:
SPI using builtin function on the ATmega MCU
* Revision: 1.0 - First Version
* ***************************************************/
/* ********************************************** *
* Function to initialize the SPI in master mode *
* ********************************************** */
void SPI_MasterInit(void)
{
// Set MOSI,SCK & CSN output, and MISO an input (and set startup states
low/high)
Pin_High(SPI_CSN);
//Normally kept high, since its triggered by
chip select (not)
Pin_Low(SPI_SCK);
//Normally kept low (rising edge is
active)
Pin_Low(RF_CE);
//Normally kept low (rising edge is Chip Enable)
Pin_Output(SPI_MOSI);
//Master Out, Slave In
Pin_Output(SPI_CSN); //Very important to also set as output (not
mentioned in datasheet)
Pin_Output(SPI_SCK);
Pin_Input(SPI_MISO);

}

// Set the SPI Status Register to the settings in the .h file
SPCR = SPI_CONTROL_REGISTER_SETTING;

/* *****************************************
* Function to trasceive a byte through SPI
* remember to the CSN before calling this
* *****************************************
uint8_t SPI_MasterTransmit(uint8_t cData)//,
{
// Start transmission
SPDR = cData;

*
*
*
*/
uint8_t NrOfBytes)

// Wait for transmission to complete
while(SPI_TRANSMISSION);
// Read last byte the slave sent and return it to calling function, we
also clear the SPIF flag by reading this register
return SPDR;

}
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[ATmega8_SPI.h]

#ifndef ATMEGA8_SPI_H
#define ATMEGA8_SPI_H
/* ***************************************************
* FILE:
ATmega8_SPI.h
* Creator:
Stig Brännlund (stig.brannlund@gmail.com)
* Date:
2008-05-20
* Purpose:
Settings file for ATmega8_SPI.c
* Revision: 1.0 - First Version
* ***************************************************/
/* SPI_CONTROL_REGISTER_SETTING - Set the options for how SPI should work
*
* Usage add or remove :(1<<RegisterBitName) to the define line below for
various options
* If you add the name it means that bit is set !!!
* The RegisterBitNames are all defined in the <avr/io.h> file that the
ATmega_SPI.c file reads in !
*
* From ATmega8 Datasheet:
* SPIE:
SPI Interrupt Enable
*
This bit causes the SPI interrupt to be executed if SPIF
bit in the SPSR Register is set and the if
*
the global interrupt enable bit in SREG is set.
* SPE:
SPI Enable
*
When the SPE bit is written to one, the SPI is enabled.
This bit must be set to enable any SPI operations.
* DORD:
Data Order
*
When the DORD bit is written to one, the LSB of the data
word is transmitted first.
*
When the DORD bit is written to zero, the MSB of the data
word is transmitted first.
* MSTR:
Master/Slave Select
*
This bit selects Master SPI mode when written to one, and
Slave SPI mode when written logic
*
zero. If SS is configured as an input and is driven low
while MSTR is set, MSTR will be cleared,
*
and SPIF in SPSR will become set. The user will then have
to set MSTR to re-enable SPI Master mode.
* CPOL:
Clock Polarity
*
When this bit is written to one, SCK is high when idle.
When CPOL is written to zero, SCK is low when idle.
* CPHA:
Clock Phase
*
The settings of the clock phase bit (CPHA) determine if
data is sampled on the leading (first) or trailing (last) edge of SCK
* SPR1 and SPR0: SPI Clock Rate
*
These two bits control the SCK rate of the device
configured as a Master. SPR1 and SPR0 have no effect on the Slave
*
SPR1/SPR0=1 1
=
f(osc)/128
*
SPR1/SPR0=1 0
=
f(osc)/64
*
SPR1/SPR0=0 1
=
f(osc)/16
*
SPR1/SPR0=0 0
=
f(osc)/4
*
* Example:
* (1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR0)
// Enable SPI, Master,
set clock rate fck/16
*/
#define SPI_CONTROL_REGISTER_SETTING (1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR0)|(1<<SPR1)
/* SPI_TRANSMISSION - The ATmega8 SPI status register byte
* From ATmega8 Datasheet:
* SPIF:
SPI Interrupt flag
*
When a serial transfer is complete, the SPIF Flag is
set. An interrupt is generated if SPIE in
*
SPCR is set and global interrupts are enabled. If SS is
an input and is driven low when the SPI is
*
in Master mode, this will also set the SPIF Flag. SPIF
is cleared by hardware when executing the
*
corresponding interrupt Handling Vector. Alternatively,
the SPIF bit is cleared by first reading the
*
SPI Status Register with SPIF set, then accessing the
SPI Data Register (SPDR).
* WCOL:
Write COLlision Flag
*
The WCOL bit is set if the SPI Data Register (SPDR) is
written during a data transfer. The
*
WCOL bit (and the SPIF bit) are cleared by first reading
the SPI Status Register with WCOL set,
*
and then accessing the SPI Data Register.
* SPI2X:
Double SPI Speed Bit
*
When this bit is written logic one the SPI speed (SCK
Frequency) will be doubled when the SPI is in Master mode (see datasheet for
more info).
*/
#define SPI_TRANSMISSION !( SPSR & (1<<SPIF) )
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#define SPI_ERROR !( SPSR & (1<<WCOL) )
// Function prototypes
void
SPI_MasterInit(void);
uint8_t SPI_MasterTransmit(uint8_t);
#endif
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B.2 USART HAL för ATmega8L
[ATmega8_USART.c]
/*
*
*
*
*
*
*
*
*

**************************************************************
FILE:
ATmega8_USART.c
MCU types:
ATmega8/8L
Creator:
Stig Brännlund (stig.brannlund@gmail.com)
Date:
2008-04-17
Purpose:
A simple hal for sending/retrieving data on
the ATmega8 builtin UART pins.
Example use: Connection to PC through the
MAX202/232 chip and standard
rx/tx pins on the ATmega8
* Revision:
1.0 - First Version
* ***************************************************************/
//#include <stdint.h>
#include <avr/io.h>
#include "ATmega8_USART.h"
#include "ATmega8_pinIO.h"
#include <stdlib.h>
// Very important to include or
the dtostrf will mess things up (in older winavr's), youll get a warning
about implicit declaration, some mentions a stackpointer bug
/* ************************************
* Function to initialize MCU's USART
* in master mode..
* ************************************
void USART_MasterInit( void )
{
Pin_Output( UART_TX );
Pin_Input( UART_RX );

*
*
*
*/

// Set baud rate
UBRRH = ( uint8_t )( USART_UBBR_VALUE>>8 );
UBRRL = ( uint8_t )USART_UBBR_VALUE;
// Set frame format
UCSRC = USART_DATAFORMAT;

}

// Enable transmitter only
// (1 << RXCIE) is RX interrupt...
// (1<<RXEN) is enable reciever
UCSRB = ( 1<<TXEN );

/* ********************************** *
* Function to Send a char
*
* ********************************** */
void USART_SendAsciiChar( uint8_t u8Data )
{
// Wait if a byte is being transmitted
while( ( UCSRA & ( 1<<UDRE ) ) == 0 );
// Transmit data
UDR = u8Data;
}
/* ********************************** *
* Function to write a char array of *
* ANSI ASCII
*
* ********************************** */
void USART_SendAsciiString( char *ch )
{
while( *ch )
{
USART_SendAsciiChar( *ch );
ch++;
}
}
/* ****************************************************** *
* Function that writes out the bin/dec value of a byte *
* ****************************************************** */
void USART_SendByteValue( uint8_t u8Data )
{
int i;
char buffer[ BUFFERSIZE ];
for( i=0 ; i<BUFFERSIZE ; i++ ) buffer[ i ] = 0x00;
first...

//Clear it

//Print out Binary and the bits with MSB first
USART_SendAsciiString( "(Bin: " );
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for( i=7 ; i>-1 ; i-- )
{
// Write a space (for easier viewing)
if( i==3 )
USART_SendAsciiChar( ' ' );
// Write a 0
if( ( u8Data & ( 1<<i ) ) == ( 0<<i ) )
USART_SendAsciiChar( '0' );
// Write a 1
if( ( u8Data & ( 1<<i ) ) == ( 1<<i ) )
USART_SendAsciiChar( '1' );
}
//Print out decimalvalue - take notice the dtostrf can be messy with
stack in some environments, just uncomment this code if that is the case
USART_SendAsciiString( ", Dec: " );
// double, minfield width (inc . and possible -), decimals, buffer to
hold data
dtostrf( ( double )u8Data, 1, 0, buffer );

}

for( i=0 ; i < BUFFERSIZE ; i++ )
{
if( buffer[ i ] != '\0' )
USART_SendAsciiChar( buffer[ i ] );
}
USART_SendAsciiChar( ')' );

/* ************************************************** *
* Function like the one above, but many bytes
*
* by passing a pointer to a byte array and its size *
* ************************************************** */
void USART_SendMultiByteValue(uint8_t *Bytes, uint8_t NrBytes)
{
int i;
for( i=0 ; i < NrBytes ; i++)
{
// Line Feed, Carrier return and Tab (easier reading)
USART_SendAsciiString("\x0A\x0D\x09
Byte");
USART_SendAsciiChar(i+49); // 49 is where 1 starts in ascii
USART_SendAsciiString(": ");
USART_SendByteValue(*Bytes++);
}
}

[ATmega8_USART.h]

#ifndef ATMEGA8_USART_H
#define ATMEGA8_USART_H
/* ***************************************************
* FILE:
ATmega8_USART.h
* Creator:
Stig Brännlund (stig.brannlund@gmail.com)
* Date:
2008-05-20
* Purpose:
Settings file for ATmega8_USART.c
* Revision: 1.0 - First Version
* ***************************************************/
// Define baud rate i KHz (9600UL - 115200UL) and calculate the right
register value to write
#define USART_BAUD 38400UL
// Convert to right format...
#define USART_UBBR_VALUE ((F_CPU/(USART_BAUD<<4))-1)
// Set frame format to 8 data bits, no parity, 1 stop bit
#define USART_DATAFORMAT ( 1 << URSEL ) | ( 3 << UCSZ0 )
// Max chars (bytes) for string sendmessages through the usart
#define STRINGSIZE 64
// A buffer used to store the ascii converted value from dtostrf
#define BUFFERSIZE 6
//Function prototypes
void
USART_MasterInit(void);
void
USART_SendAsciiChar(uint8_t);
void
USART_SendAsciiString(char *);
void
USART_SendByteValue(uint8_t);
void
USART_SendMultiByteValue(uint8_t *, uint8_t);
uint8_t USART_ReceiveByte();
#endif
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B.3 nRF24L01 HAL
[nRF24L01_HAL.c]

#include <avr/io.h>
// Standard avr lib
#include <util/delay.h>
// precise delay
#include "ATmega8_SPI.h"
// SPI HAL
#include "ATmega8_pinIO.h"
// MCU pinouts
#include "nRF24L01_Config.h"
// Config file for the nRF24L01 settings
#include "nRF24L01_Reg.h"
// Register file containing the nRF24L01
adresses
#include "nRF24L01_HAL.h"
// Function prototypes
/* ***************************************************
* FILE:
nRF24L01_HAL.c
* Creator:
Stig Brännlund (stig.brannlund@gmail.com)
* Date:
2008-05-20
* Purpose:
Hardware Abstraction Layer for nRF24L01
*
uses mainly nRF24L01_Config.h for settings
*
and nRF24L01_Reg.h for register adresses
* Revision: 1.0 - First Version
* ***************************************************/
/* ******************************** *
* nRF24L01 initialization
*
* Called upon to set all options *
* from nRF24L01_Config.h file
*
************************************/
void nRF24L01_Init()
{
// nRF2L01 port declares using ATmega8_pinIO.h
Pin_Input( RF_IRQ );
Pin_Output( RF_CE );
// Give the nRF24L01 atleast 10,3ms to get ready before sending
commands...
_delay_ms(11);
/* Common settings for both PTX/PRX */
// Write EN_AA Register - we only use Pipe0 so only set that one up...
nRF24L01_WriteRegOneByte( EN_AA, ENAA_P0 );
// Write EN_RXADDR - use only RX Pipe:0
nRF24L01_WriteRegOneByte( EN_RXADDR, 0x01 );
// Write SETUP_AW
nRF24L01_WriteRegOneByte( SETUP_AW, AW );
// Write SETUP_RETR
nRF24L01_WriteRegOneByte( SETUP_RETR, ( ARD<<4 | ARC ) );
// Write RF_CH - set startup FREQ to be the first one possible
nRF24L01_WriteRegOneByte( RF_CH, FREQ );
// Write RF_SETUP - with LNA_HCURR bit0 = 1, and PLL_LOCK thats used for
test off bit7 = 0
nRF24L01_WriteRegOneByte( RF_SETUP, ( ( DATARATE<<3 ) | ( POWER << 1 ) |
(0b00000001) ) );
// Write RX_PW_P0 - we still only use pipe0...
nRF24L01_WriteRegOneByte(RX_PW_P0, (0b0011111 & PAYLOAD_WIDTH_P0) );
// Create array with adresses with content from Config file
uint8_t TXRX_ADRESS[5] = { RX_TX_ADDR_P0_Byte5, RX_TX_ADDR_P0_Byte4,
RX_TX_ADDR_P0_Byte3, RX_TX_ADDR_P0_Byte2, RX_TX_ADDR_P0_Byte1 };
//uint8_t *TXRX_ADRESSPtr = &TXRX_ADRESS[0]; // <- not needed so is
commented...
// Write RX_ADDR_P0 - The Reciever adress (Must be same as Transmitter
if Auto ACK)
nRF24L01_WriteRegMultiByte( RX_ADDR_P0, TXRX_ADRESS, AW+2 );
// Write TX_ADDR - The Transmitter adress (Must be same as Reciever if
Auto ACK)
nRF24L01_WriteRegMultiByte( TX_ADDR, TXRX_ADRESS, AW+2 );
// Write CONFIG reg, with Power on ofcourse... This function should also
always be called upon last !!!
nRF24L01_WriteRegOneByte( CONFIG,( ( IRQ_PIN<<4 )|( USE_CRC<<3 )|(
CRC0<<2 )|( 0b00000010 )| TRANSCIEVER_MODE ) );

}

// Give the nRF24L01 atleast 1,5ms to power up
_delay_ms(2);
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/* **********************************
* Write 1 Byte (value) through SPI
* at a chosen register (reg)
* **********************************
void nRF24L01_WriteRegOneByte(uint8_t
{
Pin_Low(SPI_CSN);
SPI_MasterTransmit( (W_REGISTER |
SPI_MasterTransmit(value);
Pin_High(SPI_CSN);
}

*
*
*
*/
reg, uint8_t value)
reg) );

/* ***************************************************************** *
* Write several Bytes LSByte first (content from pointer dataPtr) *
* through SPI at a chosen register (reg)
*
* and the NrBytes that array holds
*
* ***************************************************************** */
void nRF24L01_WriteRegMultiByte(uint8_t reg, uint8_t *dataPtr, uint8_t
NrBytes)
{
Pin_Low(SPI_CSN);
SPI_MasterTransmit( (W_REGISTER | reg) );
while( NrBytes-- )
{
SPI_MasterTransmit(dataPtr[NrBytes]);
}
Pin_High(SPI_CSN);
}
/* ******************************************************
* Write the Payload into nRF24L01 through SPI
* A pointer to the array holding data should be passed
* to this function and with the amount of Bytes same as
* PAYLOAD_WIDTH_P0 stated in nRF24L01_Config.h
* ******************************************************
void nRF24L01_WritePayload( uint8_t *dataPtr )
{
Pin_Low( SPI_CSN );
SPI_MasterTransmit( W_TX_PAYLOAD );
int i;
for( i=0 ; i < PAYLOAD_WIDTH_P0 ; i++ )
SPI_MasterTransmit( dataPtr[i] );
Pin_High( SPI_CSN );
}

*
*
*
*
*
*/

/* ************************************************ *
* Reads the Payload from nRF24L01 through SPI
*
* When calling this one should pass a Pointer
*
* to the Byte array the data should be stored in *
* ************************************************ */
void nRF24L01_ReadPayload( uint8_t *PtrToStorage )
{
Pin_Low( SPI_CSN );
SPI_MasterTransmit( R_RX_PAYLOAD );
int i;
for( i=0 ; i < PAYLOAD_WIDTH_P0 ; i++ )
// Send as many Dummy bytes
as payloads size is big
PtrToStorage[i] = SPI_MasterTransmit( NOP );
Pin_High( SPI_CSN );
}
/* ********************************************* *
* Read one Byte of information from nRF24L01
*
* register (reg)
*
* -------------------------------------------- *
* RETURNS: the byte of that register
*
* ********************************************* */
uint8_t nRF24L01_ReadRegOneByte(uint8_t reg)
{
uint8_t DataRecieved;
Pin_Low(SPI_CSN);
SPI_MasterTransmit( ((uint8_t)R_REGISTER | reg) );
DataRecieved = SPI_MasterTransmit(NOP);
Pin_High(SPI_CSN);
return DataRecieved;
}
/* ************************************************* *
* Read Several Bytes of information from nRF24L01 *

Sida 53

* One should pass a pointer to the byte storage
*
* array where the data will be stored. And specify *
* amounts of Bytes to read (NrBytes) and register *
* (reg) to read from
*
* ************************************************* */
void nRF24L01_ReadRegMultiByte(uint8_t reg, uint8_t NrBytes, uint8_t
*PtrToStorage)
{
int i;
Pin_Low(SPI_CSN);
SPI_MasterTransmit( ((uint8_t)R_REGISTER | reg) );
for( i = 0 ; i < NrBytes ; i++ )
{
PtrToStorage[i] = SPI_MasterTransmit(NOP);
}
Pin_High(SPI_CSN);
}
/* ******************************************** *
* Function to change one bit to 1 or 0 in a
*
* register.
*
* Example nRF24L01_WriteBit(STATUS, TX_DS, 1) *
* is to clear TX_DS flag in STATUS register
*
* ******************************************** */
void nRF24L01_WriteBit(uint8_t reg, uint8_t bitpos, uint8_t one_or_zero)
{
uint8_t DataRecieved;
//Save old value
DataRecieved = nRF24L01_ReadRegOneByte(reg);
if( one_or_zero == 1 )
DataRecieved |= bitpos;
else
DataRecieved &= ~bitpos;

}

// write new value with only bit changed as desired
nRF24L01_WriteRegOneByte(reg, DataRecieved);

/* ********************************************* *
* Flush the Content in nRF24L01 TX or RX FIFO *
* ********************************************* */
void nRF24L01_FlushFifo(uint8_t reg)
{
Pin_Low( SPI_CSN );
SPI_MasterTransmit( reg );
Pin_High( SPI_CSN );
}
/* ********************************************* *
* Function to call upon when frequency should *
* be changed. Take note it should only be
*
* called upon from Powerdown1 mode
*
* Values should only be 2 to 125
*
* ********************************************* */
void nRF24L01_FrequencyChange( uint8_t Frequency )
{
nRF24L01_WriteRegOneByte( RF_CH, Frequency );
}
/* **************************************************
* A fast function to read the STATUS register
* Sends 0xFF and RETURNS: the status register byte
* **************************************************
uint8_t nRF24L01_ReadStatus()
{
uint8_t DataRecieved;
Pin_Low(SPI_CSN);
DataRecieved = SPI_MasterTransmit(NOP);
Pin_High(SPI_CSN);
return DataRecieved;
}

*
*
*
*/

/* ****************************** *
* Function for the PTX Side
*
* Starts a transmission of
*
* data in nRF24L01 FIFO
*
* ---------------------------- *
* RETURNS:
*
* 0 if TX_DS, 1 if MAX_RT
*
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* ****************************** */
uint8_t nRF24L01_SendData()
{
Pin_High( RF_CE );
data
_delay_us( 20 );
Pin_Low( RF_CE );
are now processing the transmission

// Tell nRF24L01 to start send
// Delay atleast 10us needed
// nRF24L01 got the message and

uint8_t ret;
while( ( ( ret = nRF24L01_ReadStatus() ) & ( MAX_RT | TX_DS ) ) == 0 );
//_delay_us(1)
// Wait for transmission to set flag TX_DS or MAX_RT
// Decide the return value
if( ret & MAX_RT )
// MAX-RT
return 1;
else
// TX_DS
return 0;
}
/* *************************** *
* Function on PRX Side
*
* Listens for data for a set *
* number of milliseconds
*
* Returns:
*
* 0 if no data, 1 if data
*
* *************************** */
uint8_t nRF24L01_ReceiveData(uint8_t msTime)
{
Pin_High(RF_CE);
uint8_t ret = 0, time = 0;
_delay_us(100);
// RX Settling time, so wait a little
(Should be 130, but 100 is ok)
for( time=0 ; time < msTime; time++)
{
if( ( ( ret = nRF24L01_ReadStatus() ) & RX_DR ) > 0 ) break;
}
// Decide the return value
if( ( ret & RX_DR ) > 0)
{
// We got a data packet
Pin_Low(RF_CE);
return 1;
}
else
{
// We didnt get a data packet
Pin_Low(RF_CE);
return 0;
}
}

// quickly turn off data retrieving

// quickly turn off data retrieving
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[nRF24L01_HAL.h]

#ifndef NRF24L01_HAL
#define NRF24L01_HAL
/* ***************************************************
* FILE:
ATmega8_SPI.h
* Creator:
Stig Brännlund (stig.brannlund@gmail.com)
* Date:
2008-05-20
* Purpose:
Function prototypes for nRF24L01-HAL.c
* Revision: 1.0 - First Version
* ***************************************************/
// WriteFunctions to the nRF24L01
void
nRF24L01_Init();
void
nRF24L01_WriteRegOneByte( uint8_t, uint8_t );
void
nRF24L01_WriteRegMultiByte( uint8_t, uint8_t *, uint8_t );
void
nRF24L01_WritePayload( uint8_t * );
// Read functions from the NRF24L01
void
nRF24L01_ReadPayload( uint8_t *);
uint8_t nRF24L01_ReadRegOneByte( uint8_t );
void
nRF24L01_ReadRegMultiByte( uint8_t, uint8_t, uint8_t * );
void
nRF24L01_WriteBit( uint8_t, uint8_t, uint8_t );
// Special functions
void
nRF24L01_FlushFifo( uint8_t );
void
nRF24L01_FrequencyChange( uint8_t );
uint8_t nRF24L01_ReadStatus(); // note ReadOneByte can be used to this
aswell, but this function is faster on the SPI
uint8_t nRF24L01_SendData();
uint8_t nRF24L01_ReceiveData( uint8_t );
#endif
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B.4 nRF24L01 konfigurations och register filer
[nRF24L01_Config.c]

#ifndef NRF24L01_CONFIG
#define NRF24L01_CONFIG
/* ***************************************************
* FILE:
nRF24L01_Config.h
* Creator:
Stig Brännlund (stig.brannlund@gmail.com)
* Date:
2008-05-20
* Purpose:
The Configuration file for nRRF24L01
*
transmitter
* Revision: 1.0 - First Version
* ***************************************************/
// Setup transciever as:
#define TRANSCIEVER_MODE

0 = PTX, 1 = PRX
1

// Enable CRC Checking:
#define USE_CRC

1 = ON , 0 = OFF
1

// Set Number of CRC Bytes:
#define CRC0

0 = 1Byte, 1 = 2Bytes
1

// Auto Acknowledge pipe0:
#define ENAA_P0

1 = ON, 0 = OFF
1

// Payload width Pipe0(data) :
#define PAYLOAD_WIDTH_P0

1-32Bytes
4

// Adress width for PTX and PRX: 1 = 3Bytes, 2 = 4Bytes, 3 = 5Bytes
#define AW
3
// Reciever&Transmitter Adress for pipe0: Use the same amount of bytes as
chosen above !
// Adresses you dont use please leave them here anyway - Type adress in hex
format like 0xD7
// Avoid adresses like 0xFF, 0x00, 0xAA (Adresses that looks like the
preample or have many zeroes/ones in a row)
#define RX_TX_ADDR_P0_Byte1
0xD6
#define RX_TX_ADDR_P0_Byte2
0xE5
#define RX_TX_ADDR_P0_Byte3
0xD4
#define RX_TX_ADDR_P0_Byte4
0x37
#define RX_TX_ADDR_P0_Byte5
0x7C
// Auto retransmit Delay (if AA enabled)
...... 15 = Wait 4000uS (7=2ms)
#define ARD

0 = Wait 250uS, 1 = Wait 500uS,

// Auto retransmit Count (if AA enabled)
...... 15 = 15 Retransmits
#define ARC

0 = Disabled, 1 = 1 Retransmits,

7

10

// Start Frequency
2400Mhz + (Choose value: 2 to
125)*1Mhz (Max:2525 - And frequency setting must be according to your
country laws)
#define FREQ
2
// Time for the PRX to listen for datapacket before frequency change
to 255 milliseconds
// note: PTX Only Changes Frequency when Max retransmitts occured
#define PRX_LISTENTIME
100

1

// Use Frequency hopping
#define FREQ_HOPPING

1 = Yes, 0 = No
1

// Air data rate:
#define DATARATE

0 = 1Mbps, 1 = 2Mbps
1

// Set RF TX output power:
= 0dB
#define POWER

0 = -18dB, 1 = -12dB, 2 = -6dB, 3
3

// Configure what will trigger the IRQ pin to go low (active low):
0 =
RX_DR/TX_DS/MAX_RT, 1 = RX/DR/TX_DS, 2 = RX_DR/MAX_RT, 3 = RX_DR, 4 =
TX_DS/MAX_RT, 5 = TX_DS, 6 = MAX_RT, 7 = Nothing triggers the IRQ Pin
#define IRQ_PIN
0
#endif
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[nRF24L01_Reg.h]

#ifndef NRF24L01_REG
#define NRF24L01_REG
/* ***************************************************
* FILE:
nRF24L01_Reg.h
* Creator:
Stig Brännlund (stig.brannlund@gmail.com)
* Date:
2008-05-20
* Purpose:
Contains all adresses that are used in nRF24L01
* Revision: 1.0 - First Version
* ***************************************************/
/* ******************* nRF24L01 Definitions ******************* */
#define R_REGISTER
0x00 // Register Read command (Zero byte, but
showed here anf used aswell for documentation purpose)
#define W_REGISTER
0x20 // Register write command
#define R_RX_PAYLOAD_W 0x60 // Read RX payload command
#define R_RX_PAYLOAD
0x61 // Read RX payload command
#define W_TX_PAYLOAD
0xA0 // Write TX payload command
#define W_ACK_PAYLOAD
0xA8 // Write ACK payload command
#define W_NAC_TX_PLOAD 0xB0 // Write ACK payload command
#define FLUSH_TX
0xE1 // Flush TX register command
#define FLUSH_RX
0xE2 // Flush RX register command
#define REUSE_TX_PL
0xE3 // Reuse TX payload command
#define LOCK_UNLOCK
0x50 // Lock/unlcok exclusive features
#define NOP
0xFF // No Operation command, used for reading
status register
/* ******************* nRF24L01 * Register Definitions *******************
*/
#define CONFIG
0x00 // nRF24L01 config register
#define EN_AA
0x01 // nRF24L01 enable Auto-Acknowledge register
#define EN_RXADDR
0x02 // nRF24L01 enable RX addresses register
#define SETUP_AW
0x03 // nRF24L01 setup of address width register
#define SETUP_RETR
0x04 // nRF24L01 setup of automatic retransmission
register
#define RF_CH
0x05 // nRF24L01 RF channel register
#define RF_SETUP
0x06 // nRF24L01 RF setup register
#define STATUS
0x07 // nRF24L01 status register
#define OBSERVE_TX
0x08 // nRF24L01 transmit observe register
#define CD
0x09 // nRF24L01 carrier detect register
#define RX_ADDR_P0
0x0A // nRF24L01 receive address data pipe0
#define RX_ADDR_P1
0x0B // nRF24L01 receive address data pipe1
#define RX_ADDR_P2
0x0C // nRF24L01 receive address data pipe2
#define RX_ADDR_P3
0x0D // nRF24L01 receive address data pipe3
#define RX_ADDR_P4
0x0E // nRF24L01 receive address data pipe4
#define RX_ADDR_P5
0x0F // nRF24L01 receive address data pipe5
#define TX_ADDR
0x10 // nRF24L01 transmit address
#define RX_PW_P0
0x11 // nRF24L01 \# of bytes in rx payload for
pipe0
#define RX_PW_P1
0x12 // nRF24L01 \# of bytes in rx payload for
pipe1
#define RX_PW_P2
0x13 // nRF24L01 \# of bytes in rx payload for
pipe2
#define RX_PW_P3
0x14 // nRF24L01 \# of bytes in rx payload for
pipe3
#define RX_PW_P4
0x15 // nRF24L01 \# of bytes in rx payload for
pipe4
#define RX_PW_P5
0x16 // nRF24L01 \# of bytes in rx payload for
pipe5
#define FIFO_STATUS
0x17 // nRF24L01 FIFO status register
#define DYNPD
0x1C // nRF24L01 Dynamic payload setup
#define FEATURE
0x1D // nRF24L01 Exclusive feature setup
// RF_SETUP register bit definitions
#define PLL_LOCK
4
// < RF_SETUP
#define RF_DR
3
// < RF_SETUP
#define RF_PWR1
2
// < RF_SETUP
#define RF_PWR0
1
// < RF_SETUP
#define LNA_HCURR
0
// < RF_SETUP

register
register
register
register
register

// STATUS register bit definitions
#define RX_DR
0b01000000
#define TX_DS
0b00100000
#define MAX_RT
0b00010000
#define TX_FULL
0b00000001

STATUS
STATUS
STATUS
STATUS

//
//
//
//

<
<
<
<

bit
bit
bit
bit
bit

4
3
2
1
0

register
register
register
register

bit
bit
bit
bit

6
5
4
0

#endif // NRF24L01_REG
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B.5 DS1620 Temperatursensor HAL
[DS1620_HAL.c]

#include "DS1620_HAL.h"
#include "ATmega8_pinIO.h"
/* ***************************************************
* FILE:
DS1620_HAL.c
* Creator:
Stig Brännlund (stig.brannlund@gmail.com)
* Date:
2008-05-20
* Purpose:
Hardware abstraction layer for DS1620 temp sensor
* Revision: 1.0 - First Version
* ***************************************************/
/* ******************************** *
* DS1620 initialization
*
* Called upon to set all options *
************************************/
uint8_t DS1620_Init( void )
{
/*set all 3pins as output*/
Pin_Output( DS1620_DQ );
Pin_Output( DS1620_CLK );
Pin_Output( DS1620_RSTN );
/*set CPU use bit, continuously temperature conversion*/
DS1620_WriteConfig( 0x02 );
/*wait, while EEPROM busy --> check NVB bit*/
while ( DS1620_ReadConfig() & ( 1 << 4 ) );
/*start continuous conversion*/
Pin_High( DS1620_RSTN );
DS1620_PutByte( 0xEE );
Pin_Low( DS1620_RSTN );
//while (!(ds1620_read_config () & (1<<7)));

}

/*return configuration, if returned configuration == 0x02
everything is alright*/
return DS1620_ReadConfig();

/* **********************************
* Function to write the Configbits
* **********************************
void DS1620_WriteConfig( uint8_t byte
{
/*set RES high*/
Pin_High( DS1620_RSTN );

*
*
*/
)

/*send write config command*/
DS1620_PutByte( 0x0C );
/*sends user-definable value, which will be written in configregister*/
DS1620_PutByte( byte );

}

/*ground RES*/
Pin_Low( DS1620_RSTN );

/* ********************************** *
* Function to read the Configbits *
* ********************************** */
uint8_t DS1620_ReadConfig( void )
{
Pin_High( DS1620_RSTN );
/*send read config command*/
DS1620_PutByte( 0xAC );

}

/*receive value stored in config-register*/
uint8_t byte = DS1620_GetByte ();
Pin_Low( DS1620_RSTN );
return byte;

/* *********************************** *
* Function that returns temperature *
* *********************************** */
uint8_t DS1620_GetTemp( void )
{
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Pin_High( DS1620_RSTN );
/*send read temperature command*/
DS1620_PutByte( 0xAA );

}

/*receive values stored in temperature-registers*/
uint8_t byte = DS1620_GetByte();
Pin_Low( DS1620_RSTN );
return byte;

/* *********************************** *
* Function to write a byte LSB first *
* *********************************** */
void DS1620_PutByte ( uint8_t byte )
{
Pin_High( DS1620_DQ );
uint8_t i=0;
for ( i=0 ; i < 8 ; i++ )
{
Pin_Low( DS1620_CLK );
if ( byte & 0x01 )
{
Pin_High( DS1620_DQ );
}
else
{
Pin_Low( DS1620_DQ );
}
Pin_High( DS1620_CLK );
byte = ( byte >> 1 );
}
Pin_Low( DS1620_DQ );
}
/* ************************ *
* Function to read a byte *
* ************************ */
uint8_t DS1620_GetByte ( void )
{
uint8_t byte = 0, i = 0;
Pin_Input( DS1620_DQ );
for ( i = 0; i < 8; i++ )
{
Pin_Low( DS1620_CLK );
if( Pin_Read( DS1620_DQ ) )
byte |= 0x80;
Pin_High( DS1620_CLK );
byte = ( byte >> 1 );
}
Pin_Output( DS1620_DQ );
return byte;
}
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[DS1620_HAL.h]

#ifndef DS1620_HAL
#define DS1620_HAL
#include <avr/io.h>
/* ***************************************************
* FILE:
DS1620_HAL.h
* Creator:
Stig Brännlund (stig.brannlund@gmail.com)
* Date:
2008-05-20
* Purpose:
Function prototypes for DS1620_HAL.c
* Revision: 1.0 - First Version
* ***************************************************/
// Function to call to init the DS1620
extern uint8_t DS1620_Init( void) ;
// Function to return the measure 8bit value
extern uint8_t DS1620_GetTemp( void );
/*the following functions are low level routines,
normally they should not be used directly*/
/*sends command to DS1620*/
void DS1620_Cmd( uint8_t command );
/*sends byte to DS1620*/
void DS1620_PutByte( uint8_t byte );
/*reads byte from DS1620*/
uint8_t DS1620_GetByte( void );
/*write configuration-register*/
void DS1620_WriteConfig( uint8_t byte );
/*read configuration-register*/
uint8_t DS1620_ReadConfig( void );
uint8_t nRF24L01_SendData();
uint8_t nRF24L01_ReceiveData(uint8_t);
#endif
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B.6 DOGM162 LCD HAL
[DOGM162_8or4Pin_HAL.c]

#include <avr/io.h>
// standard avr lib
#include <util/delay.h>
// precise delay
#include "DOGM162_8or4Pin_HAL.h"
#include "ATmega8_pinIO.h"
/* ***************************************************
* FILE:
DOGM162_8or4Pin_HAL.c
* Creator:
Stig Brännlund (stig.brannlund@gmail.com)
* Date:
2008-05-20
* Purpose:
DOGM162 LCD display Harware abtraction layer
* Revision: 1.0 - First Version Only 8pin tested...
* ***************************************************/
// This function is to create waiting time for the display after a command
has been sent
// You could skip this to free up an i/o pin, namely the R/W and just always
have it
// connected to ground... and use appropiate timings instead...
/*
void DOGM162_CheckBusy()
{
Pin_High( DOGM162_RW );
// Tell display we want to Read from
it
while( DOGM162_DATA_PIN & 0x80 );
// If busy flag is set.. then wait
on display
Pin_Low( DOGM162_RW );
// Tell display we want to write
again
}
*/
/* ******************* DISPLAY CONFIGURATIONS ***************** */
/* ********************************
* Function to initialize the LCD
* with settings from the .h file
* ********************************
void DOGM162_Init()
{

*
*
*
*/

/* Pin definitions */
Pin_Low( DOGM162_RS );
// RS = 0 -> Entering Instruction
registera
Pin_Low( DOGM162_RW );
// RW in write mode - Not needed if
we ground it instead and use timings instead
Pin_Low( DOGM162_E );
// E should be Low from beginning...
_delay_ms(60);
// >40ms Time for Lcd to do its own
standard startup init
/* Setup the ports */
if( InterfaceBits )
{
// 8Bit
DOGM162_DATA_DDR = 0xFF;
// Set all pins as outputsm whole
port is used for 8bit data
Pin_Output( DOGM162_E );
// Make E an output
Pin_Output( DOGM162_RS );
// Make RS an output
Pin_Output( DOGM162_RW );
// Make RW an output
}
else
{
// 4bit
DOGM162_DATA_PORT = 0x0F;
// Nedre 4bitarna skall vara
kopplade till + - vi gör det här nu på porten istället för ny lödning
DOGM162_DATA_DDR = 0xFF;
Pin_Output( DOGM162_E );
// Make E an output
Pin_Output( DOGM162_RS );
// Make RS an output
Pin_Output( DOGM162_RW );
// Make RW an output
// DOGM162_DATA_DDR = 0xFF;
// We need 6 pins, 4pins for
Data, 2pins for RS and E (we dont use RW because we use timings instead to
save an i/o pin)
// Theese 2 Pin_Output is actually not needed but is here in case if
you havent
// Pin_Output( DOGM162_E );
// Make E an output
// Pin_Output( DOGM162_RS );
// Make RS an output
}
// Start sending config //
// Function set... Last 2bits decides instruction table
1 now
DOGM162_SendByte(0x29 | ( InterfaceBits << 4 ) );

- we must go to
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// START of commands within instruction table 1:
if( Volt_Setting )
{
// 3,3V
DOGM162_SendByte( 0x14 );
// BS: 1/5 2line lcd
DOGM162_SendByte( 0x55 );
// booster off, contrast c5, set c4
DOGM162_SendByte( 0x6D );
// set voltage follower and gain
DOGM162_SendByte( 0x78 );
// set contrast c3,c2,c1
}
else
{
// 5Volt
DOGM162_SendByte( 0x1C );
// BS: 1/4 2line lcd
DOGM162_SendByte( 0x52 );
// booster off, contrast c5, set c4
DOGM162_SendByte( 0x69 );
// set voltage follower and gain
DOGM162_SendByte( 0x74 );
// set contrast c3,c2,c1
}
// START of commands within instruction table 0:
DOGM162_SendByte( 0x28 | ( InterfaceBits << 4 ) );
// display settings cursor/blinking
DOGM162_SendByte( 0x0C | ( ShowCursorPos << 1 ) | ( ShowCursor ) );
DOGM162_SendByte( 0x01 );
_delay_ms( 1 );
// Clear display needs a lil more
time...
// This didnt seem to do anything,but have it ayways...
DOGM162_SendByte( 0x06 );
// Cursor auto increment
}

Pin_High( DOGM162_RS );

// RS = 1 -> Entering Data register

/* ***************************************** *
* Function to tell LCD to get new databit *
* ***************************************** */
void DOGM162_ToggleE()
{
//_delay_us( CmdTime_us );
// Atleast 26,3uS if internal
DOMGM OSC = 380kHz (This is i/o debouncer time)
Pin_High( DOGM162_E );
// Pull up E (prepare falling flank)
_delay_us( CmdTime_us );
// Atleast 26,3uS if internal DOMGM
OSC = 380kHz (This is i/o debouncer time)
Pin_Low( DOGM162_E );
// Do falling flank- tell LCD new
info
_delay_us( CmdTime_us );
// Atleast 26,3uS if internal DOMGM
OSC = 380kHz (This is display working time)
}
/* ********************************** *
* Function to send a byte to LCD
*
* ********************************** */
void DOGM162_SendByte( uint8_t command )
{
if( InterfaceBits )
{
// 8bit
DOGM162_DATA_PORT = command;
DOGM162_ToggleE();
// Tell Lcd to get new data
}
else
{
// 4bit
uint8_t temp = command;
// nedre bitarna på porten -> DOGM162_DATA_PORT = ( temp1>>4 );
DOGM162_DATA_PORT = ( (temp | 0x0F) ); //ful lösning för vi har
8bitars kontakten inkopplad
DOGM162_ToggleE();
// Tell Lcd to get new data

}

}

// nedre bitarna på porten -> DOGM162_DATA_PORT = ( temp2 );
DOGM162_DATA_PORT = ( ((command<<4) )| 0x0F );
DOGM162_ToggleE();
// Tell Lcd to get new data

/* ******************************************* *
* Function that writes ANSI ASCII chararray *
* ******************************************* */
void DOGM162_WriteText( char *st )
{
short i=0;
while ( st[ i ] != '\0' )
{

Sida 63

switch( st[ i ] )
// Check if Swedish words
were entered, and correct them
{
case 'å':
DOGM162_SendByte( 0x83 );
break;
case 'ä':
DOGM162_SendByte( 0x84 );
break;
case 'ö':
DOGM162_SendByte( 0x94 );
break;
default:
DOGM162_SendByte( st[ i ] );
}
i++;
if ( i > 15 )
break;
}
}
/* ******************* DISPLAY CONTROLS
/* ******************************** *
* Function to Clear the display
*
* ******************************** */
void DOGM162_Clear()
{
Pin_Low( DOGM162_RS );
register
DOGM162_SendByte( 0x01 );
Pin_High( DOGM162_RS );
_delay_ms( 1 );
time...
}

***************** */

// RS=0 -> Entering Instruction
// Clear display command
// RS=1 -> Entering Data register
// Clear display needs a lil more

/* ********************************** *
* Function to turn on/off LCD
*
* ********************************** */
void DOGM162_DisplayOnOff(uint8_t status)
{
Pin_Low( DOGM162_RS );
// RS=0 -> Entering Instruction
register
// Setup the display
DOGM162_SendByte( 0x08 | ( status << 2 ) | ( ShowCursorPos << 1 ) |
( ShowCursor ) );
Pin_High( DOGM162_RS );
// RS=1 -> Entering Data register
_delay_ms( 1 );
// Clear display needs a lil more
time...
}

/* ***********************************
* Tells where next character should
* be placed upon a write command
* ***********************************
void DOGM162_Position( uint8_t pos )
{
Pin_Low( DOGM162_RS );
register
DOGM162_SendByte( pos | 0x80 );
choice
Pin_High( DOGM162_RS );
_delay_us( CmdTime_us );
OSC = 380kHz
}

*
*
*
*/
// RS=0 -> Entering Instruction
// DDRAM Adress together with user
// RS=1 -> Entering Data register
// Atleast 26,3uS if internal DOMGM
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[DOGM162_8or4Pin_HAL.h]
#ifndef DOGM_162_8OR4PIN_HAL
#define DOGM_162_8OR4PIN_HAL
#include "ATmega8_pinIO.h"
/*
*
*
*
*
*
*
*

************************************************** *
FILE:
DOGM162_8o4Pin_HAL.h
MCU types: ATmega
Creator:
Stig Brännlund (stig.brannlund@gmail.com)
Date:
2008-04-17
Purpose:
Settings file for DOGM162_8or4Pin_HAL.c
Revision: 1.0 - First Version
************************************************** */

/* LAYOUT OF EA DOGM162 LCD DISPLAY (Seen from behind)
Comments are intended to simplify usage with 8 or 4 pin parallell
conenction ONLY!
Function

Pin

Pin

Function

Comment

_________________
|
|
Backlight +
A2 |*
21 *|CAP1N
Voltage Booster +(0,1-1uF) In 3,3V mode Connect a
capacitor here with pin below
Backlight gnd C2 |*
*|CAP1P
Voltage Booster -(0,1-1uF) check comment above :)
|
*|PSB
L=Serial,H=Paralell Mode
(Connect to + for regular use)
|
*|VOUT
Voltage Booster Output
(In 5V mode,connect to 5V, In
3,3 mode connect to capacitor 0,47-2,2uF (see comment below)
|
*|VIN
Voltage Booster Input
(Connect to + for regular use
(Note:in 3,3V mode connect to + but also connect a capacitor to pin above)
|
*|VDD
Power Supply 3,3-5V
(If 3,3V do remember the
capacitors!)
|
*|VSS
Gnd 0V
For Backlight
|
*|D7
Display Data 8(MSB)/4(MSB) pin Parallell mode
Current limiting |
Back of
*|D6
Display Data 8/4
pin Parallell mode
with Resistor
|
DOGM162
*|D5
Display Data 8/4
pin Parallell mode
Please Check
|
*|D4
Display Data 8/4(LSB)
pin Parallell mode
Datasheet on
|
*|D3
Display Data 8
pin Parallell mode
www.lcd-module.de|
*|D2
Display Data 8
pin Parallell mode
|
*|D1
Display Data 8
pin Parallell mode
|
*|D0
Display Data 8(LSB)
pin Parallell mode
|
*|E
Enable (falling edge)
(Connect to ATmega Pin)
|
*|R/W
L=Write, H=Read
(Connect to + for regular use)
|
*|CSB
Chip Select (L)
(Connect to gnd for regular
use)
Backlight C1|*
*|RS
L=Command, H=Data
(Connect to ATmega Pin)
Backlight +
A1|*
*|RESET
Reset (L)
(Connect to + for regular use)
|________________|
*/

/* ********************** DISPLAY SETTINGS ************************* */
// Time it takes for display to process a command...
#define CmdTime_us
40
//40
// 1 = 3,3V 0 = 5V usage (IMPORTANT: you need to use extra capacitors with
3,3V)
#define Volt_Setting 1
// Set 8/4 Bits interface, 1 = 8bit,0 = 4bit
#define InterfaceBits 1
// Cursor settings 1 = on, 0 = off
#define ShowCursor
0
#define ShowCursorPos 0
/* ********************** FUNCTION PROTOTYPES ************************* */
//void DOGM162_CheckBusy(); //not needed if you use proper timedelays
instead (saves an i/o too)
void DOGM162_Init();
void DOGM162_ToggleE();
void DOGM162_SendByte( uint8_t );
void DOGM162_WriteText( char * );
void DOGM162_Clear();
void DOGM162_DisplayOnOff( uint8_t );
void DOGM162_Position( uint8_t );
#endif

Sida 65

B.7 PTX/PRX main programmet
[main.c]

#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdlib.h>
libm.a library also unless waste
#include "ATmega8_pinIO.h"
#include "ATmega8_SPI.h"
#include "ATmega8_USART.h"
#include "nRF24L01_Config.h"
#include "nRF24L01_Reg.h"
nRF24L01
#include "nRF24L01_HAL.h"
write/reads
#include "DOGM162_8or4Pin_HAL.h"
Display
#include "DS1620_HAL.h"
Temperature Sensor
/*
*
*
*
*
*
*
*
*

//
//
//
of
//
//
//
//
//

Standard Library AVR
Precice Delays
Library needed for dtostrf (Remember the
microcontroller memory)
Pinouts and macros
SPI Functions for ATmega and settings
USART Functions for ATmega and settings
Config file for TX/RX Settings
Defines with register adresses for

// The Hardware layer for the nRF24L01
// The Hardware layer for the DOGM162
// The Hardware layer for the DS1620

***************************************************
FILE:
main.c
Creator:
Stig Brännlund (stig.brannlund@gmail.com)
Date:
2008-05-20
Purpose:
nRF24L01 sändtagare control file
implements frequency hopping and transmission
of temperature data from DS1620 to DOGM162 LCD
Revision: 1.0 - First Version
***************************************************/

/* **************************** *
* DEBUG & FREQUENCY SETTINGS *
* **************************** */
#define EnableUSARTDebugging 0
//
1=Enable USART Debug, 0=Disable note:Debug can use same port as something
else so check the ATmega8_pinIO.h file
#define NUMBER_OF_FREQUENCIES 6
Set this value according to nr of frequencies in array below
uint8_t FREQ_LIST[ NUMBER_OF_FREQUENCIES ] = {2, 22, 42, 62, 82, 102};
2Mhz -> 125Mhz
/* ********************************** *
* GLOBAL VARIABLES FOR DATASTORAGE *
* ********************************** */
uint8_t TXRX_Data[ PAYLOAD_WIDTH_P0 ];
Variable used to hold TX/RX Data
uint8_t TXRX_Adress[ AW+2 ];
Variable to hold Adress info (In case of debugging)
/* ******************************
* Function for the PTX Side
* Prepares the Data to be Sent
* ******************************
void PrepareDataToSend()
{
char buffer[ PAYLOAD_WIDTH_P0
convertion of Numbervalue to ANSI

//
//

//
//

*
*
*
*/
];
Ascii

following inside the '' --> '+ or -'
are just 6Bytes

'100'

// Buffer used for the
// 1Byte for each of the
'10' '1' '.' '1' usually

// But has the same size as the
amount of Bytes to send so we dont get a mismatch of those two
dtostrf( ( double )DS1620_GetTemp()/2,
tempdata to ANSI ASCII
PAYLOAD_WIDTH_P0,
1,
DS1620 only handles 0,5values = 1 decimal
buffer
Ascii conversion in
);
int i;
// Fill the global variable RXTX buffer
for( i=0 ; i < PAYLOAD_WIDTH_P0 ; i++)
TXRX_Data[ i ] = buffer[ i ];
to send is same length as tempdata (usually
}

// Function to convert measured
// Minimum Width of output
// Nr of CommaDecimals, since
// Place to store Number to ANSI

with data
// Very important here that data
6Bytes)

/* ***************************** *
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* Function to call to use the *
* next Frequency defined in
*
* the FREQ_LIST array
*
* ***************************** */
volatile uint8_t CurrentFrequencyIndex = 0;
void ChangeFrequency()
{
// Decide what is next frequency in FREQ_LIST array
if(CurrentFrequencyIndex < NUMBER_OF_FREQUENCIES -1)
CurrentFrequencyIndex++;
else CurrentFrequencyIndex = 0;
// Tell nRF24L01 the new frequency
nRF24L01_FrequencyChange(FREQ_LIST[CurrentFrequencyIndex]);
the Operating Frequency to next in list
}

// Change

/* ******************* *
* MAIN Program Start *
* ******************* */
int main()
{
/* ************* *
* INITIALIZES *
* ************* */
// If were debugging, Init the USART...
if( EnableUSARTDebugging ) USART_MasterInit();
// Map SPI ports according to ATmega8_pinIO.h, and set SPI settings
SPI_MasterInit();
// Map nRF24L01 IRQ/CE ports and Write its register data (from
nRF24L01_Config.h file)
nRF24L01_Init();
/* ******************** *
* STARTUP DEBUGGINGS *
* ******************** */
// If we are debugging, show the info :)
if( EnableUSARTDebugging )
{
USART_SendAsciiString( "\x0a\x0d\x0c Initializing Completed!" );
USART_SendAsciiString( "\x0a\x0d CONFIG_reg
: " );
USART_SendByteValue( nRF24L01_ReadRegOneByte( CONFIG ) );
USART_SendAsciiString( "\x0a\x0d EN_AA_reg
: " );
USART_SendByteValue( nRF24L01_ReadRegOneByte( EN_AA ) );
USART_SendAsciiString( "\x0a\x0d EN_RXADDR_reg : " );
USART_SendByteValue( nRF24L01_ReadRegOneByte( EN_RXADDR ) );
USART_SendAsciiString( "\x0a\x0d SETUP_AW_reg
: " );
USART_SendByteValue( nRF24L01_ReadRegOneByte( SETUP_AW ) );
USART_SendAsciiString( "\x0a\x0d SETUP_RETR_reg : " );
USART_SendByteValue( nRF24L01_ReadRegOneByte( SETUP_RETR ) );
USART_SendAsciiString( "\x0a\x0d RF_CH_reg
: " );
USART_SendByteValue( nRF24L01_ReadRegOneByte( RF_CH ) );
USART_SendAsciiString( "\x0a\x0d RF_SETUP_reg
: " );
USART_SendByteValue( nRF24L01_ReadRegOneByte( RF_SETUP ) );
USART_SendAsciiString( "\x0a\x0d STATUS_reg
: " );
USART_SendByteValue( nRF24L01_ReadRegOneByte( STATUS ) );
USART_SendAsciiString( "\x0a\x0d OBSERVE_reg
: " );
USART_SendByteValue( nRF24L01_ReadRegOneByte( OBSERVE_TX ) );
USART_SendAsciiString( "\x0a\x0d CD_reg
: " );
USART_SendByteValue( nRF24L01_ReadRegOneByte( CD ) );
// MultiByte debugging
USART_SendAsciiString( "\x0a\x0d RX_ADDR_P0_reg : " );
nRF24L01_ReadRegMultiByte( RX_ADDR_P0 , AW+2, TXRX_Adress );
USART_SendMultiByteValue( TXRX_Adress, AW+2 );
USART_SendAsciiString( "\x0a\x0d TX_ADDR_reg
: " );
nRF24L01_ReadRegMultiByte( TX_ADDR , AW+2, TXRX_Adress );
USART_SendMultiByteValue( TXRX_Adress, AW+2 );
// Single byte again...
USART_SendAsciiString( "\x0a\x0d RX_PW_P0_reg
: " );
USART_SendByteValue( nRF24L01_ReadRegOneByte( RX_PW_P0 ) );
USART_SendAsciiString( "\x0a\x0d FIFO_STATUS_reg: " );
USART_SendByteValue( nRF24L01_ReadRegOneByte( FIFO_STATUS ) );
USART_SendAsciiString( "\x0a\x0d -------------------------------------------" ); // could be remade to save codeBytes..
_delay_ms(3000);
// Startup delay
}
/* ****************** *
* SÄNDTAGARE PART *
* ****************** */
/* Reciever/Transmitter actions start here */
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switch (TRANSCIEVER_MODE)
{
case 0:
/* ************
* PTX MODE *
* ************/
if( EnableUSARTDebugging )
USART_SendAsciiString( "\x0a\x0d PTX Mode Started..." );
else
{
LED_PORT = 0xFF;
// Turn off Leds
(Active low)
LED_DDR = 0xFF;
// Init LEDPort now
since USART is on same port
}
sensor

DS1620_Init();

// Init the Temp

_delay_ms( 750 );
// Maxtime the DS1620
takes to get the initial value
if( EnableUSARTDebugging ) USART_SendAsciiString( "\x0a\x0d
DS1620 Initialized..." );
while(1)
{
/* PREPARE DATA */
PrepareDataToSend();
if( EnableUSARTDebugging )
{
USART_SendAsciiString( "\x0a\x0d Data To Send is
Prepared with: \x0a\x0d
As ANSI Ascii: ->" );
USART_SendAsciiString( (char *)TXRX_Data );
USART_SendAsciiString( "<- \x0a\x0d
And As Byte
Values:" );
USART_SendMultiByteValue( TXRX_Data,
PAYLOAD_WIDTH_P0 );
}
/* FILL nRF24L01 PAYLOAD FIFO */
nRF24L01_WritePayload( TXRX_Data );
if( EnableUSARTDebugging )
{
USART_SendAsciiString( "\x0a\x0d Number of Bytes in
Pipe:0 told by nRF24L01: " );
USART_SendByteValue( nRF24L01_ReadRegOneByte(
RX_PW_P0 ) & 0b00111111 );
}
/* TRANSMIT THE DATA */
if( nRF24L01_SendData() )
//
Transmits and returns 1 if MAXRT flag is set, 0 if TX_DS is set
{
/* MAX RETRANSMITTS OCCURED - NO PRX PRESENT*/
// USART Debug or turn on/off the status LEDS
if( EnableUSARTDebugging )
USART_SendAsciiString( "\x0a\x0d *** MAX_RT OCCURED
***" );
else
{
Pin_High( LED_TXDS );
Pin_Low( LED_MAXRT );
}
if( EnableUSARTDebugging )
{
USART_SendAsciiString( "\x0a\x0d STATUS register
BEFORE clearing of flags:" );
USART_SendByteValue( nRF24L01_ReadRegOneByte(
STATUS ) );
}
nRF24L01_WriteBit( STATUS, MAX_RT, 1 );
Clear MAXRT Flag so we are able to send a new packet

//

if( EnableUSARTDebugging )
{
USART_SendAsciiString( "\x0a\x0d STATUS register
AFTER clearing of flags:" );
USART_SendByteValue( nRF24L01_ReadRegOneByte(
STATUS ) );
}
nRF24L01_FlushFifo( FLUSH_TX );
//
Flush the TX fifo so we can fill in new data
if( FREQ_HOPPING )
If we use frequency hopping, now is the time to change frequency

//
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ChangeFrequency();
}
else
{
/* PACKET GOT THROUGH - AND WE GOT AN ACK */
// USART Debug or turn on/off LEDS
if( EnableUSARTDebugging )
USART_SendAsciiString( "\x0a\x0d *** TX_DS OCCURED

***" );

else
{
Pin_Low( LED_TXDS );
Pin_High( LED_MAXRT );
}

if( EnableUSARTDebugging )
{
USART_SendAsciiString( "\x0a\x0d STATUS register
BEFORE clearing of flags:" );
USART_SendByteValue( nRF24L01_ReadRegOneByte(
STATUS ) );
}
nRF24L01_WriteBit( STATUS, TX_DS, 1 );
//
Clear the TX_DS flag so we can send next packet
if( EnableUSARTDebugging )
{
USART_SendAsciiString( "\x0a\x0d STATUS register
AFTER clearing of flags:" );
USART_SendByteValue( nRF24L01_ReadRegOneByte(
STATUS ) );
}
} // End Send_Data
} // End of endless PTX loop :)
break;
case 1:

/* ************
* PRX MODE *
* ************/
if( EnableUSARTDebugging ) USART_SendAsciiString( "\x0a\x0d PRX
Mode Started..." );
uint8_t Freq_Changes = 0;
// Counter that is shown
on LCD
char buffer1[ 3 ], buffer2[ 4 ];
// Buffers used for
strtof convertion

1
text
1
text

loop

// Start the LCD and printout the graphical template
DOGM162_Init();
// Init the Display
DOGM162_Position( 0 );
// First row, character
DOGM162_WriteText("FREQ:xxxx FJ:xxx"); // First row template
DOGM162_Position( 64 );

// Second row, character

DOGM162_WriteText("TP:xxxx");

// Second row template

DOGM162_SendByte(0b11011111);
DOGM162_WriteText("C ACT:x");

// Degree symbol
// More template text

while(1)

// Start endless PRX

{

// Check for data a set time (ms), change frequency if no
packet found or just continue if packet was found
if( nRF24L01_ReceiveData( PRX_LISTENTIME ) )
{
/* NEW DATAPACKET ARRIVED - UPDATE DATA */
if( EnableUSARTDebugging ) USART_SendAsciiString( "
*GOT_DATA* " );
nRF24L01_ReadPayload( TXRX_Data );
// Read the
data in the RX FIFO
nRF24L01_WriteBit( STATUS, RX_DR, 1);
// Clear RX
Flag so we can get more data later
nRF24L01_FlushFifo( FLUSH_RX );
// Flush the RX
Fifo (maybe is empty - but good incase we got many packets stored in there
due to slow MCU)
// Update LCD
DOGM162_Position( 67 );
// Second row,
First recieved Byte for temp
DOGM162_WriteText( (char *)TXRX_Data ); // Write the
temperature data
DOGM162_Position( 78 );
// Second row,
Activivty character
DOGM162_SendByte( 0x59 );
// character
'Y' indicating activity
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}
else
{
*NO_DATA* " );

/* NO DATAPACKET ARRIVED - CHANGE FREQUENCY */
if( EnableUSARTDebugging ) USART_SendAsciiString( "

DOGM162_Position( 67 );
// Second row,
First recieved Byte for temp
DOGM162_WriteText( "xxxx" ); // Write the temperature
data
DOGM162_Position( 78 );
// Second row,
Activivty character
DOGM162_SendByte( 0x4E );
// Space character
indicating no activity
if( FREQ_HOPPING ) ChangeFrequency();
can write it on LCD

// Convert the Freq_Changes counter to ANSI Ascii so we

Freq_Changes++;
dtostrf( ( double )Freq_Changes,
convert measured tempdata to ANSI ASCII
3,
Width of output
0,
CommaDecimals
buffer1 );
store conversion in
Activivty character

DOGM162_Position( 13 );

DOGM162_WriteText( buffer1 );
amount of frequency changes

// Function to
// Minimum
// Nr of
// Place to
// Second row,
// Write the

dtostrf( 2400 +
(double)FREQ_LIST[CurrentFrequencyIndex], // Function to convert measured
tempdata to ANSI ASCII
4,
// Minimum Width of output
0,
// Nr of CommaDecimals
buffer2 );
// Place to store conversion in
DOGM162_Position( 5 );
// Second row, Activivty character
DOGM162_WriteText( buffer2 );
// Write the amount of frequency changes
} // End of receivedata
} // End of endless PRX loop :)
break;
} // end PTX/PRX Switch

// Here we should never be, so inifinity loop just to capture MCU
while(1) if( EnableUSARTDebugging ) USART_SendAsciiString( "." );
} // End main
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