
 
Examensarbete vid Elektro- och datoringenjörsprogrammet 

vt 2006 
 

 
 
 

Institutionen för informationsteknologi 
 
  

 
 
 
 
 
 

Konstruktion av LAN-anslutet 
moduluppbyggt styrsystem 

 
Design of a LAN Interfaced Control System 

 
 
 
 

Michael Lind 
Klas Udatsjen 

 
 



 
 
 
 
 
 

 Konstruktion av LAN-anslutet 
moduluppbyggt styrsystem 

Design of a LAN Interfaced Control System  
 

 
 

 
Michael Lind 
Klas Udatsjen 

 
 
 

Examensarbete 
Degree Project 

Elektro- och datoringenjörsprogrammet 
 
 

vt 2006 
 

 
 
 

Handledare: Åke Larsson, Special-Elektronik AB 
Peter Röjder, Karlstads universitet 

 
 
 
 



 

 

 
 

 

Denna rapport är skriven som en del av det arbete som krävs för att erhålla 

Elektro-och datoringenjörsexamen/Teknologie kandidatexamen. Allt 

material i denna rapport som inte är vårt eget, har blivit tydligt identifierat 

och inget material är inkluderat som tidigare använts för erhållande av 

annan examen. 

 
 
 

Michael Lind 
 
 
 
 
 

Klas Udatsjen 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 

Rapporten godkänd,   

 
 
 

datum  Handledare:  Peter Röjder 
 
 
 

datum Examinator:  Peter Röjder 
 
 
 
 



Sammanfattning 
 
Vår uppgift från Special-Elektronik var att konstruera en moduluppbyggd produkt för 
styrning via LAN. Den skulle kunna användas till att styra lampor och kontrollera 
strömbrytare i ett hus, via befintligt TCP/IP-nätverk som eliminerar viss del av 
kabeldragningen.  
 
För att lösa denna uppgift använde vi oss av en enchipsdator, en Xport från Lantronix och 
en kontrollserver. Xporten fungerar som mastermodul och översätter kommunikationen 
från TCP/IP till seriell och tvärt om. 
Som slavmodul valde vi att använda oss av en enchipsdator av typen ATMEGA8, där vi 
utnyttjar 8 digitala in- och utgångar.  
 
 
 

Abstract 
 
Our task from Special-Elektronik was to construct a LAN interfaced control system. The 
product may be used for controlling the light bulbs and reading the switches in a house, 
using available TCP/IP-network which decreases needed cable length. 
 
To solve the task we used a microcontroller, an Xport from Lantronix and a control 
server. The Xport works as a master module and translates the communication from 
TCP/IP to serial and back. As slave module we decided to use an ATMEGA8 
microcontroller, in which we use 8 digital in- and outports.  
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1. Inledning 
 

1.1. Information om företaget 
 
Special-Elektronik i Karlstad AB är en av Sveriges största leverantörer av professionell 
teknisk utrustning inom antenn/kabel-tv och AV-teknik. Företaget erbjuder dessutom 
regelbundet flera olika kurser och seminarier för både kunder och samarbetspartners inom 
AV-teknik. Special-Elektronik har ett komplett sortiment inom antenn/kabel-TV 
inkluderande allt mellan huvudcentral och abonnent samt mätinstrument för att mäta in 
och felsöka näten. Serviceverkstaden reparerar även de flesta på marknaden 
förekommande fabrikat. Inom AV-teknik levereras produkter och kompletta system 
utvecklade för professionella ändamål i bl.a. konferensrum, hörsalar och andra 
informationskanaler. Mot hemmamarknaden levereras system avsedda för styrning och 
integration av teknik i hemmiljö, ”intelligenta hem”.  
 
 

1.2  Problembeskrivning 
 
Marknadsledande inom tillverkning av professionella styrsystem är idag amerikanska 
Crestron, där en kontrollprocessor är kärnan i systemet. Som användarinterface finns 
olika modeller av touchpaneler, knappaneler och kombipaneler. Allting sammanlänkas 
via Crestrons eget bussystem, CresNet till en kontrollserver. I systemet får varje enhet ett 
eget id och upp till 255 enheter kan länkas på samma busskabel. Enheter för styrning av 
extern utrustning och för att inhämta data är idag uppbyggda med funktionskort, t.ex. 
reläkort, RS-232-kort eller I/O-kort. 
 
Idag fungerar enheterna bara att köras med CresNet. Detta kan bli svårjobbat i vissa 
sammanhang då separat kabel alltid måste dras till de olika punkterna där enheter ska 
monteras. Numera är så gott som alla befintliga och nya byggnader utrustade med olika 
nätverkslösningar som skulle kunna utnyttjas.  
 
Därför önskas nu en moduluppbyggd produkt med samma funktion som existerande 
moduler, men med nätverksanslutning. Den ska vara uppbyggd med en generell 
mastermodul och en slavmodul. Mastermodulen agerar mellanhand och är kopplingen 
mellan slavmodulen till LAN/Internet där den tänkta servern är ansluten. Mastermodulen 
skall alltså kunna förmedla trafik åt båda håll. Styrning av slavmodulen sker med seriell 
kommunikation via mastermodulen från en server. Slavmodulen är den sista delen som 
hanterar in- och utdata och utför det som skall hända, t.ex. läsa en ingång, sätta en utgång 
eller dra ett relä. Flyttar man ut master- och slavmodulen närmare ändamålet för 
styrningen kan man använda befintlig infrastruktur, TCP/IP-nätverkets kabeldragning, 
och slipper därmed dra onödigt långa kablar för styrning. 
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Figur 1.2.1 – Blockschema över sambanden mellan modulerna 
 

1.3 Mål 
 
Syftet med examensarbetet är att framställa en färdig produkt, bestående av mastermodul 
och slavmodul som kan kommunicera över LAN med den server som Special-Elektronik 
tillhandahåller. Det kommer också gå att använda lättillgängligt trådlöst LAN som en del 
av kopplingen mellan mastermodulen och servern.  
Ett användningsområde för det färdiga systemet skulle t.ex. kunna vara att ansluta 
strömbrytare och reläer med mellankomponenter till in- och utgångarna och låta 
kontrollservern se till att spisen stängs av och diskmaskinen startar när man släcker ljuset 
i köket.  
 
 

2. Metod 
 
Vi utgick från att använda oss av en kontrollserver, en mastermodul och en slavmodul. 
 

2.1 Gränssnitt 
 
Kontrollservern som användes var en produkt från Crestron. Mastermodulen är utrustad 
med TCP/IP och både mastermodulen och kontrollservern kommunicerar via 
LAN/Internet. Slavmodulen kommunicerar med mastermodulen seriellt. 
 
 

Slavmodul Mastermodul Kontrollserver 

TCP/IP 

RS232 

LAN / 
Internet 
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3. Val av komponenter 
3.1 Kontrollserver 
 
Kärnan i nätet är kontrollservern, dess uppgift är att läsa slavmodulens insignaler och 
styra dess utgångar. Enheten vi använde oss av är en server gjord av Crestron och 
konfigurerad av Special-Elektronik. Servern ansluter via TCP/IP till mastermodulens 
telnetport vidare till slavmodulen. 
 

 
Figur 3.1.1 – Kontrollserver från Crestron 

 

3.2  Mastermodul 
 
Efter marknadsundersökningar bestämde vi oss för att använda oss av en Xport från 
Lantronix. Denna valde vi för att det är en väldigt liten och kompakt modul, med inbyggd 
serverapplikation för kommunikation över Internet/LAN och seriekommunikation. På 
ingången ansluts RJ45-kabel som kommunicerar med nätverket via TCP/IP som sedan 
översätts till RS232 på utgången där informationen skickas vidare. Xporten från 
Lantronix gjorde det enkelt för oss att skapa en mastermodul eftersom Lantronix även 
hade utvecklingskort att utnyttja. Det fanns egentligen inget krav från företaget på 
Xporten utan marknadsundersökningen gick ut på att hitta en så bra och prisvärdig 
mastermodul som möjligt.  
 

 
Figur 3.2.1 – Xporten samt en RJ45-kabel 
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3.3 Slavmodul 
Slavmodulen kommunicerar med hjälp av seriekommunikation till mastermodulen med 
servern samt hanterar 8 in- och 8 utgångar Om en ingång ändrar läge skall den rapportera 
det till servern via mastermodulen. Om den får ett kommando från servern skall den 
påverka en utgång. 
 
Efter en kort marknadsundersökning jämfördes olika AVR-processorer med olika PIC-
kretsar. Därför valde vi ganska snabbt att utgå ifrån att använda någon typ av AVR-krets, 
då vi har erfarenhet av dessa processorer från tidigare. Vi hade även tillgång till skolans 
programmeringskort för dessa kretsar och kunde därmed minska utvecklingskostnaden. 
Slavmodulen vi valde är en AVR-processor av typen ATMEGA8, där 8 digitala in- och 
utgångar används. ATMEGA8 processorn som tillverkas av ATMEL är en snabb 8-bitars 
enchipsdator, som bl.a. innehåller 23 I/O, två AD-omvandlare, en programmerbar seriell 
USART, komparator och tre timers/räknare. Processorns specifikationer matchar väl våra 
krav motsvarande 8 in- och utgångar utan att vara överdimensionerad. Ytterligare 
information finns på www.atmel.com  
 

 

4 Utvecklingsmiljöer 

4.1 Mjukvara 

4.1.1 Kontrollserverns konfiguration  
 
För att använda servern var vi tvungna att konfigurera den och skrev därför ett 
kommunikationsprotokoll. Vi delade upp protokollet i två delar, anrop server till 
slavmodul och anrop slavmodul till server.  
Kommunikationsprotokollet återfinns hos företaget. 
 
 

4.1.2 Mastermodul 
 
Xporten kan konfigureras med Webbinterface, Telnetinterface, eller genom Lantronix 
egna programvara. 
Det vi gjorde på mastermodulen var att konfigurera dess IP-adress, seriella parametrar 
samt tillåta telnetanslutning på port 10001.  
 
Vi verifierade även att den fungerade genom att köra ett terminalprogram på serieporten 
samtidigt som Windows inbyggda telnet-klient var ansluten till xporten via TCP/IP. 
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4.1.3 Slavmodul 
 
När vi skrev programkoden till processorn använde vi oss av programmet 
CodeVisionAVR C Compiler. Programmet innehåller en editor, kompilator och 
programmeringsrutiner för att lägga in programmet i processorn. För att kunna studera 
seriekommunikationen under utvecklingen och för felsökning använde vi oss också av 
terminalprogrammet som ingår i CodeVisionAVR. 
Vi valde mellan AVR:s eget utvecklingsverktyg och CodeVision då vi ville programmera 
i C. Eftersom Codevisions utvecklingsmiljö skapar en bra utgångspunkt när man i starten 
av ett nytt projekt väljer vilka funktioner på processorn man tänker använda sig av föll 
valet på detta verktyg. När man har bestämt sig vad vill använda i processorn skapas C-
kod med initiering av de funktioner man valt att använda. 
 
För att verifiera att slavmodulen fungerade körde vi även här ett terminalprogram på 
datorn. Programmet tar emot och skickar kommandon över serieporten på datorn till 
serieporten på labbkortet. 
 
 

4.2 Hårdvara 
 
Under utvecklingen användes ett kombinerat labb- och programmeringskort för Atmel-
processorn och ett utvecklingskit med Xport. Båda korten är utrustade med kretsar för att 
översätta spänningarna till RS232-nivåer, vilket medför att man kan prova respektive kort 
direkt mot serieporten på datorn. 
Laborationskortet för ATMEGA8:an är utrustat med lysdioder och knappar som påverkar 
8 ingångar respektive läser av 8 utgångar. 
  
När vi kopplade ihop de två korten använde vi en nollmodemkabel där RXD och TXD är 
korsade. Detta för att möjliggöra kommunikation mellan två enheter istället för dator till 
enhet som båda korten är byggda för.  
 

  
Figur 4.2.1 – Utvecklings- och programmeringskort för AVR 
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Figur 4.2.2 – Utvecklingskort för Lantronix Xport 
 

5. Lösning 
5.1 Mastermodul 
 
Mastermodulens uppgift är att förmedla kommunikationen mellan server, slavmodul och 
viceversa. Mastermodulen kommunicerar med servern via RJ45 medan den 
kommunicerar med slavmodulen via seriekommunikation.  
Mastermodulen är konfigurerad så att den ligger och lyssnar på port 10001 efter en 
inkommande tcp-anslutning. När servern ansluter till tcp-porten på mastermodulen 
öppnas en kanal mellan servern och slavmodulen. Mastermodulen skickar då eventuell 
data som den mellanlagrat till servern under tiden som servern haft koppling till 
mastermodulen. 
 
Kommunikationen med slavmodulen sker med 9600 bitar per sekund, 8 databitar, 1 
stoppbit och ingen paritet. Valet baserar sig på att slavmodulen vi för tillfället använder, 
inte kräver högre hastighet för att hinna släcka och tända lysdioder.  
 
Kommandot för att sätta en etta på t.ex. utgång 2 är <XB2H>, vilket består av 6 tecken, 
varje tecken består av 8 bitar och följs av 1 stoppbit. Det innebär att kommandot består av 
6*(8+1)=54 bitar. 54 bitar tar 54/9600=5,625 ms att sända till slavmodulen, vilket är helt 
acceptabelt. Dubblar man överföringshastigheten halveras överföringstiden. 
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5.2 Kopplingsschema 
 
När vi använde utvecklingskorten kommunicerade slavmodulen och mastermodulen med 
varandra över seriekabeln med spänningsnivåerna -12V respektive +12V för hög och låg 
signal. De vanliga logiska spänningarna översattes till RS232-nivåer, av den anledningen 
att det var MAX232-kretsar på korten som utförde detta. Eftersom det var 2 stycken 
MAX232-kretsar, en på varje kort, slopade vi dessa i schemat av den anledningen att de 
ändå tog ut varandra.  
ATMEGA8:ans matningsspänning och signalnivå är 5V. Därför valde vi att mata kortet 
med 5V. Xportens matningsspänning och signalnivåer är 3,3V. Vi använde därför en 
spänningsregulator för att sänka inspänningen från 5V till 3,3V. När Xporten skickar data 
till ATMEGA8:an är signalnivåerna 0 resp 3,3V, vilket den tolkar som låg respektive 
hög. När ATMEGA8:an skickar till Xporten är det däremot lite värre då Xporten inte 
klarar högre spänning än 3,3V på serieingången. Därför har vi valt att spänningsdela 
slavmodulens serieutgång till jord med två lika motstånd. Detta medför att slavmodulens 
5V uppfattas som halverad på Xportens serieingång när den skickar en hög signalnivå. 
Både master- och slavmodulen har varsitt motstånd kopplat mellan resetingången och 
deras matningsspänningar för att hålla dem vid liv. 

 
Figur 5.2.1 – Kopplingsschema med både slavmodul och mastermodul 
 



Michael Lind Moduluppbyggt styrsystem via LAN 8 
Klas Udatsjen 

5.3 Kretskortslayout 
 
I Layout Plus som är en del i OrCad-paketet designade vi ett kretskort där vi placerade 
mastermodulen och slavmodulen med tillhörande komponenter. Förutom ATMEGA8:an 
och Xporten användes även: 
 

• 2 st 1 kΩ och 2 st 10 kΩ motstånd för resetingångarna och spänningsdelning 
• 1 st 100 nF, 1 st 10 µF och 1st 100 µF kondensatorer för avstörning och 

spänningsstabilisering 
• 1 st 2-anslutnings och 2 st 8-anslutnings kopplingsplintar för matningsspänning, 

ingångar och utgångar 
• 1 st 3.3 V spänningsregulator LD1117V33.  

 
För att klara att göra ett ensidigt kretskort var vi tvungna att placera ut en bygel, som en 
bro över en kopparbana bestående av en kabel. 
Kretskortslayouten återfinns som bilaga 1. 
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5.4 Programmering av slavmodul 

5.4.1 Flödesschema 

Figur 5.4.1.1 – Flödesschema för slavmodulen 

Initiera och sätt utgångar  till 
deras sparade lägen. 

Rapportera via 
serieutgång till 
server. 

Sätt utgångar. Spara 
utgångarnas lägen i 
permanent minne. 

Ta emot data från 
serieport  

Inkommande data på serieport ger ett 
avbrott i programkörning och återgår 
när avbrottsrutin är färdig 

Har 
ingångarna 
ändrat läge? 

Ja

Nej 

Data i 
mottagarbuffert? 

Ja

Nej 

Lagra data i 
mottagarbuffert. 

Öka bufferträknare. 
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5.4.2 Programmerad C-kod 
 
Huvudloopen i programmet kontrollerar om förändring av ingångarnas lägen har skett 
och skickar i så fall iväg ett kommando via mastermodulen som berättar för servern 
vilken ingång det är som har ändrat läge. 
Därefter är det servern som är ansluten till mastermodulen via ett nätverk/Internet som tar 
emot vilket ingång som ändrats och avgör vad som ska hända på utgångarna. 
När servern skickar ett kommando till slavmodulen aktiveras avbrottshanteringen i 
slavmodulen som mellanlagrar kommandot. Detta tills huvudloopen kört fram till 
funktionen där den kollar om någon information har anlänt. Om det finns data att 
bearbeta i kön kollar slavmodulen om det är avsett för den. Då utför slavmodulen 
kommandot som beskriver vilken utgång som ska ändra läge, annars ignoreras 
informationen.  
 
Processorn körs med den interna oscillatorn inställd på 4 MHz. Ingångarna vi använder är 
kopplade till varsitt internt motstånd som håller ingången hög om ingången inte är 
ansluten till jord, då den blir en nolla. 
Källkoden återfinns hos företaget. 
 
 
 

6. Slutsats  
 
Arbetet med det moduluppbyggda styrsystemet via LAN har varit givande och väldigt 
lärorikt. Vi har fått erfarenhet av att planera, leda och utföra ett projekt. 
 
För att verifiera ingångarnas lägen från programmeringskortet använde vi oss av en 
webbsida som är lagrad på och körs mot kontrollservern. Det är ett sätt att se lite mer av 
vad som händer i mittensteget i kontrollprocessen på ett grafiskt tilltalande sätt. Detta 
tillsammans med programmeringskortets lysdioder visade att den dubbelriktade 
kommunikationen och de digitala in- och utgångarna på slavmodulen fungerar. 
Kretskortet vi skapade och tillverkade fungerade som det skulle och bekräftade att vi 
löste uppgiften.  
 
En eventuell fortsättning på projektet vore att komplettera med slavmoduler för andra 
ändamål, t.ex. dimmerstyrning eller projektorstyrning. 
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7. Källor 
 
Samtliga referenser kontrollerade den 2 juni 2006 
 
Special-Elektronik 
http://www.specialelektronik.se 
 
Elfa, elektronikåterförsäljare 
http://www.elfa.se 
 
Lantronix Xport 
http://www.lantronix.com 
 
Atmel AVR 
http://www.atmel.com 
 
Utvecklingsprogramvara ATMEGA8 
http://www.Codevision.be 
 
Datablad ATMEGA8 
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2486.pdf 
 
Datablad XPORT 
http://www.lantronix.com/pdf/XPort_DS.pdf 
 
Crestron, kontrollserver 
http://www.crestron.com 
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