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Sammanfattning 

Detta examensarbete har utförts i samarbete med LEDtec international AB. LEDtec inriktar sig främst 

på innovativa lösningar inom LED-skärmar. Allt från stora reklamskyltar och välkomstskyltar i städer, 

till skärmar som anger hastigheter eller som varnar för tung trafik.  

Examensarbetet har gått ut på att hjälpa dem ta fram en ny version av ett styrkort som används  

i några av deras produkter. Anledningen till detta är att deras gamla styrkort är föråldrat och de 

komponenter som finns på det tillverkas inte längre eller behöver förnyas. I och med att ett nytt 

styrkort ska tas fram så vill företaget även passa på att lägga till nya funktioner.  En del av uppgiften 

var att hitta en mikrokontroller som passade för det nya styrkortet. Två familjer av mikrokontroller 

analyserades för detta projekt, Renesas RX-serie och Atmels ATMega-serie. Uppgiften var också att ta 

fram ett prototypkort som LEDtec kan använda för vidare utveckling till det färdiga styrkortet.  

I denna rapport kommer det att redovisas hur framtagandet av prototypkortet gick till, vilka val som 

gjordes och varför. Information om komponenter och olika tillvägagångssätt kommer också 

presenteras. 

 

 

Abstrakt 

This thesis has been carried out in collaboration with LEDtec International AB. LEDtec focuses on 

innovative solutions in LED screens. Everything from large advertising signs to welcome signs in cities,  

to screens indicating speeds or warning of heavy traffic. 

The task was to was to help them develop a new version of the control board that is used in some of 

their products. The reason for this is that their old control board is obsolete and the components that 

are on it, is no longer manufactured or in need to be renewed. With the new control board 

developed, the company wants to add new features that were not on the old control board. The task 

was to find a microcontroller that suited the new control board. Two families of microcontroller were 

analyzed for this project, Renesas RX series and Atmel ATMega series. The task is also to make a 

prototype board that LEDtec can use for further development. This report will tell how the making of 

the prototype board was approached, the choices that were made and why. Information about the 

components and different approaches will also be presented.  
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1. Inledning 

1.1 LEDtec International AB 

LEDtec är ett företag som grundades 1988 med dåvarande namnet Safe Traffic av Åke Palmer. De 

inriktade sig främst på trafiktekniska produkter till kommuner och Vägverket. 2006 blev företaget ett 

aktiebolag och bytte namn till LEDtec International AB. Under ledning av sonen Mathias Palmer, 

skiftade de fokus till att sälja och hyra ut storbildsskärmar och informationsskyltar till olika 

evenemang och företag.  Företaget har i dagsläget 9 anställda och omsatte omkring 8.5 miljoner 

2013. 

1.2 Bakgrund 

LEDtec använder samma styrkort till sina trafiktekniska produkter. Till de produkter räknas t.ex. 

höjdvarningssystem till broar, 30-50 skyltar som varnar när billister kör för fort eller 

hastighetsmätning till trafikövningsplatser. Beroende på vad kunden önskar av produkten så 

bestyckar de styrkortet med de funktioner som behövs för ändamålet. 

Styrkortet har varit i bruk sen slutet av 80-talet och behöver nu förnyas främst på grund av att en del 

komponenter inte tillverkas längre. 

1.3 Syfte och mål  

Syftet med detta examensarbete är att ta fram det underlag som behövs för att påbörja 

framtagandet av ett nytt styrkort till LEDtec. Målet är att underlaget ska räcka för att kunna 

producera styrkortet. 

 

1.4 Avgränsningar 

Framtagning av ett nytt styrkort tar mycket tid då det är många tidskrävande processer för att få ett 

färdigt kort. De huvudsakliga processerna är: 

 Förarbete och planering  

 Val och beställning av komponenter  

 Framtagning av prototypkort  

 Kretskortsdesign 

 Programmering av mikrokontroller 

 Provkörning och felsökning 

I detta examensarbete kommer fokus ligga på förarbete och planering, val av komponenter och hur 

man kommer igång att arbeta med en MCU (microcontroller unit) samt framtagning av 

prototypkortet. 

Kretskortsdesign, programmering och slutförandet till ett färdigt styrkort kommer skötas av LEDtec.  
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2. Förarbete/ Planering 

2.1 Tillvägagångssätt 

Då det inte fanns så mycket erfarenhet av att bygga styrkort sen tidigare, ägnades den första delen 

av examensarbetet åt att samla in information samt planera hur tiden ska fördelas för varje del i 

projektet. Informationen hämtades främst genom internet och via de kontaktpersoner som finns på 

LEDtec. I Figur 2.1. så ser man en grov planering över hur det var tänkt att genomföra 

examensarbetet. 

 

Figur 2.1: Grovplanering för hur projektet skulle genomföras 

  

Informations 
insamling/Planering 

Studera gamla 
styrkortet 

Kriterier nya 
styrkortet 

Beställa 
komponenter 

Bygga prototypkort  

Testning/ 
Debugging 
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2.2 Gamla kortet 

För att få en djupare förståelse för hur det nya styrkortet skulle se ut så undersöktes först det gamla. 

Det undersöktes vad det användes till och vilka miljöer det ska kunna hantera. 

I figur 2.2. ser man en av många konfigurationer som styrkortet används i. Det visar lådan som 

styrkortet sitter i, det gamla styrkortet som är inkopplad till en LCD (liquid crystal display) med 

knappsats, ett 12V batteri och ett XBeekort som möjliggör trådlös kommunikation med andra 

enheter.  

 

Figur 2.2: Bild på ett gammalt styrkort med tillhörande låda  
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Figur 2.3. visar en applikation där styrkortet används till att ta reda på om ett fordon är för högt för 

att passera under bron eller inte. Kan fordonet inte passera så förmedlar styrkortet det via RS232-

kommunikation eller trådlöst till en displayenhet som uppmanar föraren att stanna. 

 

Figur 2.3: Höjdvarningssystem för bro 

 

Figur 2.4. visar en annan applikation där styrkortet används på en trafikövningsplats då den via en 

radar kan ta reda på hur fort ett fordon kör och sedan visar det på en display. 

 

Figur 2.4: Hastighetsmätning för trafikövningsplats  
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Vid en fördjupad analys av styrkortet delades det enligt figur 2.2. in i sektioner för att lättare kunna 

se vad varje del på kortet har för funktion. 

 

Figur 2.5: Beskrivning av de delar det gamla kortet består av 

 

 

2.3 Önskemål för det nya kortet 

Figur 2.6 och figur 2.7 beskriver i stora drag vad som finns på kortet idag och vad LEDtec har som 

önskemål att det ska finnas på det nya kortet. Styrkretsen som hanterar en äldre variant av 30-50 

skyltar har inte använts på flera år enligt LEDtec och därför har vi valt att inte ta med den på det nya 

kortet. Nya funktioner som Ethernet, RS485-kommunikation och en inbyggd bootloader ska tas i 

åtanke när komponenter väljs och vid design av nya styrkortet. 
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                                        Figur 2.6: Funktioner som fanns på gamla styrkortet 

 

 

 

 

                                  Figur 2.7: Funktioner som ska finnas på nya styrkortet 
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Med de resurser som finns att tillgå hos LEDtec samt den miljö kortet ska kunna 

hantera, ställs det vissa krav på val av komponenter. 

 Samtliga komponenter ska man kunna löda dit för hand. 

 Kortet ska tåla sommar- som vinter-temperatur. 

 Kortet ska vara robust och tåla vibrationer som förekommer i trafik 

 Kortets komponenter ska vara lätt att beställa vid behov 

 Komponenterna på kortet ska dra så lite ström som möjligt 

 

MCU 

En komponent som det lades mycket tid på att välja ut var styrkortets mikrokontroller eller MCU 

eftersom det är den komponent som till stor del bestämmer vad man kan göra med styrkortet och 

hur kortet ska designas. Då det finns många olika sorters MCU:er och dess uppbyggnad sällan 

stämmer överens med varandra är det därför viktigt att man väljer en MCU som inte behöver bytas 

ut på grund av att den inte tillverkas längre eller är för långsam för de funktioner man vill att den ska 

utföra. Tar man inte detta i åtanke så finns det stor risk att man inom en kort måste hitta en ny MCU 

och designa om styrkortet så den passar den nya. 

 Figur 2.8 visar en MCU som har en QFP-kapsel (quad flat package) som sitter ytmonterad på det 

gamla styrkortet i nuläget. Samma kapsel eller liknande eftersträvas på det nya kortet för att den inte 

ska ta för mycket plats och samtidigt inte vara för svår för att löda dit.  

 

 

Figur 2.8: En MCU med QFP-kapsel 

 

Det som eftersöks på den nya MCU:n är också att den kan skicka och ta emot signaler på 5V, då de 

flesta komponenter på det gamla styrkortet hanterar 5V styrsignaler. Anledningen till att LEDtec valt 

5V styrsignal tidigare är att den är vanlig och att den inte är lika störningskänslig som till exempel en 

signal på 3V. Möjligheten att kunna programmera MCU:n på ett snabbt och smidigt sätt på plats hos 

kunden utan att behöva använda en extern bootloader efterfrågas av LEDtec på det nya styrkortet. 

På vissa MCU:er finns det redan en inbyggd bootloader och i andra fall kan man behöva en extern 

krets som fyller samma syfte. [1] 
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RS232 

RS232 är en ANSI (American National Standards Institute) som har använts sedan 60-talet för att 

maskinvara ska kunna kommunicera med varandra. RS232 används fortfarande idag för att den 

underlättar för användaren att kommunicera direkt med dess portar jämfört med t.ex. USB som är 

mer komplex då den använder avancerade protokoll för att skicka data. Figur 2.8 visar en förenklad 

illustration hur en RS232 krets kan tänkas användas på nya styrkortet.[2] 

 

Figur 2.9: Seriell kommunikation via RS232 mellan dator och MCU 

 

RS485 

RS485 är en standard som kom 1998 och används främst då man vill kommunicera med många 

enheter samtidigt i störningsbenägna miljöer. RS485 har fördelen att enheter kan kommunicera med 

varandra på långa avstånd (upp till 1200m). De kan även sitta i nätverk med upp till 32 enheter 

samtidigt och använder relativt få trådar för kommunikation samt att den är mycket snabbare att 

skicka data än RS232 standarden. En liten nackdel med RS485 jämfört med RS232 är att den bara kan 

köra i halvduplexläge medan RS232 kan köra i fullduplexläge vilket betyder att RS485 kan antingen 

skicka data eller ta emot data, dock inte samtidigt. RS485 används mycket idag i fabriker av alla de 

slag där elektromagnetiska störningar från motorer och liknande förekommer. Figur 2.9 visar en 

förenklad illustration hur en RS485 krets via en UART(universal asynchronous reciever/transmitter) 

på en MCU kan tänkas användas på nya styrkortet tillsammans med andra moduler med en RS485 

krets.[3]  

 

Figur 2.10: Kommunikation via RS485  

  



 

9 

RTC 
  
RTC  är en krets som används för att hålla koll på tiden över en längre tidsperiod. En RTC finns 
antingen som en separat krets eller inbyggd i en MCU. Den externa RTC:n  är bra om man vill ha en 
klocka som är mer precis än den inbyggda eller om man vill överlåta tidsberäkningen till en extern 
krets. Till RTC:n kopplas en kristall som oscillerar med en frekvens på 32,768 kHz. 
Idag är det vanligt att de även har en temperaturavkännare som kompenserar klockfrekvensen vid 
olika temperaturer för att få en ännu mer pålitlig klocka. Idag finns det även RTC:er som uppdaterar 
tiden med hjälp av GPS. Då får man en väldigt noggrann tid, men detta till en högre kostnad.  
Figur 2.11 visar hur RTC via SPI (serial peripheral interface) kan kommunicera med en MCU.  [4] 

 

Figur 2.11: RTC som kommunicerar via SPI till MCU  

 

EEPROM 

 
EEPROM används för att lagra information såsom konfigurationsdata om enheter och kritisk 
information. Det kan vara nödvändigt att till exempel om spänningen försvinner i ett system lagra 
informationen som behövs för att återgå till samma läge igen när spänningen slås på. Om man vill 
lagra lite större mängder data så använder man hellre ett speciellt EEPROM så kallat flashminne, då 
det är ett billigare alternativ. Utvecklingen av dessa minnen har gått framåt de senaste åren, då 
antalet tillåtna överskrivningar har gått från hundratusentals till miljontals. Figur 2.12 visar precis 
som RTC hur EEPROM via SPI kan kommunicera med en MCU [5] 
 

 

Figur 2.12: EEPROM som kommunicerar via SPI till MCU  
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Xport 

En Xport från företaget Lantronix är en modul med inbyggd hårdvara och mjukvara som möjligör 

ethernet-kommunikation med relativt enkla medel. Om man har som mål att kunna styra något 

genom internet eller ett internt nätverk kan man koppla den till en MCU via UART. Med hjälp av den 

inbyggda programvaran i Xporten kan man sedan utan avancerade lösningar få igång kommunikation 

med internet eller mot ett nätverk. Den har 3st programmerbara I/O pinnar som kan programmeras 

med den interna mjukvaran. Denna modul drivs på en 3.3V spänningskälla men kan ta emot signaler 

på upp till 5V. Figur 2.13 visar hur en Xport kan anslutas till en MCU. [6] 

 
Figur 2.13: Xport som kommunicerar med MCU 

 

XBee 

XBee från företaget Digi är en modul som används för att via en UART på t.ex en MCU  kunna föra 

över data trådlöst mellan andra XBee moduler. XBee jobbar på en frekvens på 2.4Ghz liksom många 

andra enheter i vår vardag som t.ex. trådlöst ethernet. Den är godkänd att användas i Sverige där 

vissa frekvenser är förbjudna att användas annars. Trådlös kommunikation är smidig då man slipper 

att använda kablar för att kommunicera mellan olika enheter, men det finns dock vissa regler och 

saker man bör tänka på när man ska använda trådlös kommunikation.  ERP (Effective Radiated 

Power) som modulerna skickar ut får inte vara högre än 100mW. Det ska vara så lite hinder i vägen 

som möjligt mellan modulerna. Då 2.4GHz används flitigt i andra sammanhang ökar det också risken 

för paketfel när man skickar data. Då en XBee hanterar 3.3V styrsignaler och inte 5V kommer det 

behövas en logisk nivåomvandlare på det nya styrkortet. Figur 2.14 visar hur man på ett simpelt kan 

ansluta en Xbee till en MCU [7][8] 

 
Figur 2.14: XBee som kommunicerar med MCU 
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Easy Radio 

Easy radio från företaget LPRS (Low Power Radio Solutions) är ett koncept som marknadsförs som en 

smart radiolösning. Det innebär att all nödvändig programvara och RF-protokoll finns inbyggt i en 

modul för att man lätt ska kunna komma igång att skicka data trådlöst på ett enkelt och strömsnålt 

sätt med mindre paketfel än många andra RF-moduler. 

Den kan användas när man vill skicka mindre mängder data från sensorer och liknande på avstånd 

upp till 250 meter med fri sikt. 

Figur 2.15 visar hur man kan ansluta en modul från eRA serien till en MCU. Den finns i olika varianter 

beroende på vilken frekvens man vill att de ska jobba på eller om man vill ha en transmitter eller 

transceiver modul. Frekvenserna de kan jobba på är antingen 433, 868 eller 915MHz. 915MHz 

varianten bör dock undvikas då den frekvensen inte får användas i Sverige.  Datahastigheten som 

eRA-serien kan skicka på är max 115.2kbps och maximal strömförbrukning vid sändning är 32mA och 

21mA vid mottagning av paket. Den kopplas upp med hjälp av en UART till en MCU för 

kommunikation och den drivs på 5V. [9] 

 

 
Figur 2.15: Modul från eRA-serien som kommunicerar med MCU 

 

 

 

 

 

 

  



 

12 

3. Utförande 

3.1 Atmel 

En MCU som passade in för projektet var ATmega2560 från Atmel. Andra MCU från Atmel har LEDtec 

jobbat med förut så de verktyg som behövs för att komma igång fanns tillgängliga. I tabell 3.1 så ser 

man några nyckelord som jämfördes med den gamla MCU (Fujitsu siemens MB90580C).  

 

 

MCU  MB90580C   ATMega2560 

I/O portar 77 st 86 st 

Driftspänning 4,5-5,5V 4,5-5,5V 

CPU 16 MHz 16 MHz 

Programminne 128kbit 256kbit 

Arbetstemperatur  -40 till +85 C -40  till +85  C 

Förpackning QFP LQFP 

UART Max 5 st Max 4 st 

Timers 4 st 6 st 

Ord-storlek 16 bitar 8 bitar 

Strömsparläge Ja Ja 

 

ATMega2560 har mer I/O-portar än MB90580C samt hade mer programminne och 2 st fler timers. 

ATMega-familjen har funnits en längre tid och det finns mycket information att hitta på Internet. Det 

är en fördel då man kan hitta mycket exempelkod och snabbt kan komma igång med att jobba med 

MCU:n. ATMega2560 kommer enligt Atmel att tillverkas i minst 10 år till. 

Några nackdelar med ATMega2560 är att den har färre UART:s än föregångaren vilket innebär att 

den har färre möjligheter att kommunicera med andra enheter.  

Vad gällande UART så är det 7 st enheter som behöver en UART anslutning 

 Bootloader  

 RS232 

 RS485 

 Xport 

 EEPROM 

 XBee 

 Easy Radio 

 

Tabell 3.1: Specifikationer för ATMega2560 
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Dessa delar ska det finnas möjlighet att löda dit på det nya kretskortet samt en UART ska tilldelas 

dem. De behöver dock inte vara igång samtidigt och om man behöver mer än fyra stycken UART på 

ett kretskort går det att låta flera enheter dela på en UART-anslutning. 

Den hanterar även 8-bitars ordstorlek jämfört med 16 bitar som MB90580C hanterar. Det betyder att 

ATMega2560 får dela upp 16 bitars ordlängder på två steg eller klockcykler istället för en klockcykel. 

Då styrkortet inte är så beroende av högre prestanda så fungerar det att köra på en 8-bitars MCU. 

För att programmera ATMega2560 behövs två viktiga tillbehör, program att skriva koden i samt 

kompilera till .hex-kod och en programmerare som skriver över koden till ATMega2560. Ett program 

som kan användas är Atmels egna program Atmel studio 6 som går att ladda ner gratis på deras 

hemsida. En programmeraren som kan användas är en AVR Dragon som är en av programmerare 

som Atmel rekommenderar att använda. Figur 3.1 visar hur ATMega2560 kan anslutas till AVR 

Dragon via ISP (in system programming) för att skicka över kod till den. 

 
Figur 3.1: Konfiguration för att skicka över kod till ATMega2560 via AVR Dragon 

Konfigurationen testades på en annan MCU från Atmel ATMega328P genom att skicka ett enkelt 

testprogram där en led blinkar av och på för att kolla så att koden förs över med ordning. Koden 

nedan är skriven i atmel studio 6 och skickas till ATmega328 via AVR dragon. [10] 

/* 
 * BlinkLED.c 
 *  Author: David Israelsson 
 */  
 
#define F_CPU 1600000UL 
#include <avr/io.h> 
#include <util/delay.h> 
int main(void) 
{ 
 DDRB = 0x01; 
 PORTB = 0; 
  
    while(1) 
    { 
  PORTB = 0x01; 
  _delay_ms(1000); 
  PORTB = 0; 
  _delay_ms(1000); 
    } 
} 
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3.2 Renesas 

Efter några veckor så ändrades förutsättningarna för projektet. Det anställdes en ny person (Torsten) 

på LEDtec med lång erfarenhet av att jobba med MCU:er och han var till stor del delaktig i 

framtagandet av det gamla styrkortet. Efter en konsultation med honom kom vi fram att valet av 

ATMega2560 inte var helt fel, men han tipsade om en annan MCU som heter RX210. RX210 från 

tillverkaren Renesas är en MCU ur RX-familjen som kom ut på marknaden 2009.  

Tabell 3.2 visar en jämförelse mellan de tre MCU:erna i den kan man se att RX210 är 

överlägsen de andra två i både prestanda, antalet timers och UART:s  som kan användas samtidigt.  

En annan viktig egenskap med RX210 är den lägre driftspänningen den kan jobba emellan jämfört 

med de andra två MCU:erna 

Det gör den mindre känslig för spänningsfall som lätt kan inträffa då batterier som driver styrkortet 

börjar ta slut.  

Tabell 3.2: Jämförelse mellan de tre MCU:erna 

MCU  MB90580C   ATMega2560 Renesas RX210 

I/O portar 77 st 86 st 86 st 

Driftspänning 4,5-5,5V 4,5-5,5V 2,7-5,5V 

CPU 16 MHz 16 MHz 50 MHz 

Program minne 128kbit 256kbit 512kbit 

Arbetstemperatur  -40 till +85 C -40  till +85  C -40  till +85  C 

Förpackning QFP LQFP LQFP 

UART Max 5 st Max 4 st Max 13 st 

Timers 4 st 6 st 14 st 

Ord-storlek 16 bitar 8 bitar 32 bitar 

Strömsparläge Ja Ja Ja 

 

RX210 har även en inbyggd bootloader. Jämfört med ATMega2560 så har man då möjlighet att föra 

över kod till MCU utan att behöva använda Renesas motsvarighet(E1) till tex AVR Dragon eller en 

extern krets på styrkortet då man ska programmera den.  

En nackdel med RX210 är att då den är relativt ny så innebär det att det inte finns lika mycket hjälp 

att få genom internet via Renesas hemsida och liknande. På den biten är ATMega2560 ett bättre val. 

 

Vi bestämde oss för att välja RX210 istället för ATMega2560 då den är mer kraftfull och har mer 

utvecklingspotential. Torsten har jobbat med andra MCU:er från Renesas förut och kan med hans 

erfarenheter ge oss tips och råd på hur vi ska gå vidare med ett prototypkort. Med den extra 

prestandan man får med RX210 kan man använda styrkortet till mer funktioner än det var tänkt från 

början, som t.ex. styra vissa av de skärmar som LEDtec säljer och hyr ut i dagsläget. [11] 
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3.3   Prototypkortet 

För att komma igång med prototypkortet beställdes ett breakoutboard som man löder dit RX210 på. 

Det används under utvecklingsfasen av nya styrkortet för att lättare kunna hantera alla nödvändiga 

pinnar som vi behöver komma åt på RX210.  Det kommer inte finnas på det nya styrkortet utan är 

endast ett hjälpmedel när vi bygger prototypkortet. 

Den första och mest pilliga delen av prototypkortet var att löda fast RX210 på breakoutboard enligt 

figur 3.2. Med endast 0.5 mm mellan pinnarna så behövs ordentliga verktyg för att löda alla 100 

pinnarna som RX210 har. De verktyg som är bra att ha till hands är en lödstation, en penna med 

flussmedel, en lupp och en lödsug. Efter det så löddes en stiftlist fast på breakoutboardet så att man 

lättare kan sätta fast och ta bort den från prototypkortet utan att behöva löda.  

 

 

Figur 3.2: Resultat efter att RX210 satts fast på breakoutboard 

 

Det viktigaste med prototypkortet är att få igång kommunikationen mellan dator och RX210, så att 

man kan skicka kommandon till den. För det behövs en stabil spänningskälla på 5V (se figur 3.3) samt 

en RS232-enhet. Det behövs också ett sätt att kunna växla RX210 mellan körläge och 

programmeringsläge. Bilaga 1 visar ett kopplingsschema på hur alla ledningar skall dras mellan en 

RS232-krets och RX210 samt hur den skall kopplas till en COM-port på en PC. Den visar också hur 

man med hjälp av 2st optokopplare ska kunna växla RX210 mellan kör- och programmeringsläge 

samt vilka pinnar på RX210 som ska avkopplas med kondensator för att förhindra störningar som kan 

förekomma.  

 

Figur 3.3: Kopplingsschema för 7805 spänningsregulator 
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Figur 3.4: Fotografi av prototypkortet 

Figur 3.4 visar hur prototypkortet ser ut efter att breakoutboard sitter på plats. Till vänster i bilden 

ser man spänningskällan som ger 5V. Man ser också RS232-kretsen och optokopplarna ner till vänster 

i bilden som ska se till att man kan börja skicka kommandon till RX210. Detaljer som inte fanns med 

på kopplingsschemat är 3 st lysdioder samt en kontakt för att kunna koppla in en LCD-display. 

När all den hårdvara som behövdes för att kunna skicka kommandon till RX210 var på plats, gjordes 

ett litet test för att se om det var något liv i den. 

Figur 3.5 beskriver handskakningssignalerna för att börja överföra kod mellan en PC och RX210.  

 

 

Figur 3.5: Handskakningssignal mellan Värd(PC) och RX210 

Dessa handskakningssignaler testades genom att koppla in prototypkortet till en dator via en COM-

port (RS232). Man kunde då med hjälp av ett terminalprogram på datorn, skicka HEX-kod till RX210 

och se om den svarar något tillbaka. Figur 3.6 visar en oscilloskopbild hur optokopplare RESET och 

MODE skickar signaler för att sätta RX210 i programmeringsläge och en sträng med kommandon 

skickas från en PC. Figur 3.7 visar en oscilloskopbild på hur kommandon skickas från en PC till RX210 

varav RX210 skickar signaler tillbaka. Det betyder att RX210 fungerar så pass att den kan ta emot 

kommandon och den skickar ett svar tillbaka så man kan börja skicka programkod till den.  
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Figur 3.6: Oscilloskopsbild på instruktionssignaler till RX210 

 

 

 

 

 

Figur 3.7: Oscilloskopsbild på handskakningssignaler till RX210 
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3.4 Teori Programmering 

När man ska programmera en MCU så kan det vara viktigt att förstå hur dess programstruktur ser ut. 

Figur 3.8 visar en enkel illustration hur en MCU kan exekvera ett program. 

Det man gör i Init är att man berättar vilka bibliotek som ska användas samt vilka pinnar som ska 

användas och till vad (Ingång, Utgång, ADC, PWM, osv..) 

I Main Loop så kör den igenom programmet uppifrån och ner och kör de funktioner som användaren 

har sagt till att den ska göra och sedan börjar den om igen från toppen av Main Loop. 

Interrupt används då MCU behöver göra något med högre prioritet än vad som händer i Main Loop, 

Den exekverar då avbrottsrutinen först och när den är klar så kan den återgå till där den var innan ett 

interrupt skedde. Exempel på olika interrupt kan t.ex. vara kommunikation till MCU som måste tas 

emot så fort som möjligt eller om man har en nödstoppknapp som trycks in så borde denna då 

avbryta programmet med högsta prioritet. Generellt när man programmerar en MCU så bör man 

tänka på att använda en så interruptstyrd kod som möjligt och om möjligt undvika kod som gör att 

MCU hamnar i ett vänteläge. 

 

           Figur 3.8: Förenklad illustration av programstruktur till MCU  
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4. Resultat 

Efter arbetet som lagts ner på prototypkortet och RX210 så är resultatet ett prototypkort som har en 

snabb MCU med många utvecklingsmöjligheter. Det går att skriva kod till den via RS232-

kommunikation utan en programmerare då den har inbyggd bootloader. Den har en 

spänningsomvandlare för att underlätta att man inte råkar tillsätta för hög spänning till 

prototypkortet. Det finns tre leds som kan användas till felsökning eller larmindikering medan man 

testar kod. Längst upp på kortet finns en ingång för en speciell display som LEDtec har i sitt sortiment 

som fungerar med RX210. Prototypkortet kan i nuläget hantera analoga signaler och skicka data till 

displayen vilket resulterat i ett pong spel för att dels testa displayens funktioner men också hur de 

analoga signalerna hanteras av RX210.  

 

 

           Figur 3.9: Jämförelse mellan gamla styrkortet och nya prototypkortet 

Om man jämför det gamla styrkortet med det nya prototypkortet enligt Figur 3.9 så kan man se att 

det är en del arbete kvar med att få ett likvärdigt kort. För fortsatt utveckling av prototypkortet med 

fler funktioner som RTC och EEPROM och de mål som var satt för det färdiga styrkortet så krävs det 

mer erfarenhet av C-programmering samt tid till att sätta sig in i databladet för RX210. Därför är 

stafettpinnen överlämnad till personalen på LEDtec för fortsatt utveckling till ett färdigt styrkort.  
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5. Slutsatser 

Syftet med examensarbetet var att ta fram tillräckligt med underlag för att kunna producera ett nytt 

styrkort som var till belåtenhet för LEDtec. Målet att underlaget skulle räcka för att producera 

styrkortet är delvis nått. Valet av MCU tog extra lång tid att bearbeta då två MCU:er var inblandad i 

processen. Med ATMega2560 gick det fort att få fram information då den har använts av många 

företag och privat personer. Det gick smidigt att koppla upp Atmels ATMega328 för att kunna föra 

över kod via SPI och samma procedur används till ATMega2560. Atmel studio 6 som användes för att 

skriva koden var användarvänligt och det fanns mycket exempelkod att hitta. 

Med Renesas RX210 var det inte lika lätt att få tag på information då det är en nyare MCU. Deras 

support sida verkar inte vara helt färdig vid tiden som det här examensarbetet utförts. För att kunna 

föra över kod till RX210 fick vi ta hjälp av Torsten som har lagt ner en hel del tid med att läsa 

databladet för RX210. 

Om vi hade fortsatt att arbeta med ATMega2560, skulle det troligtvis tagits fram ett prototypkort där 

man kunde lagt mer tid på de andra komponenterna och i slutändan fått fram ett mer komplett 

prototypkort . Resultatet hade då blivit ett styrkort som kanske inte är optimalt i alla hänseenden, 

som bristen på UART-möjligheter och den lite lägre prestandan jämfört med RX210. Att välja RX210 

betyder att det är mer jobb som krävs för att få ett färdigt styrkort vilket innebär mer tid. I slutänden 

så blir det ett styrkort med mer möjligheter än det var tänkt i början och som har mer prestanda 

vilket LEDtec verkar nöjd med.   
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Bilaga 1: Kopplingschema för MAX232 och RX210 


