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1. Förord 
 

1.1. Sammanfattning 
Detta examensarbete gick ut på att enligt utvecklingsprocessen på Motion Control utveckla en 

prototyp av en kabelersättare för en produkt på företaget; USB I/O. USB I/O är en mät- och 

styrenhet och datainsamlingsenhet för USB-porten med flera in- och utkanaler som i flera 

applikationer har som nackdel att den är kabelbunden. Tanken var att göra en enhet som man 

ansluter USB I/O till och som kan kommunicera direkt med konventionella ”Bluetooth-

dongles” som är vanligt förekommande på konsumentmarknaden.  

 

Tre undersökningar gjordes. Den första var en marknadsundersökning för att se lämpliga 

systemkoncept samt vilka konkurrenter som kan finnas. Denna undersökning visade på att det 

inte fanns många produkter på marknaden som var nära det sökta konceptet. Efter detta följde 

två undersökningar, vilka hade som syfte att göra lämpliga val av kretsar till prototypen. 

Halvvägs i examensarbetet upptäcktes att oavsett val av Bluetoothmodul, skulle den kräva en 

modifiering av Bluetoothprofilen HID för att kunna använda vanliga ”dongles”. Detta skulle 

ta mycket längre tid eller kosta mer än projektbudgeten tillät. Utifrån detta valdes att planera 

in utveckling av ytterligare en enhet som ansluts till datorn, för att ersätta ”dongeln”.  

 

Examensarbetet resulterade i en prototyp bestående av två delsystem färdiga för 

vidareutveckling. Funktionstester där USB I/O kunde trådlöst anslutas till en dator med 

systemet visade på att delar av den sökta funktionen uppfyllts, men en stor del utveckling 

kvarstod.  

 
1.2. Abstract 
This thesis work had the intention to acoording to the processes of Motion Control develop a 

prototype of a wireless cable replacer for an existing product, USB I/O. USB I/O is an I/O and 

data collection unit with a number of in- and outputs. It has in some applications the drawback 

that it is connected through a USB cable. The idea for the work was to create a unit to connect 

to USB I/O which has the capability to connect to any existing “Bluetooth dongle” on the 

market. 

 

Three investigations were made. The first was a market investigation to see potential system 

solutions and to find out any direct competitors. It showed that the existing market did not 

offer any large number of active similar products. After this, two investigations were made to 

find suitable components for the prototype. Half way in the thesis it came obvious that 

whichever Bluetooth module that could be chosen, a Bluetooth profile, HID, was needed and 

had to be modified in order to use the conventional “Bluetooth dongles”. This would make a 

great cost or effort in development time than the scope of the thesis work allowed. From this, 

a decision was made to also include development of an additional unit to connect to the 

computer side, which then would replace the “dongle”. 

 

The thesis resulted in a prototype consisting of two subsystems, however in need of further 

development, offering partly the intended functionality. The USB I/O could be started up on a 

computer wirelessly using the system. 
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1.3. Förord 
Vi skulle vilja tacka Motion Control och då främst Christer Gerdtman och Marcus Tönnäng 

för det förtroende och handledning som vi fått. Det har varit väldigt intressant och 

utvecklande att få utföra detta examensarbete då det innehållit både elektronikkonstruktion 

och programmering. Det mest lärorika anser vi har varit att få arbeta med hela kedjan när det 

gäller produktutveckling, vilket vi tror kommer vara till stor nytta i våra fortsatta karriärer 

som ingenjörer. 

 

Under arbetsgång fick vi möjligheten att lära oss ett nytt CAD-program, Cadstar. Då CAD-

arbete är en naturlig del i ingenjörsarbetet har det varit mycket givande. Andra kunskaper som 

vi inhämtat under examensarbetet har varit både översiktliga och mer djupgående kring USB 

och Bluetooth, vilket är mycket bra då dessa standarder används flitigt ute i industrin. 

 

I övrigt har vi lärt oss att arbeta strukturellt och dokumentera varje fas i utvecklingsarbetet, 

vilket givit oss mycket material till sammanställandet av denna rapport. Att någon läser 

igenom, granskar och kommenterar varje steg i ens arbete innebar för oss att vi lärde oss nya 

saker hela tiden och kunskap kunde vinnas på ett effektivt sätt i det dagliga arbetet. 
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3. Inledning 
 
3.1. Syfte och bakgrund 
Företaget Motion Control har i flera steg utvecklat en mät- och styrenhet för USB-porten 

kallad USB I/O. Idag är dess överföring kabelbunden, vilket begränsar användningsområdet 

för produkten både som handikapphjälpmedel och som industriell enhet. Att slippa kabeln och 

kunna använda trådlös överföring är något som efterfrågas, då kabelns längd inom USB-

standarden är begränsad samt att kablage inte kan användas över huvud taget i vissa 

applikationer. 

 

Syftet med examensarbetet är att utveckla en adapter innehållande ett trådlöst interface för 

enheter som idag är förbundna med en USB-kabel till en dator, speciellt Motion Controls 

USB I/O. Tanken var att ta fram en fungerande enhet som kan anslutas till valfria USB-

enheter, främst de som använder sig av HID-profilen. 

 

3.2. Avgränsningar 
Examensarbetet sträcker sig till framtagandet av en prototyp utan elektronikkapsling. Inget 

jobb har lagts ner för att minimera produktionskostnaden. 

 
3.3. Definitioner 
Förkortning Förklarande text 

Bluetooth En standard och protokoll för trådlös 

dataöverföring 

CAD Computer Aided Design, t.ex. för att designa 

mönsterkort 

CDC Communication Device Class 

Enumerering Uppstartssekvens mellan en USB-host och en 

USB-device 

HID Human Interface Device, mänskligt interface 

mot datorn. Även en profil som används av 

USB och Bluetooth. 

I2C Inter-Integrated Circuit, seriellt interface 

PCB Printed Circuit Board, mönsterkort 

RAM Random Access Memory 

ROM Read Only Memory 

SIE Serial Interface Engine 

SoC System-on-Chip, designprincip för flera 

hårdvarufunktioner i samma chip 

SPI Serial Peripheral Interface, seriellt interface 

SPP Serial Port Profile, Bluetoothprofil 

UART Universal Asyncronous Receiver and 

Transmitter, standard för 

seriekommunikation 

USB Universal Serial Bus 

USB IO Styr- och mätenhet för USB-porten utvecklad 

på Motion Control 

Tabell 1: Definitioner 
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4. Uppgiftsbeskrivning 
 
4.1. Problemformulering 
Kabelbunden kommunikation har många fördelar, såsom möjlighet till höga hastigheter och 

tillförlitlig kommunikation. Men många applikationer eller installationer medför direkta 

problem med att ha kablar, till exempel industriella miljöer med livsfarliga spänningar, rörliga 

delar osv. Men även för datoranvändare och t.ex. handikappade personer som använder 

permobil är frihet från kablar en stor fördel. 

 

Uppgiften går ut på att konstruera en adapter som ersätter en USB-kabel med Bluetooth-

teknik. Den skall ha egen kraftförsörjning eftersom enheten inte längre strömförsörjs från 

datorns USB-port. Adaptern skall självständigt kunna upprätta en kommunikationsväg mellan 

datorn och den fjärranslutna USB-enheten (USB I/O) och inga förändringar skall behöva 

göras på den tillkopplade USB-enheten för att den skall fungera. USB-klassen HID skall 

användas. Fördelen med att använda HID-klassen är att inga extra drivrutiner behöver 

installeras. Från datorns ”synvinkel” skall ingen information finnas om att det är en trådlös 

överföring som användes istället för en vanlig USB-kabel. Den USB-enhet som skall synas i 

datorn vid anslutning skall vara den fjärranslutna enheten (USB I/O).  

 

Om möjligt skall en kommersiell Bluetooth-dongle användas i datorn. Genom att använda en 

kommersiell dongle krävs ingen extra hårdvara förutom själva adaptern som ansluts till USB-

enheten. Möjligheten att använda en kommersiell Bluetooth-dongle kräver att den stöder 

kommunikation enligt HID-profilen. Själva adaptern måste kunna skicka förfrågningar 

(requests) och ta emot rapporter (reports) för både enumereringsfasen så väl som vanlig HID-

data då USB-enheten är konfigurerad och klar. Adaptern skall starta upp och konfigurera 

USB-deviceen (USB I/O) och lagra deskriptorer som sedan skall skickas över det trådlösa 

interfaceet enligt kommandon från datorns USB-host. Adaptern skall konstrueras med en 

USB-kontakt av typen A och om möjligt bör den kunna pluggas ihop med USB I/O utan 

kabel. Strömförsörjningen skall lösas med en AC/DC-adapter som ger +5 V till systemet. 

 

 
4.2. Arbetsmetod i projektet 
Under hela examensarbetet har ett strukturerat arbetssätt använts enligt Motion Controls 

utvecklingsprocess där varje steg i arbetet utgörs av en aktivitet som utmynnar i ett dokument.  

Till att börja med söktes information kring standarderna för USB samt Bluetooth för att ge oss 

en grundläggande teoretisk förståelse för hur de fungerar och vilka frågor som behövde 

besvaras för att kunna lösa uppgiften. Denna instudering resulterade tillsammans med råd från 

handledare i projektet i ett antal parametrar att utgå ifrån vid kommande funktions-

undersökningar. Vid undersökningsfasen användes söksidor på Internet, kretstillverkarnas 

hemsidor samt nyhetssidor inom branschen. Vissa företag kontaktades även via mail och 

telefon för kompletterande information samt för att få svar på eventuella frågor. 

 

Inledningsvis genomfördes en marknadsundersökning för att ta reda på vilka liknande system 

som fanns på marknaden och därmed utröna hur en sådan adapter skall konstrueras för att 

uppnå den önskade funktionaliteten. 

 

Nästa steg var att undersöka vilka USB-host kretsar som finns, baserat på ett antal parametrar, 

denna undersökning gav sedan några rekommendationer i valet av USB-host krets i projektet. 
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Det undersöktes också om det krävdes extern microcontroller eller om det fanns en sådan 

integrerad på samma chip som host-funktionaliteten. 

 

För att veta vilken Bluetooth-lösning som bäst lämpades för projektet gjordes ännu en 

undersökning. Det undersöktes huruvida kommersiella Bluetooth-donglar, som ansluts till 

datorn via USB-porten kunde användas utan modifieringar och vilka Bluetoothkretsar som 

passade till adaptern. Undersökningen resulterade i rekommendationer av Bluetoothkretsar 

samt möjliga designförslag för hela systemet. I arbetet ingår förutom undersökningar; krav-

och testspecifikation, elektronikutveckling, utveckling av inbyggd programvara (firmware), 

framtagning av kretskort och test samt kontinuerlig dokumentation enligt Motion Controls 

utvecklingsprocess. 

 

 

4.2.1. Utvecklingsprocessen på företaget 
Examensarbetet utfördes enligt Motion Controls utvecklingsprocess (MC-metoden).  

 

Idé GenomförandeFörberedelse
Leverans

Installation
Avslut

Krav-

specifikation

Design-

specifikation

Test-

specifikation

Konstruktions

beskrivning

Utvecklings-

arbete

ArkivCDDokumentOffert

Förstudie

Idé

Beskr.

Akt. lista

Funk

Beskr.

(Funktion)

(Teknologi) (Resultat)

(Verifiering)

Under-

sökning

Under-

sökning

Kretsschema

PCB

Kod

Mekanik

Stycklista

Produktionsunderlag

Beräkning

Simulering

Utvärdering

HW-beskrivning

FW-beskrivning

SW-beskrivning

Testspecifikation

Testprotokoll

Kontrollbestämmelse

Manualer

Instruktioner

Slutrapport

Support

Utbildning

Vidareutveckling

Funktionsbeskrivning

Kravspecifikation

Kostnadsanalys

- utveckling

- produktionskostnad (styckekostnad)

Preliminär tidsåtgång

30%

50%

10%30% 30%

50%

Utveckling

Leverans

ProjektavslutOrder Godkännande Leverans

 

Figur 1: Motion Controls utvecklingsprocess 

 

Projektmodellen består av fem steg/faser: 

 Idé 

 Förberedelse 

 Genomförande 

 Leverans och installation 

 Avslut 
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Utvecklingsprocessen utgår från en klassisk v-formad projektmodell, men är modifierad för 

att passa genomförandesteget i ett utvecklingsprojekt. Examensarbetet bedrevs på samma sätt 

som skarpa kundprojekt på företaget. Arbetet började med att en aktivitetslista skrevs utifrån 

en tidigare funktionsbeskrivning gjord på företaget. Aktivitetslistan låg sedan som grund för 

vad som skulle göras i projektet samt i vilken ordning. Varje avslutad aktivitet resulterade i 

någon form av dokumentation som sedan granskades av projektledaren innan arbetet kunde gå 

vidare. 
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5. Undersökningar 
 
5.1. Undersökning: Marknad 
 
5.1.1. Syfte och utförande 
Syftet med undersökningen var att finna liknande system som kommunicerar över Bluetooth 

och som har USB-host. Undersökningen skall resultera i en lista över funktioner som används 

i systemen, för att senare kunna avgöra vad som bör passa i projektet ”Bluetooth-USB-

adapter. 

 

Undersökningen genomfördes genom internet, via söksidor, tillverkares hemsidor samt 

nyhetssidor inom branschen. Vissa företag har även kontaktats via e-post för kompletterande 

information om produkterna. 

 

VIKTIGA PARAMETRAR 
Dessa nedanstående punkter är de relevanta funktioner som kan vara intressanta att studera 

inför konstruktion av det egna systemet. 

 Tillverkare 

 Bluetoothfunktionalitet samt klass 

 Bluetooth inbyggt/externt 

 USB host-funktion 

 USB version 

 Profilstöd 

 Överföringshastighet 

 Användningsområde 

 Pris/leveranstid 

 

BESKRIVNING AV PARAMETRAR 

 

Tillverkare 

Här nämns vilka som tillverkar/tillverkat produkten. 

 

Radioklass 

Först kontrollerades att systemen hade full implementation av Bluetooth, med protokollstack 

etc. Klassningen på radion togs med då de finns med olika sändningsavstånd. Klasserna på 

radio är: 

 Klass 1: 100 m sändningsavstånd, 20 dBm 

 Klass 2: 10 m sändningsavstånd, 4 dBm 

 Klass 3: 10 cm sändningsavstånd, 0 dBm 

 

Bluetooth inbyggt/externt 

Produkterna undersöktes med avseende på om Bluetooth hade integrerats i systemet, eller om 

det fanns som separat modul. Även undersöktes om antennen var inbyggd eller extern. 

 

USB hostfunktionalitet  

USB-funktionen hos produkterna studerades med avseende på om de hade en ”host”-

controller. Det undersöktes även om hela USB-modulen var inbyggd eller extern. 
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USB version 

Undersökningen omfattade även vilken version av USB som fanns stöd för i systemet. Detta 

är en begränsande faktor för systemets överföringshastighet.  

 

Profil/klass-stöd 

Stöd för profiler, t.ex. HID undersöktes. 

 

Överföringshastighet för systemet 

En viktig punkt som undersöktes bland systemen var dess dataöverföringshastigheter totalt, 

både via USB och även Bluetooth.  

 

Användningsområde 

Produkterna undersöktes med avseende på hur och var de är tänkta att användas. 

 

Pris/leveranstid 

En av de avgörande faktorerna vid inköp av komponenter och enheter är dess pris vid volymer 

om ca 100 enheter, samt hur snart produkterna finns tillgängliga för att kunna användas i 

utvecklingsprocessen. 

 

 

5.1.2. Resultat av undersökningen 
Undersökningen kan nu sammanfattas i denna tabell där produkternas egenskaper enkelt kan 

jämföras. Parametern pris/leveranstid fanns tyvärr inte att tillgå för produkterna förutom 

DBT-320. Tre av enheterna stödjer Bluetoothprofilerna HCRP, OPP och SPP som är profiler 

för skrivare och serieöverföring. Ingen av de undersökta systemen visade sig ha stöd för HID-

profilen. 

 

 Metis Ganymede VB8831DK1 VB8831DK2 BlueMod DBT-320  

Tillverkare Flextronics Flextronics 
Vaishali 

Semi.(konkurs) 

Vaishali Semi. 

(konkurs) 
HCV Wireless D-Link 

Radioklass 1 2 N/A (ver 1.1) N/A (ver. 1.1) 1 2 

BT inbyggt 
Ja, extern 

antenn 
Ja, intern antenn 

Ja, intern men 

löstagbar 

Ja, intern 

antenn 

Ja, intern 

antenn 
Ja, intern antenn 

USB Host Ja, + device Ja Ja, + device Ja, + device Ja Ja 

USB version 1.1 - 1.1 1.1 1.1 1.1 

Profilstöd HCRP,OPP,SPP HCRP,OPP,SPP - - - HCRP,OPP,SPP 

Överf. hast. 
600 kbps 

Bluetooth 
Full speed 

12Mbit/s USB 
- - - - 

Användn. 

omr. 

Modul i system, 

kabelersättning 
Modul, 

kabelersättning 
Utveckling, 

utvärdering 
Utvecklingskit 

Kabelersättare, 

gateway, 

fjärrstyrning 

Ersätter 

printerkabel 

Pris/leverans 

(datum) 
-/- -/- -/- -/- -/- $64.99/- 

Tabell 2: Resultat från marknadsundersökningen 
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5.1.3. Slutsats och rekommendationer 
När undersökningen startade hittades många mer eller mindre komplexa system. Det visade 

sig finnas både färdiga produkter med de efterfrågade egenskaperna men även 

utvecklingskort. Dock var de flesta produkterna och systemen några år gamla enligt 

dokumentationen, orsaken framgår inte tydligt utan kan vara att produkten inte längre säljs 

eller att nyare dokumentationen inte har behövts. Användningsområdena var många, det som 

efterfrågades var USB-kabelersättare med tekniken Bluetooth och det fanns sådana med 

denna beskrivning. Även om USB-porten inte fanns rent fysiskt så existerade hårdvarustödet, 

även för host-funktionaliteten. Parametern överföringshastighet gick oftast inte att utläsa ur 

produkternas datablad, men man kan lätt anta att systemets överföringshastighet berodde 

starkt på hastigheten hos dess inbyggda Bluetoothmodul. På den öppna marknaden finns idag 

ingen allmän USB-kabelersättare med Bluetooth lanserad. 

 

Rekommendationen blev ändå Flextronics Ganymede för att den liknas mest det som söktes i 

projektet. Den är dock ingen produkt utan är tänkt att byggas in i andra system och den stödjer 

inte HID-profilen.   

 

 

5.2. Undersökning: USB-hostkrets 
 
5.2.1. Syfte och utförande 
Syftet med denna undersökning är att hitta och jämföra USB-host controllers. Denna host 

controller skall sedan utgöra en bas vid val av komponenter under designfasen av den tänkta 

enheten i projektet. Undersökningen behandlar microcontroller/CPU som har intern USB-host 

eller externa controllerkretsar med interface till microcontroller/CPU. 

 

Undersökningen genomfördes genom Internet, via sökmotorer, tillverkares hemsidor samt 

nyhetssidor inom branschen. Vissa företag har även kontaktats via e-post för kompletterande 

information om produkterna. Denna undersökning omfattar inte externa USB-transceiverchip, 

då kompletta host controllers söktes. Nästan alla host controllers har egna integrerade USB-

transceivers. 

 

VIKTIGA PARAMETRAR 
Dessa nedanstående punkter är de relevanta funktioner som kan vara intressanta att studera 

inför design och konstruktion. 

 

Tillverkare 

Namnet på tillverkaren av kretsen, och kretsens modellbeteckning (för identifiering). 

 

Hastighet 

Vilken USB-hastighet som kretsen stödjer: low (1.5 Mbit/s), full (12 Mbit/s) eller high-speed 

(480 Mbit/s). 

 

Version  

Vilken USB-version som stöds t.ex 1.0 då low-speed stöds, 1.1 då full-speed stöds eller 2.0 då 

high-speed kan användas. 

 

OTG  
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Om enheten stödjer USB On-The-Go. Detta innebär att två devices kan kommunicera utan 

behov av en mellanliggande host. 

 

Device 

Om enheten stödjer USB-device. Detta är enheter som en USB-host styr över på bussen. 

 

Databredd 

Om enheten har MCU/CPU vad har denna för databredd/instruktionsbredd. 

 

Enhetstyp/kretstyp 

Är kretsen en MCU/CPU-krets med integrerad host-controller, eller en extern host-controller 

och finns intern transceiver eller inte. 

 

MCU-interface 

Vilka typer av interface stödjer kretsen för kommunikation både internt och externt för olika 

ändamål. 

 

Klasser 

Vilka USB-klasser stödjer enheten tex HID, Mass storage och Printer. 

 

Firmware 

Finns det tillgänglig firmware att ladda ner från tillverkaren/försäljaren. 

 

Kapsling/Storlek 

Vilken typ av kapsel/package kretsen levereras i. 

 

Pris/leveranstid 

Styckepris på enheten baserad på en inköpsvolym av 100 st samt vilken leveranstid som 

gäller. 

 

 

5.2.2. Resultat av undersökningen 
Här sammanfattas undersökningen där de undersökta komponenternas egenskaper lätt kan 

jämföras och analyseras. Det visade sig finnas många kretsar med USB-host. De flesta var i 

form av en extern controller med i stort sett helt olika lösningar på kommunikations-

möjligheter med MCU/CPU.  

 

Information kring firmware var begränsad, dock fanns det några som hade länkar samt filer 

för nedladdning. De flesta tillverkare erbjöd utvecklingskit som innehöll kompilatorer, kablar, 

extra läsmaterial och exempelkod. I fråga om djupgående och detaljerade datablad hade några 

mycket information medan andra var knapphändiga, vissa tillverkare gav ut mera material vid 

mailkontakt. 
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 AT91RM9200 AT43USB370 CY7C67300 OMAP5910 MAX3421E M66596FP VNC1L 

Tillverkare Atmel Atmel Cypress Texas Maxim Renesas Vinculum 
Hastighet Full Low/full Full Low/full Low/full Full/high Low/full 
Version 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 
OTG Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej 
Device Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
Databredd 32/16-bitar - 16-bitar 32-bitar - - 8-bitar 
Enhetstyp 

/Kretstyp 
Integrerad 

2st 

transceivers 

Extern 

controller, 

transceiver 

Integrerad, 2st 

transceivers 

Integrerad, 

3st 

transceivers 

Extern 

controller, 

4st 

transceivers 

Extern 

controller, 

transceiver 

Integrerad, 

transceiver 

MCU-

interface 
JTAG, PIO, 

SPI, USART 

Generic 32-

bitar 

16-bitar 

seriell/parallell 

I2C, GPIO, 

UART 

3,4-pinnars 

SPI 

16-bitar 

data, 6-

bitar 

adress 

SPI,UART, 

FIFO-

parallellt 

Klasser - HID, mass 

storage, 

printer 

- - - - Mass 

storage, 

kamera, 

audio 
Firmware Funktionsbeskr. Ja, inbyggd 

Mycket 

kodexempel 

Finns - Kod-

exempel för 

MAXQ2000-

MCU 

- Finns, men 

inte för 

HID 

Kapsling 208- PQFP 
256- BGA 

100-lead 

LQFP 

100-lead 

LQFP 

289-BGA 32-Thin 

QFN 

64-LQFP 

64-FBGA 

48-LQFP 

Pris/ 

Leveranstid 
$14-$15/- $5,5/- $6-$8/- $36/6-12v $5/- -/- $5/- 

Tabell 3: Resultat av USB-host-undersökningen 

 

5.2.3. Slutsats och rekommendationer 
Bland USB-kretsar finns det en stor mängd av kretsar att välja mellan. Undersökningen visade 

att det finns kretsar med USB-host utan egen MCU/CPU men med seriellt/parallellt interface 

och kretsar som i grunden är CPU:er och som innehåller host-controller.  

 

Att välja MAX3421E-kretsen skulle innebära att den kan kopplas in till vilken MCU/CPU 

som helst, med stöd för SPI, och på så sätt tjäna en massa tid på att inte behöva lära sig en 

variant, men då behöver man ju två kretsar. Fördel är att den har en avancerad SIE-enhet, som 

uppfattas som bland de bästa i undersökningen. SIE står för Serial Interface Engine, en del av 

hårdvaran som hanterar stora delar av USB-protokollet automatiskt. SIE:n underlättar 

kommunikationen för den externa processorn mot USB-funktionaliteten. En Bluetoothmodul 

med stöd för SPI kan enkelt kopplas in. 

 

Motvikten är CY7C67300-kretsen som har en inbyggd processor och ett mera generellt 

interface mot eventuell extra processor men är något större i sitt fysiska utförande. VNC1L-

kretsen liknar CY7C67300 i de flesta avseenden men är nyare och har även mera utförlig 

dokumentation, dock kan den innehålla oupptäckta buggar p.g.a. att den är ny på marknaden.   

 

AT43USB370 har mycket god dokumentation kring kodbibliotek och USB-programmering. 

Inbyggd programvara till kretsen finns och till hub-klassen. Den stödjer med säkerhet HID-

klassen men är en ganska stor krets jämfört med de flesta andra som är i LQFP-64-format. 

Den kräver extern processor av 32-bitars typ, vilket är större kretsar än de enklare 8-bitars 
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varianter som tänkt användas i projektet. Detta medför att hela systemet i sig blir stort och 

därmed dyrare än med andra USB-lösningar i allmänhet. 

 

När det gäller komplexiteten på den CPU som ska köra USB-host koden så var det ännu inte 

känt om det är bättre med 32-bitars med avancerade instruktionsuppsättningar, minnesstruktur 

m.m. OMAP5910 är jämförbar med AT91RM9200 men är dock dyrare och saknar SPI.  

 

Väl värt att nämna är att CY7C67300 är den enda krets som stödjer USB-OTG. Vilka krets-

lösningar som lämpar sig bäst till ”Bluetooth-USB-adapter”-projektet framgår i nästa avsnitt. 

 

Rekommendation i fallande skala: 

1. AT43USB370 

Första valet är AT43USB370 för att den har mycket bra dokumentation och 

förklaring av de olika funktionsblocken och deras roll med avseende på 

USB-host. 

2. MAX3421E 

Andra valet är MAX3421E som är en mycket nyare krets och har SPI-

interface vilket underlättar för Bluetooth-delen i projektet. 

3. CY7C67300 

Tredje valet föll på CY7C67300 som har inbyggd stand-alone processor, 

dock dyrare samt större än MAX3421E. Har inte lika detaljerad 

dokumentation som AT43USB370. 

 

Detta beslut av kretsval kan komma att ändras efter avslutad Bluetooth-undersökning, då 

dessa kretsar/system starkt beror av varandra. 
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5.3. Undersökning: Bluetoothkrets 
 
5.3.1. Syfte och utförande 
Syftet med denna undersökning var att hitta befintliga Bluetoothmoduler och chip som skulle 

kunna användas till Bluetoothfunktionen i projektet. Produkterna studeras och rangordnas 

efter ett antal parametrar som beskrivet i nästa stycke. För denna undersökning var det främst 

intressant att få reda på om en färdig USB-Bluetoothmodul (USB-dongle) kunde konfigureras 

eller programmeras så att dess USB-deskriptorer kunde ändras utifrån informationen som 

skickas från USB-host-delen vid uppstart. Om detta skulle vara möjligt, kunde befintliga 

USB-Bluetoothmoduler användas med endast en kodändring. 

 

VIKTIGA PARAMETRAR 
Dessa nedanstående punkter är de relevanta funktioner som var intressanta att studera inför 

design och konstruktion. 

 

Tillverkare 

Namnet på tillverkaren av kretsen (för identifiering). 

 

Modell 

Modellnamnet på enheten (för identifiering). 

 

Processor 

Typ av processorkärna/MCU som integrerats. 

 

Radioklass 

Sändningsklassning på radiosändaren. Beroende på klass ändras maximala sändnings-

avståndet, t.ex. klass 2 ger ca 10-20 meter medan klass 1 kan nå uppemot 300 meter. 

 

Version 

Version av Bluetooth som är implementerad. Den senare versionen 2.0 har som bekant 

snabbare överföring m.m. 

 

Antenn 

Antennalternativ, antingen integrerat på enhetens chip eller extern. Att behöva lägga till egen 

antenn kräver viss arbetstid och kunskap. 

 

Profilstöd 

Enhetens stöd för profiler undersöktes, då grundtanken med projektet är att kunna 

kommunicera med hjälp av HID-profilen. Andra profiler som kan komma att vara till nytta är 

t.ex. Serial Port Profile, Headset med flera. 

 

Användningsområde 

Undersökt om enheten är speciellt anpassad för något användningsområde. 

 

Firmware 

Utrustningsnivå med avseende på firmware, om det måste köpas till eller om protokoll och 

stackar följer med. Att konstruera protokollstack kräver stor kunskap och mycket tid.  
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Interface 

Vilken typ/typer av interface som finns för att koppla mot andra enheter internt i systemet 

resp. som debugging/övervakningsport. Detta är en viktig punkt då detta interface måste 

väljas tillsammans med USB-delen i detta projekt. 

 

Strömförsörjning 

Tillåtna värden på matningsspänningen. 

 

Strömförbrukning 

Hur mycket ström enheten drar som mest. 

 

Fysiska mått 

Mått på enheten med avseende på hur stor plats den tar fysiskt på systemkortet.  

 

Kapsling 

Form på enheten samt hur den ansluts fysiskt till systemkortet. Benämningar som använts i 

rapporten: 

 PCB SMD: Moduler monterade på kretskort för ytmontering utan kontaktpinnar. Löds 

direkt på värdkortet via paddar på modulens sida och/eller undersida. 

 PCB PIN: Moduler monterade på kretskort med kontaktpinnar. Löds fast på värdkortet 

via pinnar monterade på modulkortet. 

 

Pris/Leveranstid 

Pris för enheterna i serie om ca 1000 enheter samt vilken leveranstid som gäller vid volym- 

samt provbeställning. På grund av att de undersökta enheterna levereras från flera delar i 

världen anges dess pris ofta i olika valutor. Priserna har räknats om enligt kurserna som gällde 

vid undersökningen, vilka var följande: 1 USD = ~7.20 SEK, 1 EUR = ~9.30 SEK (hösten 

2007). 

 

5.3.2. Resultat 
Undersökningen resulterade i nära på 20 enheter. Nästan alla enheter som hittades bygger 

kring ett chip från företaget CSR [Ref 10] och dess BC0x-kärnor. Undersökningen visade 

även på två saker.  

1. Först och främst var HID-profilen inte allmänt implementerat bland de alternativ som 

funnits. Det stod i vissa fall att den skulle finnas, men ingen dokumentation fanns 

kring hur den implementerats.  

2. Även efter flertalet kontakter med Bluetoothverksamma företag framkom att 

konfigurering av färdiga moduler är omständigt eller väldigt kostsamt. På grund av 

exmensarbetets tidsram och budget var det därför tvunget att planera om.  

 

I själva verket söktes främst ute efter en smidig Bluetoothlänk att skicka data över. Samtidigt 

fanns flertalet moduler för ”kabelersättning”, alltså moduler med t.ex. SPP för att enkelt 

kunna få en UART-länk trådlös. Med denna länk klar, skulle det behöva göras ett USB-device 

som utgjorde den del av systemet som kommunicerar direkt med datorn. Detta hade redan 

gjorts genom t.ex. USB I/O, det enda som tillkommer är viss applikationskod för 

högnivåfunktioner och interfaceet mot Bluetoothmodulen och dess kommandon. 
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Tillverkare Bluegiga Free2Move KC Wirefree Stollman E.V. 

GmbH 

EZURIO Roving 

Networks 

Modell WT12 F2M03GLA KC-11 BlueMod+B20 TRBLU-024-

00100 

RN21/RN22 

Inbyggd 

processor 

CSR Bluecore, 

RISC MCU 48 

KB RAM 

CSR BC04-

EXT 

ARM7, 

48MHz,   8 

MB Flash 

CSR BC04-

EXT 

CSR BC04 CSR BC04 8 

MB Flash 

Radioklass 2 1 1 2 1 1 (RN-21)/2 

(RN-22) 

Version v. 2.0 med 

EDR 

2.0+EDR 1.2 2.0 + EDR 2.0+EDR 2.0 

Antenn Inbyggd Inbyggd Inbyggd Inbyggd, 

keramisk 

Inbyggd Inbyggd 

Profilstöd SPP, DUN, 

OBEX, HFP, 

Audio 

Gateway 

HS, HF, DUN, 

AGP, OBEX, 

HID, HCRP 

SPP, SDAP, 

GAP, DUN 

SPP, DUN, 

HS, HF, Fax 

- HCI, SPP, 

HID och 

röstprofiler 

Användn.omr

. 

Inbyggnadsmo

dul 

Inbyggnadsmo

dul 

Inbyggnadsmo

dul 

Inbyggnadsmo

dul 

Inbyggnadsmo

dul 

Inbyggnadsmo

dul 

Firmware iWRAP, HCI 

eller custom. 

Wireless 

UART med 

full SPP 

SPP fw ingår, 

stöd för HCI 

Stollman egen Stack upp till 

HCI 

Auto connect, 

auto-discovery 

och 

kabelersättning 

Interface USB (2.0 

komp), UART 

SPI, PCM, 

GPIO 

UART/USB, 

I2C, I/O, 13-

bit PCM 

SPI, 14 I/O, 

USB, UART 

I/O, I2C, USB, 

SPI 

USB 1.2 UART, USB, 

PCM 

Strömförsörj. 2.7 – 3.6 V 2.2 - 4.2 V 2.7-3.6V 3.3 V 3.3 – 6 V 3.0-3.6 V 

Strömförbr. Max 70 mA - Max 98 mA, 

Peak   210 mA 

- 2.5 mA Transmit 65 

mA, 90 uA i 

Sniff 

Fysiska Mått 25 x 14 x 2.4 28.5 x 15.2 x 

2.0 

43.38 x 15.24 

mm 

14.5 x 28 x 2 

mm 

46 x 17.7 mm 21.8 x 12.5 x 2 

Kapsling PCB SMD PCB SMD PCB SMD PCB SMD PCB SMD PCB SMD 

Pris/lev. Ca 140:- (ca 

320:- sample) 

/prov 1-2 v, 

volym 6-10 v 

Ca 195:-  

(365:- sample) 

Ca 275:- 

(sample  380:-) 

/ca 3-5 dagar 

Ca 170:- (ca 

200:- sample) / 

lev. från 

Hamburg 

- / - Ca 135:- /- 

(skickas från 

USA) 

Tabell 4: Resultat från Bluetoothundersökningen 

 

5.3.3. Slutsats och rekommendationer 
Utifrån vetskaperna från undersökningen valdes att använda Bluegigas WT12-moduler [Ref 

11]. De hade utrustats med SPP samt ett kommandointerface ovanpå, iWRAP. 

Användarmanualerna indikerade att endast ett fåtal ASCII-kommandon behövdes för att 

konfigurera en enkel dubbelriktad länk, vilket tycktes passa utmärkt. Modulen kommer då 

anslutas till en microcontroller, kommunicera över UART och användas i SPP-läge för att få 

en enkel överföring mellan de två delsystemen som skall konstrueras. 
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Figur 2: Bluegiga WT12 

 

Just Bluegiga hade försprång vid denna undersökning tack vare support både från Sverige och 

Finland (tillverkningsland), lågt pris och bra format/kapsling. 
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6. Ny strategi 
En bit in i arbetet ställdes projektet inför ett nytt vägval. Undersökningsfasen visade på sämre 

resultat än planerat. Undersökningen av Bluetoothkretsar gav vetskapen om att använda en 

standard Bluetooth-dongle skulle kräva förändringar i dongelns firmware för att kunna stödja 

HID-profilen. Detta skulle kosta mycket pengar i förhållande till budget för detta projekt samt 

att det skulle bli tidskrävande. I samråd med projektledaren gjordes valet att tänka om och 

nedan visas den nya idén på lösning av uppgiften. 

 
Utifrån denna idé kunde uppgiften nu tydligt delas upp i två delar. Det tillkom ett delsystem 

till orginalidén, vilket då bildade delsystemen Block 1 och Block 2.  

 Block 1 är det system som direkt kopplat via USB-bussen till USB I/O och skall bestå 

av en USB-host krets med eller utan extern processor samt Bluetootmodul.  

 Block 2 skall kopplas till datorn man vill ska arbeta emot USB I/O. Detta görs via 

USB-porten, alltså skall detta block bestå av en USB-device och en Bluetoothmodul. 

 

Fördelen med denna lösning är att en egen anslutningsmöjlighet skapas till datorn. Istället för 

att försöka programmera om en färdig dongle-lösning skall en enhet byggas så att funktionen 

kan programmeras och styras fritt. 
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7. Utförande 
 
7.1. Systemkravspecifikation  
Till grund för allt arbete ställdes ett antal krav som ska eller bör uppfyllas i slutresultatet. Som 

en naturlig del i Motion Controls utvecklingsprocess togs en kravspecifikation fram [Ref 1], 

som slutligen innehöll 22 krav och 9 önskemål. 

 

De 22 kraven var i kortform, att systemet skall: 

1. Fungera enligt USB v 1.1 standarden 

2. Kommunicera med en HID-enhet (t.ex. USB I/O) utan att förändringar måste göras på 

HID-enheten 

3. Kunna skicka/ta emot USB-data med full-speed alltså 12 Mbit/s 

4. Kunna kommunicera med valfri dator med valfritt operativsystem med möjlighet till 

Bluetooth-kommunikation och som stödjer HID 

5. Använda klass 2 radio, 10 m sändningsavstånd vid fri sikt 

6. Fungera enligt Bluetooth v 1.2 standard och klara dess överföringshastighet 

7. Ha någon form av interface mot extern MCU 

8. Ha inbyggd/medföljande antenn 

9. Vara utrustad med USB-kontakt av typ A hona för att kunna ansluta sladd till USB I/O 

10. Ha någon form av interface för systemövervakning och felsökning på dator 

11. Kunna fungera med extern strömförsörjning via 5 V DC-nätadapter 

12. Kunna strömförsörja USB I/O från den inbyggda USB-hosten via USB-bussen enligt 

USB-standarden och dess krav på strömförbrukning hos enheter 

13. Ge möjlighet att skriva ut systemhändelser på dator via lämpligt interface 

14. Ge möjlighet att skriva ut felrapportering på dator via lämpligt interface 

15. Kunna arbeta utan problem i temperaturintervallet +10 till +40º C 

16. Klara av andra strålningskällor inom modulens arbetsområde 

17. Anpassas och testas för att fungera tillfredställande ihop med produkten USB I/O 

18. Ge möjlighet att ansluta mer minne för framtida uppdateringsmöjligheter i form av 

andra profiler 

19. Dokumentationen skall följa de uppsatta regler och anvisningar som finns på Motion 

Control AB 

20. En användarmanual och lathund för systemets användare skall upprättas 

21. Skapa ett datablad som beskriver systemet på max en A4-sida 

22. Källkodsfiler och ändringar i dessa skall vara noggrant kommenterade på svenska 
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De 9 önskemålen var: 

1. Stöd för USB v 2.0 standard och därmed high-speed på 480 Mbit/s 

2. Kunna kommunicera med någon eller några fler profiler t.ex. mass storage, audio 

3. Bluetooth v 2.0 standard med EDR dataöverföring 

4. Kommunikation med annan krets via SPI 

5. Kommunikation med annan krets via USB-device port 

6. Någon eller några andra profiler implementerade på stacken t.ex. mass storage, audio 

(Kompatibla med USB-delen) 

7. Systemet skall kunna ansluta till USB I/O, alltså ha inbyggd B-hankontakt 

8. Val av kapsling hos kretsar så att möjlig ersättningskrets går att använda på kretskortet 

om ursprungskretsen gått ur tillverkarens sortiment 

9. Vid prototyputveckling skall hålmonterade komponenter användas om möjligt 

 

7.2. Systemtestpecifikation 
För att kunna verifiera de uppsatta kraven på systemet så togs en testspecifikation fram [Ref 

3]. Generell testutrustning och testförfarande specificeras. 

 

Vid utförande av följande kapitels tester skall den testutrustning som nämns till varje testfall 

användas och den ordning som ställts upp följas. Vid direkta test på kretskort skall 

testpersonen jordas innan själva testet får påbörjas. Testprocedurerna har anpassats för att 

kunna innefatta krav av samma eller liknande art. 

 

TESTUTRUSTNING 
- Uppdaterade datablad/specifikationer för systemets kretsar 

- En sträcka på 10 m med fri sikt. 

- Annan trådlös utrustning t.ex WLAN 

- Multimeter 

 

SYSTEMTESTER 
 

Testfall 1 - klassificering 

Detta test utreder om systemet fungerar enligt USB v 1.1 standarden med avseende på USB-

kretsar och deras kommunikation. Med detta test kan man avgöra om vald komponent kan 

kommunicera med hastigheter motsvarande USB full-speed (12 Mbit/s) som USB v 1.1 anger 

skall fungera med denna version. Även om Bluetoothkretsen är klassad som v 1.2 eller högre 

version. 

 

Teststeg: 

1. Koppla ihop systemet med annan USB-utrustning med v 1.1, kan de kommunicera 

med varandra? (Krav 1 och 3). 

2. Undersök Bluetooth-kretsens datablad/kretsspecifikation, är kretsen klassad som 

Bluetooth v 1.2 eller högre? (Krav 6). 
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Testfall 2 - drivning 

Med detta test vill man avgöra om minst 5V DC fås från extern nätadapter och testas med 

hjälp av en multimeter. 

 

Teststeg: 

1. Koppla in adaptern i vägguttaget och sedan kontakten till Bluetooth-USB-adaptern. 

Vid behov slå på strömbrytare på adaptern om sådan finns. 

2. Mät sedan spänningen mellan ledningarna VDD och GND på kretskortet, fås minst 

5V? (Krav 11). 

 

Testfall 3 – fysiska interface 

Testet visar på om de krav som motsvarar fysiska komponenter på kretskortet har mötts i form 

av kontakter, interface etc. 

 

Teststeg: 

1. Titta på det monterade kretskortet om en A-hona finns kontakterad för USB-

anslutning, stämmer detta? (Krav 9*). 

2. Undersök Bluetooth-modulen, finns antenn integrerad som fast eller avtagbar?  

(Krav 8). 

3. Finns interface beskrivet i datablad för Bluetooth-modulen för att kunna koppla in 

extern MCU/CPU? (Krav 7). 

4. Finns stöd för att koppla in externt minne? (Krav 18). 

5. Finns interface som kan användas till övervakning och felsökning av systemet? (Krav 

10). 

 
* Om det är en B-hane har istället Önskemål 7 uppfyllts.  

 

 

Testfall 4 - kommunikation 

I och med detta test kan man avgöra om systemet fungerar när en HID-enhet (t.ex.USB I/O) 

är tillkopplad som USB-device.  

 

Teststeg: 

1. Placera systemet tillsammans med USB I/O och testdator med Bluetooth-

kommunikation.  

2. Koppla ihop systemet med en sladd mellan adaptern och USB I/O. 

3. Spänningssätt systemet med den externa nätadaptern. (Krav 11) 

4. Undersök visuellt via LED på USB I/O om enheten får ström. (Krav 12). 

5. Undersök visuellt via LED på USB I/O om den får kontakt med en host (Krav 17). 

6. Undersök visuellt på testdatorn om USB I/O finns med i listan över HID-enheter som 

anslutits till datorn. 

7. Har alla steg fungerat hittills? (Krav 2 och 4). 
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Testfall 5 - avstånd och temperatur 

Syftet med testet är att fastställa om Bluetoothmodulen kan kommunicera 10 m från 

mottagaren i kontorsmiljö med fri sikt och om den tål det uppställda kravet på 

temperaturintervall. 

 

Teststeg: 

1. Placera systemet på 10 meters avstånd, uppmätt med måttband, med fri sikt mot 

testdatorn med Bluetooth-kommunikation. 

2. Fungerar kommunikationen? (Krav 5). 

3. Testa temperaturintervallets max och min alltså +10 och +40º C. 

4. Förändras kommunikationsmöjligheterna? (Krav 15). 

5. Om detta fungerar, placera systemet i närområde av ett annat system som använder 

trådlös teknik. Sköts funktionerna i systemet fortfarande utan problem? (Krav 16). 

 

 

Testfall 6 - dokumentation 

Detta test avser att fastställa om dokumentationsrelaterade krav har uppfyllts. Mer konkret 

huruvida datablad, användarmanual etc. existerar och är av kvalitet enligt Motion Control 

AB:s uppställda regler och anvisningar.  

 

Teststeg: 

1. Har dokumentation följt anvisningar och regler enligt Motion Control AB, be en 

ansvarig person på företaget avgöra om detta stämmer. (Krav 19). 

2. Finns granskat och godkänt datablad för projektet? (Krav 21). 

3. Finns granskad och godkänd användarmanual samt lathund? (Krav 20). 

4. Finns granskade och godkända källkodsfiler med tillhörande ändringar med noggranna 

kommentarer? (Krav 22). 

 

  

Testfall 7 - övervakning och rapportering 

Detta testfall avser att undersöka om utskriftsmöjligheter från systemet kan göras till 

testdatorn.  

 

Teststeg: 

1. Undersök testdatorns skärm om utskrifter via t.ex. en terminal kan ske. Visa särskilt på 

om det gäller systemhändelser eller enkla felrapporteringar t.ex. minnesfel. 

2. Om någon form av systemhändelser kan skrivas ut på testdatorn (Krav 13). 

3. Om någon form av felrapportering kan visas på testdatorn (Krav 14). 
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Testfall 8 - önskemål 

Med hjälp av detta test skall man kunna avgöra om önskemålen som angivits i 

kravspecifikationen har kunnat fås med i systemet. 

 

Teststeg: 

1. Läs i databladen för Bluetooth- och USB-kretsarna på kortet och avgör om de klassas 

som v 2.0 (Önskemål 1 och 3). 

2. Kan man utläsa om USB-kretsen kan använda SPI-kommunikation med annan enhet? 

och kan man utläsa om Bluetooth-kretsen kan använda SPI och har USB-device-port 

för att kommunicera med annan enhet? (Önskemål 4 och 5). 

3. Undersök om valda komponenter på kretskortet är hålmonterade. (Önskemål 9). 

4. Finns USB-kontakt motsvarande typ B hane monterad, jämför med kontakt på USB 

I/O? (Önskemål 7). 

5. Existerar det reservalternativ i form av kretsar så att samma eller liknande kapsling 

kan användas som för huvudalternativet? (Önskemål 8). 

6. Undersök i stacken för Bluetooth samt i USB-host koden huruvida någon annan profil 

än HID finns implementerad. (Önskemål 2 och 6). 

 
 
SAMMANFATTNING 
Denna testmatris skall ge en överblick över hur tester hänger samman med krav och 

önskemål. Alla önskemål i kravspecifikationen undersöks i testfall 8. 

 

Kravnr\Testfall 1 2 3 4 5 6 7 

1 X       

2    X X   

3 X       

4    X X   

5     X   

6 X       

7   X     

8   X     

9   X     

10   X     

11  X  X X   

12    X X   

13    X   X 

14    X   X 

15     X   

16     X   

17    X X   

18   X     

19      X  

20      X  

21      X  

22      X  

Tabell 5: Matris krav-testfall 
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7.3. Design 
 

7.3.1. System 
Systemet ”Bluetooth-USB-adapter” skall agera på lika sätt som en USB-kabel mellan en dator 

och den anslutna USB-enheten. Baserat på tidigare beslutet om designstrategi kommer 

systemet att behöva innehålla följande funktioner, längs signalväg från USB-enheten sett: 

1. USB-host-interface 

2. Programmerbar logik för att kommunicera och hantera den fjärranslutna enheten. 

3. Bluetoothinterface 

4. Programmerbar logik för att simulera den fjärranslutna enheten 

5. USB-device-interface 

 

Systemet skall göra följande;  

1. Först skall USB-enheten enumereras, vilket betyder starta upp den och ”fråga” den om 

dess egenskaper i form av USB-deskriptorer. Dessa deskriptorer ska systemet använda 

sig av för att replikera USB-enheten gentemot datorn.  

2. När USB-enheten har startats upp, skickas nödvändiga deskriptorer över Bluetooth till 

delsystemet anslutet till datorn, och konfigurera sig utifrån denna info.  

3. Sedan skall det andra delsystemet starta upp gentemot datorn, och denna gång genom 

att datorn efterfrågar dess deskriptorer. Delsystemet skall vid datorns förfrågan svara 

med den fjärranslutna USB-enhetens deskriptorer. 

4. Under normal dataöverföring skall data skickas över Bluetooth mellan delsystemen så 

ofta det är möjligt, och under tiden data inte hinner uppdateras över länken, ska 

delsystemen om möjligt buffra data lokalt. Denna begränsning i datahastighet gör att 

endast ”Low Speed USB”-enheter går att använda. 

 

Systemet ”Bluetooth-USB-adapter” kommer då att bestå av två delsystem, med 

Bluetoothinterfaceet i mitten. De två delsystemen kommer härefter att benämnas ”Block 1” 

och ”Block 2” där Block 1 står för USB-hostfunktionen och Block 2 står för USB-

devicefunktionen. I följande avsnitt presenteras blockens design mer utförligt. 

 

 

7.3.2. Block 1 
Huvudsyftet för Block 1 är att hantera USB-kommunikation mot USB I/O. Blocket kommer 

att strömförsörjas via extern nätadapter och kommunicerar via UART med tillkopplad 

Bluetooth-adapter för att kunna skicka data trådlöst till Block 2. 

 

HÅRDVARA 
Till USB-host krets för delsystemet valdes CY7C67300 EZ-host från Cypress 

Seminconductors, med motivationen att kretsen ansågs vara mycket flexibel med många 

interface. Kretsen har en del onödig funktionalitet med avseende på vad som krävs till 

projektet, men samtidigt mycket tillgängliga GPIO-pinnar som möjliggör modifieringar direkt 

på kretskortet. Vid senare del av utvecklingen kan dessa I/O användas till tryckknappar och 

lysdioder för att underlätta felsökning.  
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Motivering till valet är att dokumentation var mycket bra, tillgång till support och 

utvecklingsprogram för kod till den interna processorn fanns. Till utvecklingsprogrammen 

finns ett kodbibliotek i C för att snabbt och enkelt kunna bygga upp USB-host-

funktionaliteten som erfordras i projektet. Nackdelar med denna krets är att endast TQFP-

kapsling finns, vilket krånglar till lödarbetet. Många pinnar kräver mer avancerad routing och 

detta kan resultera i stort kretskort. Det är oklart om vissa interface kan användas till det som 

önskas, SPI specificeras som ett gränsnitt mot extern processor och UART specificeras som 

interface för debugging och övervakning. 

 

 

Figur 3: Funktionsblock, Block 1 

 
Eftersom USB-host kretsen bara har ett UART-interface väljs en design med en USB-

deviceport på USB-host kretsen och utvecklingsdatorn som USB-host. Detta görs för att 

kunna debugga/utveckla via ett annat interface när UART-interfaceet används för 

kommunikation med Bluetoothmodulen. Bluetoothmodulen skall pluggas in ovanpå 

kretskortet via 2-radig (2x5) stiftlist på modulkortet och hylslist på huvudkretskortet. 

 

Det ska finnas ett SPI-interface för kommunikation mot eventuell annan Bluetoothmodul om 

så önskas då det finns moduler som enbart har SPI interface.  

 

Det ska finnas två spänningsmatningar; en på +3.3V till merparten av alla kretsar samt +5V 

till USB-portarna och USB-powerswitch, där host-portarna ska kunna strömförsörja 

inkopplade slavar.  

 

Externt RAM och ROM behövs för att kunna lagra tillräckligt med data under pågående 

körning samt när inte matningsspänning finns, och med tanke på att ingen extern processor 

kommer att användas i systemet. 

 

ÖVRIGA KRETSAR 
De andra kretsarna på kortet skall väljas med avseende på de krav som ställts på projektet och 

försöka efterlikna de som används på kretskortet för utvecklingskitet CY3663 från Cypress 

semiconductors för CY7C67300 EZ-host och gärna med hålmonterade kapslingar.  
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En USB powerswitch krävs för att begränsa ansluta enheters strömförbrukning enligt USB-

standarden. Enda kravet på kretsen är att den kan hantera två kanaler, då Block 1 är designat 

för att ha två stycken USB-host portar.  

 

Spänningsregulator för +5 V bör klara att två host-portar drar 500 mA vardera. Regulatorn för 

+3.3 V bör kunna ge ut minst 500 mA kombinerat för USB-host kretsen, SRAM, EEPROM, 

RS232-transceiver, Bluetoothmodulen samt SPI-interfacet. Spänningsregulatorerna skall 

väljas så att de med god marginal klarar att leverera de strömmar som systemet kommer att 

kunna dra, men ska helst vara något överdimensionerade då detta är en prototyp som kommer 

att förändras i andra steg i utvecklingen.  

 

EEPROM-kretsen ska ha I
2
C interface och vara på minst 32 Kb. Externt SRAM ska passa 

interfacebeskrivning i databladet för CY7C67300 och köras på +3.3 V, det skall ha minst 32 

Kb i kapacitet och gärna likna den krets som används på CY3663. Extern kristall skall vara på 

12 MHz med egenskaper och inkoppling enligt databladet för CY7C67300. 

 

FIRMWARE 
Den inbyggda programvaran skall grovt bestå av en huvuddel som sköter USB-

kommunikation, vilket innebär hantering av deskriptorer, kontroll av USB-portar och med 

hjälp av in- och utsignaler från USB powerswitch styra host-portarna rätt. Programmet ska 

själv upprätta kommunikation med en USB-enhet utan att någon förändring hos enheten skall 

göras. Programmet ska även sköta identifiering och uppstart av tillkopplad Bluetoothmodul , 

skriva och läsa data som sedan skickas trådlöst till Block 2. T.ex USB I/O ska inte fungera 

annorlunda mot när USB-kabel används, detta skall åstadkommas med hjälp av att låta 

UART-interrupt avbryta loop-koden i CY16 när data kommer från Block 2. Datat ska sedan 

modiferas så att man kan skicka det över USB till USB-enheten på port 1A. 

Resetfunktionalitet till Bluetoothmodulen skall programmeras via GPIO som en knapp. 

Övriga lysdioder och knappfunktioner konfigureras efter behov under utvecklingsfasen. 

Resetfunktion skall kunna uppnås utan knappfunktionen också för att kunna göra omstart 

direkt i kodflödet. 

 

Systemmeddelanden som t.ex ”Bluetoothmodul initieras” ska skrivas ut på terminal på en 

dator via USB port 2A. En noggrann koll på den färdiga koden för system- och 

debugmeddelanden via UART ska göras och sedan modifieras för att kunna göra likadant via 

USB. Kodbiblioteket för CY3663 skall användas i största möjliga mån. Enligt beräkningar 

kommer endast 24 Kb ROM (exklusive BIOS) samt 32 Kb RAM kunna användas p.g.a 

minnesuppbyggnaden på CY7C67300 EZ-host kretsen, vilket kommer att ställa krav på 

kodstorleken trots att design exemplen till CY3663 oftast får plats på internt RAM. Nedan 

beskrivs design av firmware mer schematiskt. 
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Figur 4: Flödesschema, firmware Block 1 

 

 

FELHANTERING 
Fel vid konstant sändning 

Åtgärden om Bluetoothmodulen går in i konstant sändning och hänger sig, är att sätta en 

timeout med ett bestämt antal sekunder vid varje skriv och läsfas. Till detta behövs någon 

form av timer eller watchdog. När tiden gått ut skall en hårdvarureset utföras, som också 

innefattar Bluetoothmodulen. 

 

Uppkoppling bruten mellan Bluetoothmoduler 

Om uppkopplingen mellan Bluetoothmodulerna avbryts skall firmwarekoden hantera detta 

och antingen köra en hårdvarureset eller hoppa till initeringsfunktionen för 

Bluetoothmodulen. 

 

Minnesfel 

Minnesallokeringar som misslyckas ska resultera i att koden ska hoppa ur pågående funktion 

och leverera ett felmeddelande till utvecklingsdatorn via USB port 2A. 

 

 
7.3.3. Block 2 
 

ÖVERSIKT 

I och med uppdelningen av Bluetooth-USB-adapter i två delsystem, så agerar den här halvan 

som upprättande enhet i Bluetoothlänken samt att vidarebefordra datat från den fjärranslutna 

HID-enheten in till värddatorn. Delsystemet skall bestå av en Bluetoothdel samt en USB-del i 

rollen som USB-device. Hela systemet skall designas för att klara HID-klassen i USB samt 

HID-profilen i Bluetooth. Fördelen med HID är att ingen extra drivrutin behövs på datorn när 

systemet kopplas in. 
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Figur 5: Blockschema för Block 2 

 

TILLKOMNA ÄNDRINGAR 

Ursprungliga idén för Bluetooth-delsystemet var att använda en Bluetoothmodul med HID 

inbyggt. På grund av de funktioner som behövdes i modulen krävdes att tillverkaren gjorde en 

specialkontruktion i den inbyggda Bluetoothstacken. Detta extraarbete framkom som väldigt 

kostsamt, så alternativet ströks i samband med ett projektmöte.  

 

Istället skall en färdig Bluetoothmodul för kabelersättning användas för att sända data mellan 

USB-hosten och USB-devicen. Dessa Bluetoothmoduler finns färdiga på marknaden och kan 

användas direkt utan modifieringar. De finns även i större utsträckning än HID-moduler. De 

flesta kabelersättarmodulerna fungerar vid överföringen som en vanlig UART, man skickar in 

data i sändande modulen som UART-data och får ut den på mottagarsidan som motsvarande 

UART-data. 

 

HÅRDVARA I DELSYSTEMET 

Detta delsystem ska i stora drag bestå av en microcontrollerdel och en Bluetoothdel. 

Microcontrollern ska fungera som en USB-device med samma egenskaper som den 

fjärranslutna USB-enheten. Bluetoothdelen skall ansvara för att upprätta trådlösa länken mot 

Block 1. 

 

 

Figur 6: Funktionell blockskiss, block 2 

 

BLUETOOTHFUNKTIONEN 

Den enhet som valdes till Bluetooth-delen var Bluegiga WT12 [Ref 11], en modul som sänder 

i klass 2, Bluetooth v 2.0+EDR. Denna modul valdes på grund av egenskaper i toppklass, 

prisnivån var bra, god dokumentation finns och tillverkaren ligger i Finland och har vid 

undersökningsfasen gett bra support. Modulen styrs och kontrolleras via ASCII-kommandon 
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tack vare den inbyggda ASCII-tolken i modulen. I detta system kommer dessa kommandon 

programmeras in i microcontrollern för att vara färdigkonfigurerad vid spänningstillslag. 

 

Figur 7: Bluegiga WT12 

 

Ett adapterkort till Bluetoothmodulen måste tillverkas. Bluegiga WT12 är ytmonterad och har 

lödpaddarna på undersidan. Detta är en nackdel om modulen monteras direkt på 

mönsterkortet, då det blir svårt eller dyrt att ersätta modulen om den är defekt eller går sönder 

under körning. Kortet ska designas med dubbla kopplingspinnar för VDD och GND för att 

säkerställa strömmatningen om glapp i plintar eller kablage uppkommer i 

prototypuppkopplingen. En pinne lämnas okopplad ifall någon extra signal skulle behövas vid 

prototyptestningen.  

 

MICROCONTROLLER 

Microchip PIC18F4550 ska fungera som microcontroller i detta delsystem. Orsaken till att 

denna valdes var att den har inbyggd funktion för USB-device, UART samt att en mängd 

färdig firmware finns att tillgå sedan tidigare arbete på företaget. Kretsen har ett antal 

funktionsmoduler, bl.a. timers, I/O-portar, USART som kommer användas till UART-

kommunikationen mot Bluetoothmodulen och debug, samt USB-modulen som möjliggör 

USB-devicefunktionen. 

 

ÖVRIGA KOMPONENTER 

Utöver microcontrollern och Bluetoothmodulen behövs ett antal kringkomponenter: 

 Oscillator till microcontrollern 

 +3.3 V spänningsregulator, då systemet ska kunna köras på USB-matningen (+5 V) 

 Nivåkrets mellan microcontrollern (+5 V) och Bluetoothmodul (+3.3 V) 

 Avkopplingskondensatorer 

 USB-kontakt, typ B-hona 

 

FIRMWARE 

Den firmware som skall konstrueras för det här delsystemet skall utföra följande uppgifter: 

 Initiera microcontrollern och Bluetoothmodul. Microcontrollerns olika funktionsblock 

som UART, timers, I/O-portar m.m. behöver ställas in efter hårdvarureset. När detta är 

klart skall Bluetoothmodulen konfigureras, t.ex. hastigheter, regler för uppkoppling, 

teckenhantering m.m. 

 Upprätta kommunikation med Bluetoothmodul i Block 1. Denna Bluetoothmodul 

agerar ”master” i Bluetoothlänken. 

 Ta emot HID-deskriptorn som hämtats från den fjärranslutna HID-enheten och 

konfigurera USB-modulen i microcontrollern utifrån denna info. Det är i detta skede 
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som anpassningen sker så att systemet för datorn ser ut som den fjärranslutna HID-

enheten. 

 Starta USB-kommunikation mot datorn. Microcontrollern enumereras och initieras av 

datorn. 

 Skicka och ta emot data till/från dator och Block 1 på samma sätt som den 

fjärranslutna USB-enheten. 

 Hantera felsituationer som kan uppkomma vid initiering och körning. 

 

Kodens önskade funktion kan även beskrivas via följande flödesschema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8: Flödesschema firmware 

 

Eventuellt kan vissa avsnitt i koden hanteras som interrupt. Om det kan ses fördelaktigt kan 

både Block 1 och Block 2 förses med funktionalitet av en knapp som skall tryckas ned när 

enheterna är redo att kopplas upp mot varandra. Situationer då detta kan behövas är om man 

med den färdiga produkten kopplar in Block 2 först, ska denna inte behöva gå in i felläge bara 

för att Block 1 ej kopplats in ännu. 

 

Detta är endast en uppskattning över hur koden skulle kunna konstrueras, detta kanske inte 

fungerar helt då den USB-kod som skall användas är färdigskriven och mycket komplex. 

 

Inför konstruktionen hade författarna följande saker i åtanke: 

 Att använda hålmonterade komponenter så långt det går. Dessa är lättarbetade och mer 

tåliga än små ytmonterade komponenter. 

 Använda lysdioder för felsökning  

 Montera socklar till kortmonterade komponenter. Kretsarna kan under 

utvecklingsstadiet behöva bytas ut om de går sönder eller inte har passande 

egenskaper 

Initiering MCU/WT12 

Upprätta BT-länk 

Ta emot deskriptor/ 

konfigurera USB 

Starta USB 

Skicka/ta emot data 

USB/Bluetooth 

Hantera BT-länk 
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 Om mönsterkort ska designas, tänk på följande: 

o att sätta in extra testpinnar 

o att dra alla okopplade pinnar på microcontrollern till vior eller liknande så att 

man kan löda på komponenter i efterhand om det behövs 

o att lägga in extra vior/kopplingspunkter om någon bana kan behöva kopplas om 

 Se till att ha plats om en en labbplatta används vid byggandet. Pga labbplattornas 

konstruktion tar varje komponent rätt stor del av labbplattan, vilket kan försvåra om 

fler komponenter behövs läggas till. 

 

Specifikt för Bluetoothdelen togs hänsyn till att Bluetoothmoduler är rätt känsliga och bör 

hanteras och designas in med extra eftertanke. 

 Tänk på att ha en stabil spänningsmatning till Bluetoothmodulen. WT12 har inbyggt 

avstörningsfilter, men detta kan behöva designas för andra Bluetoothmoduler.  

 Se till att dataledningarna för UART är felfria så inte tecken tappas om glappkontakt 

eller störningar förekommer då detta är den enda vägen för datat.  

 

Skall modulen monteras på ett kretskort bör man ta hänsyn till att inte skymma radioantennen 

med jordplan, komponenter m.m. 
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7.4. Konstruktion – hårdvara 
 

7.4.1. Block 1 
 

FUNKTIONER 
Följande funktioner finns i Block 1: 

 4 st USB-portar som maximalt kan utgöras av två stycken med hostfunktionalitet (då 

en slav-port används till programmering). 

 I
2
C interface för nedladdning av kod till EEPROM via SCL och SCK-pinnarna. 

 UART-funktion med inställning av baudrate i firmware. (RS232-kretsen finns på ett 

adapterkort p.g.a. problem med att ha den direkt på kretskortet). Datorn som användes 

vid debug har ingen COM-port därför användes en USB till seriell konverterare för att 

lösa problemet. 

 SRAM interface för tillkoppling av extra internminne. 

 Resetknapp (aktivt låg) för omstart av systemet samt nedladdning av kod från 

EEPROM till internt och/eller externt RAM. 

 12 st lysdioder som kontrolleras av firmware. 

 Firmwarereglerad USB-switchkrets för att följa USB-specifikationen. 

 Interface för tillkopplad Bluetoothmodul. 

 Interface för SPI-kommunikation. 

 Knappfunktion för att möjliggöra omprogrammering av EEPROM. 

 3 st knappar med programmerbara funktioner. 

 Byglar för att kunna byta mellan funktion för UART (debug/Bluetooth). 

 1 st fri GPIO-pinne. 

 

TEKNISK DATA FÖR BLOCK1: 

Följande lista beskriver tekniskt data för Block 1. 

 Kretskortsstorlek: 120 mm x 110 mm 

 Vikt: 93 g 

 Extern kraftkälla: +6 VDC 

 Effektförbrukning: ~200 mA i viloläge  

 Systemklocka: 12 MHz 

 Avstånd för trådlösöverföring: upp till 10 m 

 USB-host: 2 st v 2.0 

 USB-device: 1 st v 2.0 

 Programstorlek: ca 15 kB 
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INTERFACE MOT BLUETOOTHMODUL 

UART-pinnarna på CY7C67300 är kopplade till en hylslist på kretskortets övre högra hörn 

samt övriga signaler för att få ett interface mot tillkopplad Bluetoothmodul. 

 

 

Figur 9: Adapterkort för Bluetoothmodulen 

 
 

Namn: Beskrivning: Typ: 

TX Transmitt, ansluten till Rx på Block 1 Utgång 

GND Jord, 0 V Ingång 

VDD +3.3 V matning Ingång 

RTS Request To Send, ej ansluten - 

CTS Clear To Send, ej ansluten - 

RES Resetpinne styrd från block 1 – GPIO18 Ingång 

RX Receive, ansluten till Tx på Block 1 Ingång 

N.C. Extra I/O från Block 1- GPIO 6  Ingång 

Tabell 6: Pinout för adapterkortet 
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KOMPONENTER 
Här beskrivs alla huvudkomponenter i systemet samt deras funktionalitet. 

 

CY7C67300 

Krets: CY7C67300 EZ-Host 

Tillverkare: Cypress Semiconductors 

Beskrivning: 4 USB-portar  

Komponent-nr: IC1 

 

 

Figur 10: CY7C67300 

 

Till USB-host krets valdes CY7C67300 från Cypress Semiconductors för att de andra möjliga 

alternativen i undersökningen [Ref 2] hade ett dåligt eller inget kodbibliotek att utgå från samt 

hade sämre dokumentering. Det var även en fördel att den hade en inbyggd processor till 

skillnad från övriga alternativ. Denna krets är en USB-multiport controller som kan koppla in 

både host och slave enheter. Den har en inbyggd 16-bits processor, delade resurser för flera 

olika interface. I detta projekt används UART, I
2
C, SPI och GPIO till olika funktioner enligt 

tidigare beskrivningar av systemdesignen.  

 

Kretsen har två stycken SIE-enheter som totalt kan styra fyra USB-portar. Kretsen stödjer 

USB v 2.0 och low-speed samt full-speed men inte high-speed. Upp till 8 st endpoints i 

slavläge för varje SIE-enhet. Endpoint 0 används till control transfers och stödjer endast 

denna typ. Endpoint 1 till 7 stödjer Interrupt, Bulk (upp till 64 Bytes/paket), eller Isochronous 

överföringar (upp till 1023 Bytes/paket). USB-host kretsen stödjer även en kombination av 

host och slav-portar. 

  

 I detta projekt används 2 st host-portar och en slav-port enligt: 

 SIE1  

o Port 1A = Host, kopplad till USB I/O eller annan USB-device 

o Port 1B = Host 
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 SIE2  

o Port 2A = Slav, kopplad till dator för utveckling 

o Port 2B = N/A (Ingen funktion) 

 

Minnen 

CY7C67300 EZ-host har inbyggt maskat ROM på 64 KB (4K*16) och internt RAM på 

128KB (8K*16). Det totalt minnesutrymmet som faktiskt kan adresseras av CY7C676300:s 

interna processor CY16 är 64 KB från 0x0000 till 0xFFFF och inuti detta område finns plats 

för program, data och I/O-utrymme. Programkoden och data kan lagras både i internt och 

externt RAM samt externt ROM. BIOS finns på det interna ROM:et och storleken är 8KB. 

 

Externa minnen 

Kretsen möjliggör inkoppling av flera olika externa minnesarrayer upp till totalt 2 MB. Man 

kan köra interface mot DRAM, SRAM eller ROM. Både 8-bitars och 16-bitars 

minnesarkitekturer stöds. USB-host kretsen kopplas samman med det externa minnet via 

adress-, data- och controlledningar. Åtkomst till externa minnen görs asynkront på stigande 

flank för strobarna, på minimalt en waitstate upp till sju waitstates. För varje extra waitstate 

tillkommer 21 ns i tid. En extern minneskrets med åtkomsttid på 12 ns är krav för att kunna 

köra 48 MHz kodexekvering. 

 

CY16 kan adressera externa minnen via två adressfönster, 0x8000-0x9FFF och 0xA000-

0xBFFF. Ett pageregister 0xC018 och 0xC01A används för att kunna kontrollera respektive 

adressfönster. Se Figur 11. 

 

 

Figur 11: Adresskarta, CY16 
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GPIO 

GPIO-pinnarna på CY7C67300 delar resurs med annan funktionalitet t.ex SPI, PWM, HSS. 

Följande tabell beskriver hur alla pinnarna används i Block 1: 

 

GPIO 0 LED 0 röd lysdiod 

GPIO 1 LED 1 röd lysdiod 

GPIO 2 LED 2 röd lysdiod 

GPIO 3 BUTT 0 tryckknapp 0 

GPIO 4 BUTT 1 tryckknapp 1 

GPIO 5 BUTT 2 tryckknapp 2 

GPIO 6 BT_INPUT insignal från Bluetoothmodulen 

GPIO 7 - 

GPIO 8 SPI/MISO 

GPIO 9 SPI/nSSI 

GPIO 10 SPI/SCK 

GPIO 11 SPI/MOSI 

GPIO 12 LED 3 röd lysdiod 

GPIO 13 LED 4 grön lysdiod 

GPIO 14 LED 5 röd lysdiod 

GPIO 15 LED 6 grön lysdiod 

GPIO 16 LED 7 röd lysdiod 

GPIO 17 LED 8 grön lysdiod 

GPIO 18 BT_RESET utsignal till Bluetoothmodulen 

GPIO 19 A0 används av SRAM som adressbit 

GPIO 20 EnableA signal till USB-powerswitch 

GPIO 21 EnableB signal till USB-powerswitch 

GPIO 22 Flag A signal från USB-powerswitch 

GPIO 23 Flag B signal från USB-powerswitch 

GPIO 24 LED 9 röd lysdiod 

GPIO 25 LED 10 röd lysdiod 

GPIO 26 LED 11 röd lysdiod 

GPIO 27 Rx RS-232-kommunikation 

GPIO 28 Tx RS-232-kommunikation 

GPIO 29 - 

GPIO 30 SDA EEPROM 

GPIO 31 SCL EEPROM 

Tabell 7: Beskrivning GPIO 

 

GPIO 0 – 15 kan programmeras via GPIO0-registret 

GPIO 16 – 31 kan programmeras via GPIO1-registret 
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I/O beskrivning 

I figuren nedan beskrivs hur komponentens anslutningar används och hur de är fördelade på 

kretsen. 

 

 

Figur 12: Resursbeskrivning CY7C67300 
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EEPROM 

Krets: 24AA256 

Tillverkare: Microchip 

Beskrivning: 32 KB x 8 bitar (256 Kbit = 32 KB) 

Komponent-nr: IC3 

 

I det interna ROM-minnet finns en BIOS-enhet i adressintervallet 0xE000-0xFFFF. Externt 

ROM kan kopplas in och hade funktion i detta system för att kunna lagra kod efter att 

spänningen slagits av. All kod kommer att köras på den interna processorn CY16. 

Adressrymd för extern ROM är 0xC100-0xDFFF samt delad adressrymd med externt RAM. 

BIOS letar efter det externa ROM-minnet vid uppstart och laddar sedan över innehållet till 

internt och/eller externt RAM. Följande koppling visar hur ROM-kretsen kopplas till 

CY7C67300-kretsen.  

 

 

Figur 13: EEPROM schema 

 

För att stödja minnen större än 2 kbit måste kopplingen se ut så här annars byter man 

inkopplingen så att GPIO 30 och 31 byter plats. A0, A1 och A2 används för att adressera flera 

ROM-kretsar, vilket inte görs i detta projekt då endast en krets används. 

 

Namn: Beskrivning: Typ: 

A0 Användarkonfiguerad chip-select Ingång 

A1 Användarkonfiguerad chip-select Ingång 

A2 Användarkonfiguerad chip-select Ingång 

Vss Jord Ingång 

SDA Seriell data Ingång/Utgång 

SCL Seriell klocka Ingång 

WP Skrivskydd Ingång 

Vcc +1.8 V till +5.5 V Ingång 

Tabell 8: Pinout EEPROM 
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Spänningsregulatorer 

Krets: LP3963E 

Tillverkare: National Semiconductors 

Beskrivning: 2 st, 5 V och 3.3 V på 3 A vardera 

Komponent-nr: IC4 (3.3 V), IC5 (5 V) 

 

Hela Block1 ska drivas från extern nätadapter. Kraftfulla spänningsregulatorer valdes med 

avseende på strömleverans; 2 st LP3963E på +3.3 V och +5 V. Även om det från början inte 

behövs sådan strömkapacitet ansågs det motiverat eftersom det används i prototypstadiet på 

labbkort och förändringar kan komma under utvecklings- och testfasen. +5 V-regulatorn 

kopplas till USB-powerswitch som sedan levererar spänning till USB-portarna och till 

lysdioden för +5 V-indikation. Alla andra kretsar kopplas till utgången på +3.3 V-regulatorn. 

Nedan visas blockschema samt pinnbeskrivning för kretsen. 

 

 
Figur 14: Spänningsregulator 

 

Error-pinnen är kopplad till jord och Shutdown-pinnen är kopplad via ett 10 k motstånd till 

spänningsingången i projektet, vilket innebär att deras funktioner inte används i systemet.  

 
Namn: Beskrivning: Typ: 

nSD Drivs låg för att stänga av kretsen Ingång 

Vin Inspänning på +2.5 V till +7.0 V Ingång 

Gnd Jord Ingång 

Vout Utspänning på +5 V eller +3.3 V med +/-1.5 % noggrannhet Utgång 

nError Går låg när inspänningen går 10 % under nominellt värde Utgång 

Tabell 9: Pinout spänningsregulator 
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RS232-transceiver  

Krets: MAX3323E  

Tillverkare: Maxim 

Beskrivning: Enkelportad Tx/Rx 3.3 V 

Komponent-nr: IC6 

 

Denna krets är en RS232-transceiver och ställer in rätt spänningsnivåer som krävs för UART-

kommunikation med dator. Kretsen kopplas in efter en bygel som ställer in om Bluetooth 

skall kopplas till UART eller om Tx/Rx-pinnarna ska gå till D-SUB kontakten. Tx/Rx-

signalerna som inkommer till bygeln kommer från CY7C67300. MAX3323E har kopplats in i 

systemet enligt CY3663 schema där en likartad krets använt men med dubbla Tx/Rx. 

Flödeskontroll används inte. 

 

 

Figur 15: Schema RS232-transceiver 

 
 

Namn: Beskrivning: Typ: 

TIN1 Transmitter in från CY7C67300 Ingång 

RIN1 Receiver in från CY7C67300 Ingång 

TOUT1 Transmitter ut till D-SUB kontakt Utgång 

ROUT1 Receiver ut till D-SUB kontakt Utgång 

RENABLE Drivs hög för att aktivera Receivefunktionen Ingång 

TXENABLE Drivs hög för att aktivera Transmittfunktionen Ingång 

C1+/- +/- terminaler till ingång för Vpump Ingång 

C2+/- +/- terminaler till inverterad ingång för Vpump Ingång 

V+/- +/- 5.5V genererat av spänningspumpen Utgång 

nSHDN Stänger av kretsen om den sätts till låg (=0) Ingång 

VL Spänningskälla för CMOS-nivåer +1.65 V till +5.5 V Utgång 

Vcc +3 V till +5.5 V Ingång 

GND Jord Ingång 

Tabell 10: Pinout RS232-transceiver 
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USB-powerswitch 

Krets: LM3526 

Tillverkare: National Semiconductors 

Beskrivning: Dubbelportad +5 V 

Komponent-nr: IC7 

 

USB-Host applikationer kräver någon form av powerswitch för att inte en host-port skall 

leverera mera ström än vad den får enligt USB-specifikationen. Kretsen kopplas mellan 

spänningsregulatorn (+5 V) och USB-kontakterna avsedda för host. Flag- och Enable-

signalerna kopplas samman med USB-host kretsen CY7C67300 så att denna krets kan 

övervaka och vid behov stänga av strömförsörjningen till USB-bussen. LM3526-kretsen är av 

dubbeltyp och klarar därmed att styra 2 st host-portar samt har kompatibilitet med USB v 1.1 

och v 2.0. En krets från National valdes, då kretsen som använts i Cypress eget utvecklingskit 

var för gammal. Kretsen som valdes har dubbla utgångar för att kunna styra 2 st portar i 

systemet och har SO-8 kapsling. Nedan visas ett schema på hur kretsen kopplas in i systemet: 

 

 

Figur 16: Schema USB-powerswitch 

 

Namn: Beskrivning: Typ: 

ENA och B Styrning av kretsen på/av för respektive kanal Ingång 

Flag A och B Indikerar om för mycket ström dras från USB-bussen vid hög (=1) Utgång 

IN +2.7 V till +5.5 V Ingång 

GND Jord Ingång 

OUTA och B Switchade utgångar till USB-host portarna Utgång 

Tabell 11: Pinout USB-powerswitch 
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SRAM 

Krets: CY7C1020CV33 

Tillverkare: Cypress Semiconductors 

Beskrivning: 512 KB (32 KB x 16 bitar) 

Komponent-nr: IC2 

 

För att den interna processorn ska kunna köra programkod som är större än det interna RAM-

minnet (15 KB) krävs ett externt SRAM. Denna krets från Cypress valdes för att en liknande 

krets använts vid konstruktion av deras utvecklingskit CY3663 och detta antas minska risken 

för problem. RAM-minnet är på 512 KB (32 KB x 16bitar) och adresseras mellan 0x4000 och 

0x7FFF samt andra intervall som delas med eventuella ROM-minnen. Minnet kopplas mot 

USB-host kretsen CY7C67300 enligt följande beskrivna interface (dock är inte alla 

adresspinnar direkt kopplade som nedan): 

 

 

 

Figur 17: Schema SRAM 

 

BIOS-enheten hanterar RAM-minnet automatiskt vilket underlättar utvecklingen.  

 

Namn: Beskrivning: Typ: 

A0-A14 Adressbitar för att kunna adressera data i kretsen Ingång 

IO1-IO16 Tvåvägs databitar för skriv och läsoperationer Ingång/Utgång 

nWE Satt till låg (=0) utförs skrivoperationer Ingång  

nCE Aktiverar kretsen vid låg (=0) Ingång  

nOE Kontrollerar IO-pinnarna, utgångar=låg  Ingång 

nBHE Väljer att data från kretsen ska hamna på IO9-IO16 vid låg Ingång 

nBLE Väljer att data från kretsen ska hamna på IO1-IO8 vid låg Ingång 

Vcc –0.5 V to +4.6 V relativt jord Ingång 

Vss Jord Ingång 

Tabell 12: Pinout SRAM 
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Kristallkrets 

Krets: HC49 

Tillverkare: C-MAC 

Beskrivning: 12MHz oscillationsfrekvens 

Komponent-nr: X1 

 

En 12 MHz kristall kopplas in externt och via intern PLL i CY7C67300 fås 48 MHz som är 

systemklockans hastighet. Denna kristall valdes för att den var hålmonterad och fanns 

lättillgänglig för företaget. Enligt specifikationen för CY7C67300 skall kristallen ha en load-

kapacitans på 20-33 pF med noggrannhet på +/-5 %. Denna komponent har ett värde på 33 

pF. CLKSEL-pinnen på CY7C67300 skall enligt specifikationen kopplas med pull-up via ett 

47 k motstånd för normalfunktionalitet, det visade sig att det fungerar utmärkt även utan 

detta motstånd i pull-up läge. 

 

Figur 18 beskriver schematiskt hur kretsen är inkopplad i systemet med kringkomponenter. 

 

                     

Figur 18: Schema Kristallkrets 

 

 
 

Figur 19: Kristallkrets 
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RF-drosslar 

Krets: BLM21B050 

Tillverkare: Murata 

Beskrivning: 500 mA 

Komponent-nr: F1-2 

 

USB-kommunikation är störningskänslig därför valdes att använda två EMI-filter mellan +5 

V-ledningarna från spänningsregulatorn till de båda host-portarna.  

 

 

 

Figur 20: Schema RF-drossel 

 

 
 

Figur 21: RF-drossel 
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7.4.2. Block 2 
Dessa komponenter har använts i konstruktionen. De övriga kringkomponenterna beskrivs 

inte mer ingående än det som finns i schemat [Ref 5]. 

 

BLUETOOTHMODUL - BLUEGIGA WT12 

Detta är en CSR Bluecore 04-kärna [Ref 10] monterad på en PCB, med ytmonterade 

lödpaddar på undersidan. Antenn, flashminne, kristall, balun/filter samt matchningskrets mot 

antennen finns inbyggt. Inbyggd Bluetoothstack (version 2.0) inkluderat upp till RFCOMM, 

samt Bluegigas inbyggda iWRAP. Det innehåller ASCII-interface och möjliggör styrning och 

diagnostik av Bluetoothmodulen. 

 

Denna Bluetoothmodul valdes utifrån förundersökningen av Bluetoothkomponenter som 

gjordes i projektets början. Anledningen till att just denna produkt valdes var: 

- Komplett och lättanvänd lösning 

- Bra pris 

- Rätt sändningsklass (~ 10 m) 

- Försäljning och support i Skandinavien (Sverige/Finland) 

- Inbyggd firmware har bra uppsättning inställningskommandon 
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Bluetoothmodulen kommunicerar mot andra Bluetoothmoduler enligt Bluetooth core-

specifikationen v 2.0 [Ref 15]. UART- eller USB-kommunikation mot tillkopplad host-krets. 

Programmering av flashminne via SPI. Indikering och styrning via 6 programmerbara I/O-

portar. Till detta system användes UART-interfaceet mot PIC:en. 

 

Bluetoothmodulen levereras med färdig firmware, av Bluegiga benämnt iWRAP Firmware. 

Denna firmware innehåller komplett Bluetoothstack med HCI-interface, L2CAP, SDP, 

RFCOMM samt Bluegigas egna iWRAP; styr- och kontrollprogramvara med inbyggd 

kommandotolk som kommunicerar över UART-interface.  

 

När modulen kopplas upp mot en terminal för första gången möts man av en 

inmatningsprompt, där man kan göra inställningar enligt specificerade kommandon som finns 

beskrivna i iWRAP-manualen. När inställningarna är gjorda ”ringer” man upp angiven 

Bluetoothadress, och när länken är upprättad övergår Bluetoothmodulen till 

datasändningsläge. Bluetoothmodulen kontrolleras via UART-interfaceet och 

kommandotolken. De olika kommandotyper som finns är bl.a. 

 Uppkopplings- och svarsbeteende gentemot andra Bluetoothenheter 

 Inställning av baudrate 

 Info om Bluetoothlänk, inställningar samt lokal status 

 Inställning av beteende och status för lokal hårdvara, t.ex. sändningsstyrka, 

Bluetoothadress, namn etc. 

 

Till CSR:s Bluetoothkärnor finns ett antal utvecklings- och konfigurationsmjukvaror, bl.a. 

utveclingsmiljön BlueLab SDK som kan köpas. Till detta projekt kunde man från Bluegiga 

ladda ner BlueSuite [Ref 16] 1.23 gratis, ett kit innehållande program för 

firmwareuppgradering, konfiguration av Bluetoothkärnan, test av hårdvara m.m. Denna 

mjukvara kräver dock en fysisk programmerarkrets. Programmering av Bluetoothmodulen 

blev aldrig aktuellt i detta projekt, då färdig, redan inprogrammerad firmware användes 

(iWRAP), samt att uppgradering av denna firmware inte heller behövdes. 

 

ADAPTERKORT FÖR BLUETOOTHMODUL 

På grund av att Bluetoothmodulen är ytmonterad når man inte anslutningspinnarna direkt, 

utan ett adapterkort konstruerades. Denna lösning valdes för att enkelt kunna hantera kretsen. 

Samtliga anslutningar från Bluetoothmodulen drogs ut till stiftlister på båda sidor av kortet, 

samt ett utvalt antal signaler och spänningsmatning drogs till en anslutningslist på undersidan.  

 

  

Figur 22: Designidé för adapterkortet 
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Adapterkortets kretsschema konstruerades i Cadstar Express 8.0. Kortet skapades som ett 

vanligt 2-lagers med jordplanet på ovansidan, mot Bluetoothmodulen. Vid kretskorts-

konstruktionen fick speciella åtgärder göras för att inte störa antennen, t.ex. att inte lägga 

jordplan vid antennen. 

 

 

     

Figur 23: Adapterkort, sidoprofil (t.v.) samt ovanifrån (t.h.) 

 

 

 

Figur 24: PCB-layout för adapterkortet 

 

En viktig parameter att tänka på vid designen av ett PCB för en Bluetoothmodul, är att inte 

skymma antennen med t.ex. plan eller ledare. Görs detta påverkas 

sändnings/mottagningsavstånd negativt. I databladet för Bluetoothmodulen beskrivs hur man 

skall begränsa jordplanen runt antennen samt hur vior bör placeras, för att undvika 

störeffekter inom sändningsradien.  

 

Bluetoothmodulen har ett antal jordpinnar runtom sig. Detta är för att minska störningar från 

antennen samt att säkerställa jordningen. Man bör se till att dessa pinnar ansluts till ett 

jordplan för att säkerställa en stabil anslutning. Man bör även se till att ha jordplan i så stor 

utsträckning som möjligt på kortet, utom just i närheten av antennen. 

 

Bluetoothmodulen har inbyggd filtrering, så extern filtrering/avstörning är valfritt. Man kan i 

vissa fall behöva en avkopplingskondensator vid spänningsmatningen. 

 

Kortet designades utifrån de behov som upptäcktes vid början av BTU-systemets utveckling.  

I detta skede gissades att endast pinnarna VDD, GND, RTS, CTS, RX, TX och RESET 

behövdes dras till anslutningskontakten. Under utvecklingen behövdes ytterligare ett antal 

signaler till anslutningskontakten. Dessa följande förbättringar kan/bör utföras för att få en 
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förbättrad funktion. Man bör dra en eller två I/O-pinnar till anslutningskontakten för att kunna 

via iWRAP ställa dem till CD-indikator (Carrier Detect) för att se om länk upprättats. Även 

DTR-signalen från modulen är användbar för att kunna styra den s.k. ”escape sequence”, 

alltså koppla ner datalänken för att kunna återgå till konfigurationsläge. 

 

Om kretsen av någon anledning behöver programmeras om kan SPI-pinnarna behövas, vilka 

då måste CAD:as in till en senare revision av kortet. Dock går många inställningar att göra 

genom UART/RS232. 

 

MICROCONTROLLER - MICROCHIP PIC18F4550 

I detta delsystem behövdes en microcontroller som fungerar som ett USB-device, ha ett antal 

I/O, ha tillräckligt med minnesutrymme, UART-interface samt gärna mycket färdig firmware. 

På grund av att detta delsystem uppkom efter omplaneringen av projektet gjordes ingen 

formell undersökning, utan valet blev Microchips PIC18F4550 efter tips och erfarenhet inom 

företaget. 

 

 

Figur 25: PIC18F4550 på labbplattan 

 

PIC18F4550 är en 8-bits microcontroller med följande egenskaper: 

 10 bit A/D 

 USART 

 4 st timermoduler 

 USB 2.0 Full speed-modul, inbyggd SIE samt pull-up-motstånd. 

 SPI-interface 

 I2C-interface 

 32 KB Flash 

 256 B EEPROM 

 2048 B SRAM 

 Dual-port RAM 

 35 st I/O 

 

Förutom detta tillkommer att det finns större mängder färdig USB-firmware, även med stöd 

för flera USB-klasser, HID inkluderat. Med detta som grund kan programvaran byggas vidare 

för att få de önskade egenskaperna som behövdes i projektet, t.ex. att skicka USB-data över 

UART. 

 

Som källa för klockfrekvensen har en 20 MHz kristall använts. PLL internt i PIC:en drar upp 

frekvensen till 48 MHz som krävs av den inbyggda USB-modulen. 

 

En nivåkrets mellan microcontrollern och WT12 var nödvändig. PIC:en kommunicerar i 5V 

nivå medan WT12 kommunicerar i 3.3V nivå. Kretsen som testades för detta var en 

buffertkrets av typ Philips 74HC4050N. Den matas med 3.3V och har PIC:ens TX-pinne som 
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input. Output är direkt kopplad till WT12:ans RX-pinne. WT12:ans TX är kopplad direkt till 

PIC:ens RX då 3.3V-nivåer är acceptabla som insignal till PIC:en enl figur nedan.  

 

 

Figur 26: Nivåkrets mellan PIC och Bluetoothmodul 

 

PIC:en matas med +5 V via USB-bussens VBUS-ledning, men Bluetoothmodulen måste drivas 

på +3.3 V. Som spänningsregulator för detta valdes kretsen LM350T då samma typ användes 

vid utvecklingen av Block 1. Spänningsregulatorn matades av +5 V-matningen. 

 

USB-KONTAKT 

USB-anslutningen sker genom en USB ”B” honkontakt. Då systemet kopplades upp på en 

labbplatta löddes USB-kontakten på ett eget kopplingskort och anslöts till labbplattan via 

stiftlist. USB-kontaktens fyra signalledare anslöts till +5 V och 0 V på kortet, respektive 

DATAP och DATAN in på microcontrollerns motsvarande pinnar. 

 

DEBUG OCH 3.3V RS232-ADAPTER 

Under utvecklingen valdes att designa in debugfunktionalitet på seriesignalerna mellan 

microcontrollern och Bluetoothmodulen. På grund av att Bluetoothmodulen kommunicerar i 

3.3 V krävdes någon form av nivåkrets även mot datorn. Ursprungligen sattes denna nivåkrets 

från ST Microelectronics direkt på labbplattan, men vissa glappkontakter och störningar 

uppstod, så därför krävdes ett alternativ. Som lösning på detta löddes en ST3232-krets på ett 

experimentkort med tillhörande passiva komponenter och anslutningskontakter.  

 

 

Figur 27: 3.3V RS232-adapter, ansluten till USB-UART-adapter 
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7.5. Konstruktion – inbyggd programvara 
 

7.5.1. Block 1 
 
PROGRAMVARA 
Vid utvecklande av firmware och verfierande av dess funktion har följande program använts: 

- C/C++ Development – Eclipse Platform (med tillhörande externa program) 

- LookRS232 

- Hyper Terminal  

- SnoopyPro, för avlusning av USB device drivers 

 
FRAMEWORK FRÅN CYPRESS 
Funktionsbiblioteket 

Detta kodbibliotek tillhandahåller färdiga funktioner för användaren. Språket är C men vissa 

funktioner är skrivna i assembler. För att kunna använda de existerande funktionaliteten krävs 

förståelse kring hur man konfigurerar filen fwxcfg.h för att passa just det avsedda projektet. 

Detta görs genom att definiera och avdefinera makron i filen. Där kan det bestämmas hur 

många SIE-enheter som skall användas. Det andra som krävs är förståelse hur egen 

applikationskod kan läggas till och vilka frameworks-funktioner som kan användas och hur 

dessa hänger ihop. Syntaxen #define används flitigt av utvecklarna av detta kodbibliotek för 

att kontrollera vilka funktioner som skall finnas med. 

 

När arbete görs i kodbiblioteket används ”C/C++ Development – Eclipse Platform” som är 

det existerande utvecklingsverktyget för utveckling mot denna kretstyp från Cypress. Vid 

installation av utvecklingsverktyget till CY3663-kortet fanns det en del exempelkod att tillgå, 

både för stand-alone (endast den inbyggda microcontrollern) och tillsammans med en 

hostprocessor. Efter en enkel studie av dessa exempel blev valet att utgå från exemplet med 

namnet DE3 som liknade det önskade alltså en host och en slav (för kodnedladdning). 

 

Filbeskrivning 

Kolumnen plats visar på i vilken mapp funktionerna finns i, om det rör sig som 

frameworksfiler (F) eller projektunika filer (P). 

 

C-fil: H-fil: Beskrivning: Plats: 

Host.c Host.h Hanterar enumereringsfasen, requests, lagring av 

deskriptorer. 

F 

Device.c Device.h Minnesallokeringar för lagring av device-structer, 

samt funktioner för åtkomst av dessa från andra 

filer. 

F 

Usb.c Usb.h Här hanteras USB-kommandon på hårdvarunivå, 

intieringar av portar, sänding, mottagning, 

hastigheter, synkronisering m.m. 

F 

 

Uart.c Uart.h Här finns funktioner för att skriva och läsa från 

UART 

F 

Timers.c Timers.h Här finns funktioner för användning av de två 

inbyggda timers som finns. 

F 

 

Siex.c Siex.h Funktioner för intiering av SIE, enumerering under 

körning för USB-enheter som kopplas in och ur 

P 
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Utils.c Utils.h Här finns användarfunktioner t.ex. byteswap F 

Fwxmain.c - Här påbörjas exekveringen och innehåller handlers, 

och intieringar 

av centrala funktioner så som interrupt, uart. 

F 

App.c App.h Här skall användaren lägga in sin kod, uppdelad på 

tre funktioner app_pre_init (körs före 

systemintieringar), app_init(körs efter 

sysemintieringar) och app_task(som körs varje 

systemklockspuls) 

 

P 

 

- Fwxcfg.h Här finns en hel del makron för olika defineringar 

och deklareringar av funktioner 

 

P 

 Cy7c67200_300.h Innehåller registerdefineringar för de specifika 

kretsarna 

F 

Tabell 13: Beskrivning c/h-filer i framework 

  

Assemblerfil: Beskrivning: Plats: 

Isrs.s Hanterar interruptfunktioner F 

Uartasm.s Hanterar rutiner för 

sändning/mottagning av tecken och 

strängar till UART-modulen 

F 

Tabell 14: Beskrivning assemblerfiler i framework 

 

Övriga filer i kobiblioteket avser mera detaljerade funktioner så som URB, TD, OTG, 

Minneshantering (buffrar och listor) och specifika filer för utvecklingskitet CY3663. 

Författarna anser inte att det är befogat att göra en beskrivning på dessa filer i detta dokument, 

p.g.a. dess komplexitet och för att det inte tillför läsaren något. 
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Hierarkisk beskrivning av filer 

 

Figur 28: Hierarki, framework 

 
Filernas beroenden är väldigt komplext uppbyggt men beskrivs sammanfattat i figuren ovan 

(figur 5). Vissa beroenden är borttagna då dessa fås indirekt via andra filer.  

 

Funktionsstruktur i projektet 

Nedan visas en bild som beskriver exekveringsordningen av programkoden för block 1. 

Exekveringen påbörjas vid start och när kodflödet går in i exekveringsloppen för första 

gången så körs en initieringsfas där alla funktionalitets init-funktioner körs. När detta är klart 

går kodflödet vidare till den del av koden där idle-funktioner körs. Sist exekveras app-task, 

detta loopas nu hela tiden som processorn CY16 kör. 
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Figur 29: Flödesschema 

 

Bilden ovan avser att beskriva hur kodflödet i CY16 går. I blocket fwx_init finns 

initieringsfunktioner för respektive aktiverad funktion t.ex. app_init. Detta körs bara en gång 

sedan snurrar exec_loop på och idle-funktionerna hanteras på lägsta nivå av BIOS. Här finns 

funktioner som sie1_idle och app_task. På grund av komplexiteten att beskriva mera i detalj 

hur alla funktioner kan placeras in i ett kodflöde så valdes at endast göra denna beskrivning 

för detta blocks firmwarekod. 

 

exec_loop() 

Detta är huvudprogramloopen som körs hela tiden. Givetvis är detta mera komplicerat i 

verkligheten men denna schematiska bild ovan ger i alla fall en inblick över hur allt hänger 

samman. 

 

fwx_program_init() 

Denna funktion anropar direkt fwx_init. Denna funktion körs endast en gång, efter detta så 

anropas intieringsfunktioner för SIE-enheterna sedan körs de idle-funktioner som kommer att 

köras hela tiden efter. 
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fwx_init() 

Denna funktion anropar flera initieringsfunktioner som möjliggör interrupt, UART, device-

map, URB, TD-listor och kontroll av inkopplade enheter från start. 

 

App_init 

I denna funktion kan användaren lägga in egen kod t.ex intieringar av GPIO, UART , Timers 

eller annan applikationsspecifik kod. Här finns den huvudsakliga kod som skrivits i projektet 

för att kunna kommunicera över Bluetoothlänken till Block 2. 

 

App_task 

Här placeras kod som man vill ska utföra något hela tiden i programflödet. Här bör kod för att 

hantera data från USB-interfaceet finnas som lagras och sänds trådlöst till Block 2. 

 

FIRMWAREUTVECKLING 
Uppgift 

Firmware hos Block 1 skall lagra deskriptorer från USB I/O för att sedan när Bluetoothlänken 

mellan blocken är upprättad skicka dessa via UART-skrivningar till Block 2. När en av I/O 

pinnarna på Bluetoothmodulen går från 0 till 1 så skall den inbyggda programvaran för block 

1 reagera och påbörja överföring av deskriptorer till Block 2. Uppdatering sker sedan av 

deskriptorerna hos Block 2 så att USB I/O beter sig som en riktig HID-enhet. Binärfilen 

laddas ner till EEPROM på kretskortet som sedan efter att man tryckt på reset-knappen laddas 

till det interna RAM-modulen i CY7C67300, om filen överskrider ca 15 kB kopplas det 

externa RAM-kretsen in automatiskt av den inbyggda BIOS-funktionaliteten. 

 

Kodförändring av det existerande kodbiblioteket 

Eftersom utvecklingen utgick från ett av kodexemplen för utvecklingsverktyget till CY3663-

kitet från Cypress så måste en del kod förändras. Först avdefinerades en del makron som 

avsåg funktionalitet som inte var intressant t.ex. specifika funktioner för utvecklingskortet i 

CY3663 och OTG-relaterad funktionalitet. Efter detta testades successivt del för del framåt 

för att få kontroll över allting då detta system är mycket svårt att bemästra även efter flera 

veckors arbetande med det. 

 

Deskriptorhantering i Block 1 

När USB I/O kopplas in i USB-port 1A hos Block 1, då reagerar USB-host genom att påbörja 

enumereringsfasen. Detta innebär att Block 1 lite förenklat ”frågar” USB I/O vad för enhet 

den är, USB I/O svarar genom att skicka deskriptorer som sedan lagras i Block 1. 

 

Följande deskriptorer skickas och mottas av Block 1: 

- Devicedeskriptor 

- Konfigurationsdeskriptor 

- Interfacedeskriptor (”bInterfaceClass” = 0x03 identifierar klassen som HID) 

- HID-deskriptor 

- Endpointdeskriptor 

 

För mer information kring deskriptorer, se bilagor till denna rapport. 
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Figur 30: Systemhändelser 

 

app_parse_descriptor() 

Sedan handlade det om att sätta sig in i var icke användbara kodblock för projektet låg samt 

hur dessa kunde tas bort utan att påverka andra delar. Eftersom kodbiblioteket inte hade någon 

implementationer av hantering och lagring av HID-deskriptor gjordes ändringar i funktionen 

app_parse_descriptor() som finns i app.c. Denna funktion har i uppgift att sortera 

inkommande information från en request via dess typ och lagra i devicestructen. Detta gällde 

även för interfacedeskriptorn och endpointdeskriptorn som inte lagrades korrekt från början.  

 

enumeration_handler() 

För att kunna skicka HID-rapport request måste en del förändringar och tillägg göras i denna 

funktion. Detta innebär att en request måste göras av HID-rapport deskriptorn, denna request 

är en standard request som i kodflödet skall skickas efter en existerande set-configuration 

request enligt rekommendation från ett USB-forum [Ref 13] och från USB-experter [Ref 17]. 

 

app_init() och app_task() 

Här finns ingen kod alls från början utan här kommer alla specifika kodblock för systemet att 

finnas. Det som görs är: 

- Initieringar av GPIO samt kod som styr lysdioder och knappar. 

- Åtkomst av deskriptorer och sändning till Block 2. 

- Åtkomst av HID-rapport och sändning till Block 2. 

- V-bus styrning. 
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Systemstatus via lysdioder 

Under utvecklingen av den inbyggda programvaran bestämdes att lysdioderna som finns 

monterade på kretskortet skulle användas till följande funktionalitet: 

 

Low-speed: Lyser när enhet som använder low-speed är inkopplad (GPIO 1). 

Full-speed: Lyser när enhet som använder full-speed är inkopplad (GPIO 2). 

Exec-loop: Blinkar med en viss hastighet i app-task funktionen för att indikera att systemet 

kör (GPIO 3). 

Enumerering OK: Lyser när inkopplad enhet gått igenom enumereringsfasen och släcks när 

enhet kopplas ur (GPIO 4). 

Enumerering misslyckad: Lyser om en enhet inte kan enumereras korrekt (GPIO 5). 

Rapport mottagen: Blinkar till när Block 1 fått en ny HID-rapport från USB I/O (GPIO 6). 

 

Överföring av deskriptorer 

Version 1.0 av USB I/O (2004) med low-speed användes i testet. För att kunna få tag i 

informationen i deskriptorerna för att sedan skicka till Block 2 användes funktionen: 

 

USB_DEVICE *find_device_by_sie_port( uint16 sie, uint16 port ) 

som finns i device.c 

 

Denna funktion kunde man nå enkelt i app.c där det är meningen att användaren får lägga in 

egen kod. Först testades metoden att skriva informationen via Bluetooth direkt i host.c men 

detta visade sig vara fel väg att gå då. En debugg-utskrift via UART tog för lång tid. 

 

Sedan användes enkelt stegande av en pekare så att alla poster kunde skickas över. På andra 

sidan kan man sedan enkelt kolla posten bLength för att får reda på hur lång varje deskriptor 

är för att kunna avgöra vilka data som tillhör vilka deskriptorer. 

 

För att kunna verifiera att deskriptorerna som USB I/O skickar mottas i CY7C67300 så valdes 

att göra en utskrift av varje post i device, config, interface samt hid i app.c och jämföra med 

utskrifter från SnoppyPro till datorn.  

 

Deskriptorerna skickades över en byte i taget och sedan arrangera upp data korrekt i 

respektive deskriptor i Block 2. 

 

Kommunikation mot Block 2 

För att kunna köra igång användningen av USB I/O som enhet i datorn kopplad till Block 2 

krävs nu en skriv- och läsfunktion i app.c, vilket troligen måste lösas med hjälp av interrupt i 

processorn. All data som USB I/O nu skickar skall direkt skickas över Bluetooth till Block 2. 

Några sådana funktioner som beskrivs här har inte implementerats och testas. Detta hade bara 

kunnat påbörjas om den inkopplade PC:n fått tillgång till alla USB I/O:s deskriptorer, vilket 

inte har åstadkommits i projektet. 
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7.5.2. Block 2 
Som utgångspunkt för firmware till detta delsystem valdes ett färdigt kodbibliotek som 

ursprungligen konstruerats av Microchip Technology Inc [Ref 9], som senare modifierats av 

Jan Axelson/LVR. Biblioteket är designat för att köras på Microchip:s PIC-microcontrollers 

med USB-stöd. Det finns ett utvecklingskit, PICDEM FS USB, som bygger på kontrollern 

PIC18F4550 och som använder denna firmware. 

 

UTVECKLINGSMILJÖ 

För att kunna använda denna firmware krävs: 

 Microchip:s MPLAB IDE, minst version 6.62 samt  

 C-kompilatorn C18, minst version 2.30.01. 

 

FILER 

Detta framework är ett system av olika kodfiler som innehåller olika komponenter och 

funktioner för USB HID. Här följer en kort genomgång av filerna i frameworket. 

 

 
Figur 31: Vanligaste filerna i FS USB HID framework 

  

Här följer i tabellen beskrivning av de olika filerna som finns med i MPLAB-projektet. 

 

C-fil: H-fil: Beskrivning: 

- usbcfg.h Huvudfil, innehåller definitioner av 

endpointstorlekar, ägandeskapsvariabler för 

control-transfers, inställningar för USB-modulen. 

hid.c hid.h Klasspecifika funktioner för HID, t.ex. kontroll av 

HID-requests, sändning och mottagning av HID-

rapport, initiering av HID-endpoints m.m. 

main.c - Huvudfilen för projektet, den fil som använder 

resten av filerna i projektet. Innehåller initieringar 

av kontrollern, USB-modulen. Innehåller main( ). 

Anropar funktioner i andra filer för varje varv 

koden körs. 

usb9.c usb9.h Sköter de USB standard requests som beskrivs i 

kapitel 9 i USB-specifikationen, samt 
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enumereringshanterare för standard USB 

deskriptorrequests. 

usbctrltrf.c - Innehåller funktioner för requests och Setup-

transaktioner över control-pipen. 

usbdrv.c usbdrv.h Lågnivåhantering av USB-funktionaliteten. 

Kontrollerar busstatus, USB-modulens tillstånd och 

detektering av busstransaktioner. 

usbdsc.c usbdsc.h Innehåller structer för USB-deskriptorerna. 

Samtliga deskriptorer hårdkodade, samt länkning 

av hanterare för klasspecifika- (HID-) anrop. 

usbmmap.c usbmmap.h Hanteringsfil för minnesallokering av endpoints. 

Hanterar även s.k. endpointdeskriptorer. Allokering 

sker under kompilering. 

user_generic_hid.c user_generic_hid.h Användarens ”egen” fil. Egna initieringar, egen 

applikationskod. 

Tabell 15: Filer i kodbiblioteket 

 

Förutom dessa filer finns länkarskriptet för kretsen som koden skall köras på, 18f4550.lkr. 

När koden tankas ned är den anpassad för att programmeras direkt via 

programmeringshårdvara i kretsen. Men vid denna konstruktion användes Microchips 

PICDEM USB Bootloader, och detta länkarskript måste bytas till ett annat som gör att koden 

inte läggs in på samma adressrymd som bootloadern. Detta finns beskrivet i en online-tutorial 

som använts under projektet [Ref 6] och PICDEM Manual [Ref 7]. Det finns även fler filer 

som projektet använder, för t.ex. interrupt, standardformat för datatyper, endpointdefinitioner 

för transfertyper med mera. 

  

FUNKTIONELL STRUKTUR 

Här följer en beskrivning över hur beroenden mellan filer och hur USB-

kommunikationsflödet fungerar i detta framework. Koden är rätt komplex och när ett request 

kommer in grenar den på flera platser i koden innan rätt hanterare svarar. 

 

 

Figur 32: Skiss över firmwarefunktionen 
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FLÖDESSCHEMA 

Detta är en översiktlig skiss över flödet i firmwarekoden. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 33: Översiktligt flödesschema  

 

Initiering och uppstart 

Först i firmware görs en initiering av microcontrollern. Detta görs i funktionen UserInit() som 

anropas från main-funktionen. Härifrån anropas även den egna SetupBTU()där initiering av 

Bluetoothmodul ingår. USB-modulen i PIC:en startas upp i och med att makrot 

mInitializeUSBDriver() anropas i InitializeSystem() som är placerad i main.c. 

 

Beteende vid ”Control transfers” 

Control transfers används först och främst vid enumerering, och är då riktade till endpoint 0 

(EP0). Sådanda transaktioner detekteras i funktionen USBDriverService() som finns i 

usbdrv.c. Om en transaktion nyss är avklarad anropas USBCtrlEPService() som ligger i 

usbctrltrf.c, och den väljer sedan vilken kategori av hanterare som skall anropas beroende på 

om det är en Control In/Out/Setup-transaktion som har inkommit.  

 

Om en Setup-transaktion har inkommit, kollas den i USBCheckStdRequest() som finns i 

usb9.c. Denna fungerar som en case-sats som anropar rätt hanterare utifrån bRequest-fältet i 

Initiering 

Hantering USB-

modul (HW) 

USBDriverService() 

USB-

interrupt? 

Ja 

Nej 

USBCtrlEPService() 

USBProtocolResetHandler() 

USBSOFHandler() 
... 

Bluetooth Init,  

hämta deskriptorer, 

ställ in USB-modul 

BTU-funktioner 

CtrlTrfOut 

CtrlTrfIn 

CtrlTrfSetup 
HID 

... 

ProcessIO() 
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Setup Packet. Utifrån detta körs respektive requesthanterare, t.ex. USBStdGetDscHandler() 

och USBSetCfgHandler() i usb9.c. 

 

Requesttyperna GET_REPORT() och SET_REPORT() som skickas via Control-pipen 

hanteras av GetInputReport0() och HandleControlOutReport() i user_generic_hid.c. 

 

Beteende vid ”Interrupt transfers” 

Denna del hanteras klasspecifikt för HID. I user_generic_hid.c finns färdig exempelkod som 

läser av inkommande data på Interrupt-Out-pipen, kopierar det och skickar tillbaks det igen på 

Interrupt-In-pipen. Funktionerna som läser resp. skriver detta är HIDRxReport() och  

HIDTxReport(). 

 

 

 

Figur 34: Relationer mellan filer 

 

Ändrade delar 

Detta avsnitt behandlar de delar som modifierats eller tillagts till projektet. I stora drag 

innebär de tvingade ändringarna att den färdiga exempelstrukturen för deskriptorer och 

buffertar byggs om och hanteras generellt och dynamiskt. 

 

I stort sett alla deskriptorer har ändrats från statiskt definierat till dynamiskt förändringsbart 

format. Dessa deskriptorer är definierade i structtyp. På grund av detta sker vissa 

begränsningar i form av att microcontrollern som använts ej har stöd för dynamisk 

minneshantering. Detta fås genom någon form av operativsystem eller liknande funktion.  
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Ändringar behövde göras bland strukturdefinitionerna av deskriptorerna.  

I filen usbdefs_std_dsc.h togs  ”rom” från structdefinitionerna till USB_DEV_DSC, 

USB_CFG_DSC, USB_INTF_DSC och USB_ENDP_DSC. 

 

Under detta utvecklingsprojekt blev valet att konvertera den ej ställbara deskriptorstrukturen 

till en ställbar struktur. I och med detta kunde en valfritt stor array användas för att lagra byte 

för byte av deskriptordata. Nackdelen med detta är att man måste identifiera datat som ligger i 

”byte-strömmen” i arrayen, till skillnad mot structer där man redan har väldefinierade element 

som kan pekas ut direkt. På grund av deskriptorernas förändring behöver vissa ändringar av 

deskriptor- requesthanterarna göras.  

 

När Block 2 är igång och kör normalt kommer requests vid uppstart från USB-hosten 

(datorn), t.ex. GET_DESCRIPTOR. Detta hanteras av funktioner som finns i usb9.c. Dessa 

måste justeras så att hämtning av deskriptorer sker från RAM. Detta beror på att 

deskriptorerna har konfigurerats och tilldelats värden under körning, till skillnad mot det 

normala, att de läggs in ”hårdkodat” från början. 

 

Mer exakt innebär hämtning från RAM-minne att man måste noga hantera vilken inställning 

datapekaren pSrc har, som används i dessa requesthanterare för att peka ut datat som skall 

sändas.  

 

Ursprungligen sändes ROM-data och då tilldelas pSrc på följande sätt: 

 
pSrc.bRom = &device_dsc; 

 

När datat skall skickas från RAM-minne krävs att denna tilldelning ser ut såhär: 

 
pSrc.bRam = &device_dsc; 

 

Även variabeln usb_stat.ctrl_trf_mem bör tilldelas korrekt. Görs en sändning av data från 

RAM-minnet skall den ställas på följande sätt: 
 

usb_stat.ctrl_trf_mem = _RAM; 

 

till skillnad mot tidigare: 

 
usb_stat.ctrl_trf_mem = _ROM; 

 

Båda dessa ändringar innebär rent praktiskt att pekaren tilldelas ett arbetsområde i RAM-

minne istället för ROM-minnet. 

 

I och med att deskriptorstrukturen ändrades måste vissa buffertar för USB-funktionaliteten 

ändras. Dessa är beroende av den USB-enhet som anslutits till Block 1. Först var det tvunget 

att ändra storleken på vardera HID-endpoint: 
#define HID_INT_OUT_EP_SIZE      16 

#define HID_INT_IN_EP_SIZE       64 
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Sedan behövdes buffertstorleken för HID-rapporter ställas in till motsvarande datalängder: 
#define HID_INPUT_REPORT_BYTES    64 

#define HID_OUTPUT_REPORT_BYTES   16 

#define HID_FEATURE_REPORT_BYTES  2 

 

I och med att detta är fasta värden (”defines”) kommer buffertstorleken endast motsvara den 

som USB I/O för Full-Speed använder. För framtida versioner behöver detta ändras till 

dynamiskt för att kunna stödja samtliga versioner av USB I/O. 

  

Tillagda delar 

Här presenteras den funktionalitet som har lagts till i detta framework. 

 

För inställning av Bluetoothmodulerna finns ett antal kommandon som måste köras. Dessa är 

av ASCII-format och tolkas av iWRAP-tolken på Bluetoothmodulen. Följande kommandon 

nedan har använts. 

 

Bluetoothvärd (block 2) 
SET BT CLASS 001F00 

SET BT PAGEMODE 0 2000 2 

SET BT PAIR 00:07:80:81:E1:DB 5b2660154a37df4410d4d5986c50a4eb 

SET BT ROLE 0 F 7D00 

SET CONTROL CD 80 0 

SET CONTROL ESCAPE 43 00 1 

CALL 00:07:80:81:E1:DB 1 RFCOMM 

 

Bluetoothslav (block 1) 
SET BT CLASS 001F00 

SET BT PAGEMODE 3 2000 1 

SET BT ROLE 0 F 7D00 

SET CONTROL CD 80 0 

 

Kort beskrivning av kommandona: 

SET BT CLASS  ställer in enhetklassen som Bluetoothmodulen ska presenteras som 

(Class Of Device).  

SET BT PAGEMODE  ställer in Bluetoothmodulens beteende vid sökning och 

sökbarhet/synlighet gentemot andra Bluetoothmoduler. 

SET BT PAIR  ställer in ”parningen” mellan Bluetoothmodulerna. Detta är en 

säkerhetsaspekt vilken gör att endast de två parade modulerna kan 

koppla upp mot varann. 

SET BT ROLE  ställer in värd/slavförhållandet mellan modulerna. 

SET CONTROL CD  ställer in om en I/O på Bluetoothmodulen ska användas för att visa 

att länk är aktiv (Carrier Detect). 

SET CONTROL ESCAPE ställer den s.k. escapesekvensen för att kunna gå till 

inställningsläge då dataläge är aktivt. 

CALL   ”ringer” upp en Bluetoothmodul.  

 

Värden från deskriptorerna hos den fjärranslutna enheten skickas från Block 1. De skickas 

deskriptor för deskriptor, skall mottagas och kontrolleras i detta block. Som förbättring kan 

datat mellan blocken ordnas enligt ett eget protokoll för att tydligare indikera vilken 

deskriptor som skickas. Vid uppstart av ”Bluetooth-USB-adapter”-systemet är den första 

åtgärden att Block 1 skall enumerera eventuella anslutna USB-devicear. Under denna fas 
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efterfrågas de deskriptorer som Block 2 ska konfigureras med. Andra steget är att 

Bluetoothlänken upprättas mellan Block 1 och Block 2. När detta är gjort kommer 

firmwarekoden fram till ett tillstånd där den väntar i mottagningsfunktionen för deskriptorer. 

Funktionen heter GetRemoteDescriptors() och ”lyssnar” på trådlösa länken och väntar på att 

deskriptorernas poster ska skickas. Vid mottagning sparas de in i vektorer och ordnas.  

 

När korrekta deskriptorvärden mottagits och ordnats, skrivs de så in i nya deskriptorer för 

USB-modulen via funktionen ConfigureLocalDescriptors().  

  

TEST AV KLASS - CDC 

Under utvecklingen har dessutom en ytterligare ”CDC-firmware” använts för att kunna 

debugga kommunikation mot Bluetoothmodulen. Då den enda UART-porten tagits upp av 

Bluetoothmodulen, kunde CDC-firmware erbjuda en emulerad COM-port via USB där 

debugdata kunde transporteras. Rent praktiskt innebär det att under utvecklingen kördes 

Block 2 som en emulerad COM-port istället för som en HID-enhet. Likaså denna klass finns 

som körbart firmwareexempel från Microchip. 

 

NÖDVÄNDIG VIDAREUTVECKLING 

Denna del belyser delar som måste färdigställas för att få fullgod funktion, men som ej kunde 

färdigställas pga tidsbrist i projektet. 

 

Strängdeskriptorer är de komponenter som innehåller namnet för USB-enheten, t.ex. ”USB 

I/O” som syns under enhetshanteraren i Windows. Denna deskriptor har ännu inte kunnat 

mottas i Block 1, och det har även inte byggts om för dynamisk hantering i detta block heller. 

Strängdeskriptorerna ligger lagrade som structer innehållande typ, längd och själva strängen. 

 

Endpoints i detta block hanteras via endpointdeskriptorer och allokering i minnesbuffertar. 

Hittills är inte antal och storlek av endpointbuffertar möjligt att ändras under körning. Man 

bör bygga en funktion som undersöker deskriptorerna från Block 1 och som allokerar efter 

denna info. En enklare lösning är att man vet vilka typer av enheter som skall fjärranslutas 

med ”Bluetooth-USB-adapter” och ställer in färdiga tillstånd för dessa alternativ. 

 

En metod för att snabbt hantera inkommande HID-data på interrupt-pipen bör hittas. En 

flagga sätts dock varje gång USB-protokollhanteraren/rutinerna körts av main-loopen, detta 

kan vara bästa sättet. Mindre undersökning om detta går att lösa i interruptrutiner eller dylikt 

kan göras, om snabbare svarstider på dataöverföringen kan behövas. 

 

För att garantera rätt tolkning av data bör ett protokoll upprättas. Protokollet bör definiera ett 

format för datat som skickas mellan Block 1 och Block 2. I protokollet kan t.ex. fält- eller 

paketdefinitioner implementeras, för att kunna särskilja deskriptordata från varandra. 
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7.6. Konstruktion – system 
 

7.6.1. Integration av delsystemen 
Efter utvecklandet och testandet av de två delsystemen påbörjades samkörning av systemen. 

Det enda praktiska som behövdes för att få systemen att fungera tillsammans var att 

konfigurera korrekt Bluetoothadress i de både Bluetoothmodulerna.  

 

Till Block 1 anslöts USB I/O via USB-kontakten. Testkörningar gjordes med både USB I/O 

version 1 och version 2. Körningarna visade på en delvis lyckad enumerering av USB I/O, 

vilka skickades över Bluetooth till Block 2.  

 

Sedan anslöts Block 2 till datorn. Innan Block 2 startade USB-modulen och 

enumereringsfasen från datorn påbörjats, inväntades de utlästa deskriptorerna från Block 1. 

När nödvändiga deskriptorer mottagits över Bluetooth startades USB-modulen och enheten 

USB I/O dök upp i datorn. På grund av problem och tidsbrist i utvecklingen kunde inte nästa 

steg, dataöverföringen, verifieras. Det kvarstod arbete i både Block 1 och Block 2 vid detta 

skede. 
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8. Resultat 
Detta avsnitt beskriver de resultat som producerats under arbetet. Förutom själva kretskorten i 

systemet, togs det fram kretsscheman, layoutdesigner och dokumentation. 

 

8.1. Kretsscheman 
 

8.1.1. Schema – Block 1 

 

Figur 35: Schema Block 1, Blad 1 



Dokumentkategori:  Dokumenttitel: Dokumentnr. 

Projektdokument Projektrapport MCAJ1-BTU-440 
Utfärdat av: Datum: Ant.sidor:    Version:  

Fredrik Modigh/Jerry Niva 13-09-29 102             0.9 

 

 

 © Motion Control i Västerås AB 71 

 

Figur 36: Schema Block 1, Blad 2 
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Figur 37: Schema Block 1, Blad 3 
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Figur 38: Schema Block 1, Blad 4 
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Figur 39: Schema Block 1, Blad 5 
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Figur 40: Schema Block 1, Blad 6 
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8.1.2. Schema – Block 2 

 

Figur 41: Schema Block 2 



Dokumentkategori:  Dokumenttitel: Dokumentnr. 

Projektdokument Projektrapport MCAJ1-BTU-440 
Utfärdat av: Datum: Ant.sidor:    Version:  

Fredrik Modigh/Jerry Niva 13-09-29 102             0.9 

 

 

 © Motion Control i Västerås AB 77 

8.1.3. Schema – Adapterkort Bluetoothmodul 

 

Figur 42: Schema Adapterkort Bluetoothmodul 
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8.2. Kretskortdesign 
 

8.3. Layoutdesign block 1 

 

Figur 43: Layout Block 1, Lager 1 

 

 

Figur 44: Layout Block 1, Lager 2 
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Figur 45: Layout Block 1, Komponentplacering lager 1 

 

 

Figur 46: Layout Block 1, Komponentplacering lager 2 
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8.4. Layoutdesign block 2 – Adapterkort Bluetoothmodul 
På grund av att block 2 löstes genom användande av en labbplatta (kopplingsdäck) blev enda 

PCB-designen för adapterkortet för Bluetoothmodulen. 

 

 

Figur 47: Layout Block 2, Layoutdesign 

 

 

Figur 48: Layoutdesign Block 2, Alla lager 
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8.5. Färdig hårdvara 
I detta avsnitt presenteras bilder på den färdiga hårdvaran som konstruerats. 

 

 

Figur 49: Block 1 ansluten till USB I/O 

I Figur 49 ovan syns USB I/O längst till vänster, kopplad via USB A- till B-sladd till 

kretskortet för Block 1. Bandkabeln i högra hörnet av Block 1 kopplas till adapterkortet för 

Bluetoothmodulen. Det mindre kretskortet längst till höger är ett RS232-adapterkort, för att 

kunna skifta spänningsnivåer mellan 5 V UART och korrekta RS232-nivåer. 

 

 

Figur 50: Översiktsbild av Block 1 

I Figur 50 ovan visas kretskortet för Block 1. Centrala delen i Block 1 är Cypress-controllern 

och dess kringkomponenter är placerade runt den. I nedre vänstra hörnet ser man de två USB-

hostportarna, till vilka den fjärranslutna enheten skall anslutas (USB I/O i detta fall). Ovan de 

två kontakterna finns en USB-device-kontakt för anslutning till t.ex. dator. 
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Figur 51: Översiktsbild av Block 2 

I Figur 51 ses kopplingsdäcket som användes för funktionen av Block 2. På grund av tidsbrist 

och osäkerhet kring konstruktionen efter beslutet av uppdelning i två block, gjordes aldrig 

något kretskort för Block 2. Till vänster i mitten sitter microcontrollern, med USB-

devicekontakten för anslutning till datorn. Här ses även adapterkortet och Bluetoothmodulen 

ansluten på bandkabeln. 

 

 

Figur 52: Adapterkortet med monterad Bluetoothmodul 

I sista bilden ovan är adapterkortet för Bluetoothmodulen. Bluetoothmodulen utgörs av ytan 

av det gröna kretskortet och metallskärmen. Antennen på Bluetoothmodulen syns i det nedre 

vänstra hörnet av det gröna kretskortet. Ovanför och nedanför Bluetoothmodulen finns 

stiftlister för att nå samtliga pinnar på Bluetoothmodulen. Till höger syns genomsticket av 

stiftlisten som används för koppling mot Block 1/Block 2. Samma adapterkort användes till 

båda blocken. 
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8.6. Testning 
 

8.6.1. Deskriptorverfiering 
Under firmwareutvecklingen för block 1 gjordes en del testkod, nedan beskrivs några av dessa 

testkoder. 

 

UTSKRIFTER FRÅN LOOKRS232 
Vi skrev ett kodblock där en pekare stegas och pekar ut deskriptorvärden som sedan visas i 

LookRS232. Nedan visas hur resultatet blev: 
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UTSKRIFTER FRÅN SNOOPYPRO 
Nedan följer delar av loggfiler från USB-programmet SnoopyPro som använts på en dator 

med Windows XP och där USB I/O kopplats in på datorns USB-port. 

 

Devicedeskriptor 

 

 

Figur 53: Devicedeskriptor 
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Konfiguration-, interface-, HID- och endpointdeskriptor 

 

 

Figur 54: Konfiguration-, interface-, HID- och endpointdeskriptor 

 

HID-rapport deskriptor 

 

 

Figur 55: HID-rapport deskriptor 
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De deskriptorvärden som SnoopyPro visar från enumerering via PC-host stämmer bra överens 

med de värden som kan matas ut via UART. Tyvärr har inte SnoopyPros värden för HID-

rapportdeskriptorn kunnat verfieras, detta beror till mycket på tidsbrist inom ramen för 

projektet. 

 

HID-report deskriptor request 

Efter att ha studerat enumereringskoden för källkodsfilen host.c i kodbiblioteket för block 1, 

upptäcktes att ingen request av HID-rapporter fanns med. Det löstes genom att implementera 

denna request efter set_config enligt anvisningar från USB-experter [Ref 17] och USB-forum 

[Ref 13]. Resultatet av detta var att Sniffer-enheten inte kunde logga denna request. Åtgärder 

vidtogs då det var sannolikt korrekta utskrifter av korrekt request. Hos Sniffer-enheten gjordes 

då en sådan request skickades på bussen av en USB-host. 

 

Nedan visas utskrifter efter flytt av requesten så att den skickades före set_config. Nu kunde 

tydligt ses att Sniffer-enheten loggade händelsen vilket bevisar att denna del nu fungerar. 

 

 

Figur 56: Snifferloggning från enumerering mot block 1 

 

Enligt USB-specifikationen [Ref 14] finns ingen information kring exakt detta med klass-

specifika requests i enumereringsfasen, dock anser USB-experter [Ref 17] som kontaktats att 

man bör utföra detta efter set_config, eftersom slutförandet av denna request innebär att 

inkopplad USB-device är fullständigt enumererad. 
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Get_report och Set_report 

Nedan visas hur Sniffer-enheten loggar en get_report_request från USB-host. Detta lyckades 

genom att implementera en request i driverfunktionerna i firmware för block 1. Denna metod 

är ett sätt att kommunicera via USB, detta görs mot controlpipen, man kan även använda 

interruptpipen men då används inte get-report och set-report kommandon. 

 

 

Figur 57: Snifferloggning av get_report från block 1 
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8.7. Uppfyllda krav 
Detta avsnitt presenterar hur kraven som ställdes i början av projektet uppfyllts eller inte. 

 

Nr Krav Status/beskrivning 

1 Fungera enligt USB v 1.1 standarden Uppfyllt 

Val av hårdvara och firmware 

2 Kommunicera med en HID-enhet (t.ex. 

USB I/O) utan att förändringar måste 

göras på HID-enheten 

Uppfyllt 

Verifierat i test 

3 Kunna skicka/ta emot USB-data med 

full-speed alltså 12 Mbit/s. 

Uppfyllt 

Val av hårdvara och firmware 

4 Kunna kommunicera med valfri dator 

med valfritt operativsystem med 

möjlighet till Bluetooth-kommunikation 

och som stödjer HID 

Ej verifierat 

Endast testat med PC/Windows 

5 Använda klass 2 radio, 10 m 

sändningsavstånd vid fri sikt 

Uppfyllt 

Val av Bluetoothkrets 

6 Fungera enligt Bluetooth v 1.2 standard 

och klara dess överföringshastighet 

Uppfyllt 

Val av Bluetoothkrets 

7 Ha någon form av interface mot extern 

MCU 

Uppfyllt 

Stöd för UART 

8 Ha inbyggd/medföljande antenn Uppfyllt 

Val av Bluetoothkrets 

9 Vara utrustad med USB-kontakt av typ 

A hona för att kunna ansluta sladd till 

USB I/O 

Uppfyllt 

Design av block 1 

10 Ha någon form av interface för 

systemövervakning och felsökning på 

dator 

Uppfyllt 

Stöd för UART  

11 Kunna fungera med extern 

strömförsörjning via 5 V DC-nätadapter 

Delvis uppfyllt 

Block 2 ej förberett för nätadapter 

12 Kunna strömförsörja USB I/O från den 

inbyggda USB-hosten via USB-bussen 

enligt USB-standarden och dess krav på 

strömförbrukning hos enheter 

Uppfyllt 

Hårdvarudesign av block 1 

13 Ge möjlighet att skriva ut 

systemhändelser på dator via lämpligt 

interface 

Uppfyllt 

Stöd för UART 

14 Ge möjlighet att skriva ut felrapportering 

på dator via lämpligt interface 

Uppfyllt 

Stöd för UART 

15 Kunna arbeta utan problem i 

temperaturintervallet +10 till +40º C 

Uppfyllt 

Val av komponenter 

16 Klara av andra strålningskällor inom 

modulens arbetsområde 

Uppfyllt 

Endast testad i kontorsmiljö 

17 Anpassas och testas för att fungera 

tillfredställande ihop med produkten 

USB I/O 

Delvis uppfyllt 

Funktionalitet ej komplett utvecklad 
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18 Ge möjlighet att ansluta mer minne för 

framtida uppdateringsmöjligheter i form 

av andra profiler 

Uppfyllt 

Går att ansluta via t.ex. SPI eller välja 

större pinkompatibel krets 

19 Dokumentationen skall följa de uppsatta 

regler och anvisningar som finns på 

Motion Control AB 

Uppfyllt 

Samtliga dokument godkända av 

företaget 

20 En användarmanual och lathund för 

systemets användare skall upprättas 

Uppfyllt 

Dokument godkänt 

21 Skapa ett datablad som beskriver 

systemet på max en A4-sida 

Ej uppfyllt 

Kvarstående moment 

22 Källkodsfiler och ändringar i dessa skall 

vara noggrant kommenterade på svenska 

Uppfyllt 

Firmware godkänd av företaget 

Tabell 16: Uppfyllda krav 

 

 

Nr Önskemål Status/beskrivning 

1 Stöd för USB v 2.0 standard och därmed 

high-speed på 480 Mbit/s 

Ej uppfyllt 

Ej stöd i valda kretsar/firmware 

2 Kunna kommunicera med någon eller 

några fler profiler t.ex. mass storage, 

audio 

Uppfyllt 

Möjligt med annan firmware 

3 Bluetooth v 2.0 standard med EDR 

dataöverföring 

Uppfyllt 

Val av Bluetoothkrets 

4 Kommunikation med annan komponent 

via SPI 

Uppfyllt 

SPI tillgängligt på microcontroller 

5 Kommunikation med annan komponent 

via USB-device port 

Uppfyllt 

Block 1 har stöd för 2 USB-enheter 

6 Någon eller några andra profiler 

implementerade på stacken t.ex. mass 

storage, audio (Kompatibla med USB-

delen) 

Ej uppfyllt 

Endast SPP/serieportsprofil/iWRAP 

testat på Bluetoothmodul 

7 Systemet skall kunna ansluta till USB 

I/O, alltså ha inbyggd B-hane-kontakt 

Ej uppfyllt 

Inte implementerat 

8 Val av kapsling hos kretsar så att möjlig 

ersättningskrets går att använda på 

kretskortet om ursprungskretsen gått ur 

tillverkarens sortiment 

Delvis uppfyllt 

Mesta komponenter standardformat, ej 

säkrat i t.ex. Bluetoothmodul, Block 1:s 

USB-hostkrets 

9 Vid prototyputveckling skall 

hålmonterade komponenter användas om 

möjligt 

Uppfyllt 

Vissa komponenter finns endast i 

ytmonterat 

Tabell 17: Uppfyllda önskemål 
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9. Problem och brister 
 

9.1. RS232-krets 
Av någon okänd anledning fungerar inte ST3232-kretsen i sockeln för RS232-

kommunikation, nuvarande åtgärd är ett egenkonstruerat adapterkort för kretsen med DSUB-

kontakt som fungerar bra. Denna krets valdes vid montering p.g.a att den var mera tillgänglig 

för företaget. Den blåa enheten som sitter kopplad på DSUB9-kontakten är en  USB-seriell-

konverterare som användes för att utvecklingsdatorn inte hade någon COM-port att tillgå utan 

flera USB-portar. 

 

9.2. Kodbiblioteket 
Till en början är den färdiga kodstrukturen för USB-host väldigt komplicerat och mycket 

finns där som man inte kommer att använda. Det gäller att undvika att ändra och ta bort 

kodblock utan att man vet exakt vad som händer efteråt, med tanke på att arbetet utgick från 

ett av de kodexemplen man fick med i installationen av utvecklingsverktyget. Vad som visade 

sig vara viktigt var att inte lägga till eller ändra någon av de filer som fanns i mappen 

”common” där bland host.c, om man absolut inte är helt säker på vilka konsekvenser detta 

får. Mycket av arbetet i att sätta sig in i kodbiblioteket gick ut på att få kontroll över vilka 

makron som skulle vara definerade samt avdefinerade. Med tanke på att stora delar av 

kodblocken existerar inom ramen för vissa makron. Detta gör koden svår att överblick till en 

början. 

 

9.3. Anpassning till uppgiften 
Kodbiblioteket var inte anpassat till att direkt klara av HID-klassen på ett korrekt sätt. Lagring 

och hantering av HID-deskriptor fanns inte implementerat, vilket lite slarvigt antogs när 

kretsvalet gjordes då man tydligt kunde se HID-specifik kod i exemplen från CY3663. 

Alternativet hade tyvärr varit att använda en krets utan något kodbibliotek alls, vilket avgjorde 

saken just då undersökningarna var färdigställda. Mycket tid i projektets utvecklingsdel av 

firmware gick åt till att anpassa koden för att klara av HID-klassen. Enumereringsfasen sett 

från denna USB-host ser inte ut som den för en PC-host, vilket inte gjorde saken lättare. 

 

Exempelkoden kan endast hantera en USB-device med endast en endpoint, vilket var ett 

problem då senaste versionen av USB I/O använder sig av två. Detta medförde att tanken med 

att kunna konfigurera upp USB-device hos block 2 exakt som USB I/O misslyckades.  

 

9.4. Informationsutväxling mellan host och device 
Enligt USB-specifikationen kan en host och en device kommunicera via get_report och 

set_report över controlpipe som är endpoint 0 då HID-klassen används. Ingen korrekt 

kommunikation kan uppnås via dessa requests hos USB-host kretsen. Kommunikation över 

interrupt-pipen har inte testats, då tiden blev för knapp i projektet. 

 

9.5. Cypress 
Detta kodbibliotek är gjort 2003 och via kontakt med Cypress framkom att den projektgrupp 

som skrivit koden inte arbetar inom Cypress Semiconductors längre. Detta försvårar support 

från dem i fråga om kunskap om kodbiblioteket. Det verkar inte som om någon eller några 

tagit över gruppens arbete efter att de lämnat företaget. Frågar man något om detta svarar de 

inte på just detta. Kan tyda på att misslyckande att färdigställa kodbiblioteket så att detta kan 

fungera enligt USB-specifikationen. 
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10. Framtida förbättringar 
 

10.1. CAD-fel 
Tx och Rx från CY7C67300 byglas antingen till RS-232 eller till Bluetooth. 

1. Tx-pinnen på CY7C67300 skall gå till Rx-pinnen på hylslisten för Bluetoothmodulen 

och inte till Tx-pinnen. 

2. Konstruerat så att Tx och Rx-pinnarna på CY7C67300 går till rätt plats på DSUB-

kontakten och inte som i nuvarande CAD-version. 

 

10.2. Konstruktionsmissar 
Dessa är funktioner som skulle underlättat under utvecklingen. 

1. Placera en knapp mellan SDA och SCL på EEPROM-kretsen för att möjliggöra 

omprogrammering efter tidigare programmeringar av minneskretsen. 

Knappfunktionen skall koppla samman SDA och SCL under en kortstund då även 

resetknappen trycks ned (resetknappen skall dock släppas upp först). 

2. Lägga till en stiftlist så att man kan ställa in EEPROM:et så att det går att använda 

både stora och små minenskretsar. 

3. Arrangera om GPIO så att det förenklar placering av stiftlister på kretskortet. 

 

10.3. Övrigt 
Dessa är övriga konstruktionsändringar som kan vara värda att beakta inför ett fortsättande 

arbete. 

1. Eventuellt ta bort SRAM-kretsen om det visar sig att program större än 15 KB inte 

behövs, då kan man istället använda lite av utrymmet till flera lysdioder eller annat 

efter behov. (I dagsläget ligger programkoden på ca 15 KB) 

2. Eventuellt ta bort SPI-funktionaliteten om det visar sig att den inte behövs, detta frigör 

några fler GPIO-pinnar, vilket kan vara behövligt. 

3. Implementera programmerbar styrning eller bygel till WP-pinnen på EEPROM ifall 

man vill skydda data från nya skrivningar. 

4. Byta ut RS232-krets mot t.ex ST3232CN för att denna finns mera tillgänglig för 

företaget. 

5. Byta ut skruvplint för spänningsmatning mot ett chassidon. 

6. Den pinne som är NC (Not connected) på hylslisten för Bluetoothmodulen skall dras 

till en ledig GPIO på CY7C67300 för att kunna användas som ingång. Skall användas 

till att automatisera överföring av deskriptorer till Block 2. 

 

10.4. Kretskort 
Kretskortet för Block 1 är idag 110 mm x 120 mm och det finns gott om oanvänd plats, vilket 

gör möjligheterna stora att minska ner kortytan i framtiden.  Om det visar sig att den inbyggda 

programvaran inte blir större än att den får plats på det inbyggda RAM i CY7C67300 

förbättras möjligheterna ytterliggare när det blir dags för eventuell fortsättning av utveckling 

mot ett adapterkort för trådlösöverföring mellan USB I/O och en dator. 

 

10.5. USB-host krets 
I framtiden kan det vara en stor ide att använda en annan USB-host krets för att kunna koppla 

in flera USB-enheter antingen direkt eller via USB-hub om sådant behov finns. Med tanke på 

att CY7C67300 kan konfigureras till max två host portar (då en slav-port för programmering 
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krävs). Cypress fortsätter inte marknadsföra kretsen CY7C67300 lika mycket utan fokuserar 

mera på SoC-lösningar. 

 

10.6. Spänningsregulatorer 
De regulatorer som används idag är väldigt överdimensionerade i fråga om strömleverans till 

kretsen. Man kan även försöka hitta en spänningsregulator som kan ta in en spänning och 

reglera ut två olika nivåer, +3.3 V och +5 V. 

 

10.7. Bluetoothmodul 
Bluetoothmodulen kopplas nu till Block 1 via en hylslist i framtiden skulle man kunna välja 

att CAD:a in chippet direkt på kretskortet, detta kräver att man redan bestämt vilken krets 

man skall använda samt vilka I/O som skall finnas i interfaceet. 



Dokumentkategori:  Dokumenttitel: Dokumentnr. 

Projektdokument Projektrapport MCAJ1-BTU-440 
Utfärdat av: Datum: Ant.sidor:    Version:  

Fredrik Modigh/Jerry Niva 13-09-29 102             0.9 

 

 

 © Motion Control i Västerås AB 93 

11. Slutsats 
Detta examensarbete hade som syfte att ta fram en enhet som tillhandahåller en ny 

kombination av interface. Detta för att enkelt göra en befintlig produkt trådlös utan 

modifieringar. Tanken för användningsområden var både i industri främst för produkten 

”USB I/O” men även inom handikapphjälpmedel och speciellt med tanke på det dåvarande 

nya systemet ”MultiPos”, en datormus som använder huvudets rörelser. Redan vid 

undersökningsfasen fick författarna indikationer på att detta ännu var ett rätt ovanligt koncept 

på marknaden, både i färdiga system och just möjligheten att kombinera de ingående 

kretsarna för varje interface.  

 

Största nackdelen med detta arbete är att själva uppgiften visade sig vara större än 

examensarbetets tidsram. Trots hjälp i form av att moduler och färdiga kodbibliotek användes 

räckte inte tiden för att få ihop helheten. Dock blev resultatet av arbetet ett koncept till en 

systemdesign som kan användas för vidare utveckling. Systemet i sig är vid examensarbetets 

avslut inte fullgott funktionsdugligt, men de grundläggande funktionerna är förberedda, vilket 

ändå är ett gott resultat.  

 

Det tekniska djupet i examensarbetet har gett bra förberedande kunskaper inom ett flertal 

områden.  

1. Hur man praktiskt arbetar på ett elektronikföretag. Företag har ofta tillvägagångssätt 

och dokumentationsmetoder som skiljer sig mot högskolans praxis. Just Motion 

Control visade på en tydlig uppföljande utvecklings- och dokumentationsprocess som 

i flera lägen var mer omfattande och uppföljande än den på högskolan, samt mer 

inriktad på den fysiska implementationen snarare än teori. 

1. Hur USB och Bluetooth fungerar. Båda teknikerna är vanligt förekommande på 

marknaden och har mängder av utveckling under skalet. Detta examensarbete gav, 

mycket tack vare få förkunskaper, en bra inblick i grunden av hur USB och Bluetooth 

fungerar och är uppbyggda. 

2. Hur mönsterkort designas. Författarna hade sedan tidigare endast i en separat 

projektkurs kommit i kontakt med kretskortsdesign. Men denna gång fanns större krav 

på utvecklingsmöjligheter samt att begreppet EMC började komma in i bilden vilket 

utgör en viktig del för stabil funktion i en elektronisk design. 

 

Detta examensarbete startade hösten 2006 och i skrivande stund finns redan efterföljaren till 

detta examensarbete i form av ett färdigt system, under namnet ”BlueUSB”, vilket senare var 

en av tre vinnare i ”Swedish Embedded Award” 2008. 
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 http://www.bluegiga.com/WT12_Class_2_Bluetooth_Module 

Ref 12 HID 1.1 specifikationen  
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12. Bilagor 
 

12.1. Deskriptor och HID 
 

12.1.1. Deskriptorbegreppet 
Begreppet deskriptor är ett väldigt centralt begrepp i USB-sammanhang och därmed även i 

detta projekt och här följer ett avsnitt om detta. 

 

En deskriptor är datastrukturer eller formaterade block av information som möjliggöra för en 

USB-host (värd) att lära sig hur en USB-device (slav) fungerar. Varje deskriptor innehåller 

information om hela enheten eller om element av den.  

 

En USB-device måste svara på requests (förfrågningar) för standard deskriptorer för USB,  

detta medför att enheten måste göra två saker vid enumerering: 

- Ha förberett information i deskriptorer 

- Svara på förfrågningar om deskriptorerna i ett förväntat format 

 

 

Figur 58: Deskriptorberoenden 
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12.2. Antal deskriptorer 
Det kan finnas flera varianter av t.ex konfigurationsdeskriptorer och interfacedeskriptorer, 

nedan visas hur ett hierarkiskt träd över deskriptorer ser ut om antalet deskriptorer är mera 

komplext än i vårt projekt. Vad man kan se är också vilka poster som talar om antalet av 

respektive deskriptor (bNumConfigurations, bNuminterfaces och bNumEndpoints). 

 

 
Figur 59: Deskriptorhierarki 

 

12.3. Klasser 
Alla enheter som ansluts till USB-bussen är inte unika utan skickar ofta liknande data och 

beter sig likartat. Därför delas enheter in i grupper som kallas klasser. USB I/O tillhör HID-

klassen. 

 

12.4. HID-klassen 
HID-klassen består i huvudsak av enheter som är tänkta att användas av människor för att 

styra olika operationer hos datorsystem. 

 

Typiska exempel av HID-enheter är: 

- Tangentbord 

- Pekdon (möss, trackballs och joysticks) 

- Panelkontroller (knappar, switchar, sliders) 

- Kontrollenheter (telefoner, spel, simulatorer, bilrattar, pedaler) 
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Tabellen nedan visar de olika klasserna som finns inom USB-standraden samt inom vilka 

applikationer som de passar att användas till. 

 

 

Basklass  

(binterfaceClass) 

Deskriptor- 

användning  

Beskrivning 

0x00  Device  Use class information in the Interface 
Descriptors  

0x01  Interface  Audio    

0x02  Båda  Communications and CDC Control  

0x03  Interface  HID (Human Interface Device)  

0x05  Interface  Physical  

0x06  Interface  Image  

0x07  Interface  Printer  

0x08  Interface  Mass Storage  

0x09  Device  Hub  

0x0A  Interface  CDC-Data  

0x0B  Interface  Smart Card  

0x0D  Interface  Content Security  

0x0E  Interface  Video  

0xDC  Båda Diagnostic Device  

0xE0  Interface  Wireless Controller  

0xEF  Båda  Miscellaneous  

0xFE  Interface  Application Specific  

0xFF  Båda Vendor Specific  

Tabell 18: Klassbeskrivning 

http://www.usb.org/developers/defined_class/#BaseClass00h#BaseClass00h
http://www.usb.org/developers/defined_class/#BaseClass00h#BaseClass00h
http://www.usb.org/developers/defined_class/#BaseClass01h#BaseClass01h
http://www.usb.org/developers/defined_class/#BaseClass02h#BaseClass02h
http://www.usb.org/developers/defined_class/#BaseClass03h#BaseClass03h
http://www.usb.org/developers/defined_class/#BaseClass05h#BaseClass05h
http://www.usb.org/developers/defined_class/#BaseClass06h#BaseClass06h
http://www.usb.org/developers/defined_class/#BaseClass07h#BaseClass07h
http://www.usb.org/developers/defined_class/#BaseClass08h#BaseClass08h
http://www.usb.org/developers/defined_class/#BaseClass09h#BaseClass09h
http://www.usb.org/developers/defined_class/#BaseClass0Ah#BaseClass0Ah
http://www.usb.org/developers/defined_class/#BaseClass0Bh#BaseClass0Bh
http://www.usb.org/developers/defined_class/#BaseClass0Dh#BaseClass0Dh
http://www.usb.org/developers/defined_class/#BaseClass0Eh#BaseClass0Eh
http://www.usb.org/developers/defined_class/#BaseClassDCh#BaseClassDCh
http://www.usb.org/developers/defined_class/#BaseClassE0h#BaseClassE0h
http://www.usb.org/developers/defined_class/#BaseClassEFh#BaseClassEFh
http://www.usb.org/developers/defined_class/#BaseClassFEh#BaseClassFEh
http://www.usb.org/developers/defined_class/#BaseClassFFh#BaseClassFFh
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12.5. Deskriptorförklaringar 
Här följer beskrivningar av de poster som finns i de vanligaste USB-deskriptorerna. 

 
12.5.1. Device deskriptor 

Längd: Namn: Beskrivning: 

1 Byte bLength Deskriptorlängd 

1 Byte bDescriptorType Deskriptortyp som är 0x01 

2 bytes bcdUSB Vilken USB release som 

deskriptorerna stödjer, binärkodat 

1 Byte bDeviceClass Vilken USB-klass som avses, HID har 

0x03 

1 Byte bDeviceSubClass Vilken subklass som avses 

1 Byte bDeviceProtocol Vilket klasspecifikt protokoll som 

används 

1 Byte bMaxPacketSize0 Maximal storlek på endpoint 0 

2 Bytes idVendor Tillverkarnummer 

2 Bytes idProduct Produktnummer 

2 Bytes bcdDevice Enhetens releasenummer, binärkodat 

1 Byte iManufacturer Index av strängdeskriptor som 

beskriver tillverkaren 

1 Byte iProduct Index av strängdeskriptor som 

beskriver produkten 

1 Byte iSerialNumber Index av strängdeskriptor som 

beskriver serienumret för enheten 

1 Byte bNumConfigurations Antal möjliga konfigurationer för 

enheten (se figur 3) 

Tabell 19: Devcedeskriptor 

 

12.5.2. Configuration deskriptor 

Längd: Namn: Beskrivning: 

1 Byte bLength Deskriptorlängd 

1 Byte bDescriptorType 0x02 

2 Bytes wTotalLength Totallängd på data som inkommer från 

en device om motsvarande request 

skickas 

1 Byte bNumInterfaces Antal interface som stödjs av denna 

konfiguration (se figur 3) 

1 Byte bConfigurationValue Värde som används som argument för 

SetConfiguration request för att välja 

konfiguration att använda 

1 Byte iConfiguration Index av strängdeskriptor som 

beskriver denna konfiguration 

1 Byte bmAttributes Vilka attribut som gäller för denna 

enhet t.ex self-powered  

1 Byte MaxPower Maximal strömförbrukning från USB-

bussen för denna konfiguration (0d50 
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= 100mA) 

Tabell 20: Configuration-deskriptor 

 

12.5.3. Interface deskriptor 

Längd: Namn: Beskrivning: 

1 Byte bLength Deskriptorlängd 

1 Byte bDescriptorType 0x04 

1 Byte bInterfaceNumber Nummer för detta interface 

1 Byte bAlternateSetting Alternativt inteface enligt prioritering 

1 Byte bNumEndpoints Antal enpoints som inteface använder  

1 Byte bInterfaceClass Vilken klass som avses 

1 Byte bInterfaceSubClass Vilken subklass som avses, om något 

finns 

1 Byte bInterfaceProtocol Vilket protokoll som avses, om något 

finns 

1 Byte iInterface Index av strängdeskriptor som 

beskriver detta inteface 

Tabell 21: Interface-deskriptor 

 

12.5.4. HID deskriptor 

Längd: Namn: Beskrivning: 

1 Byte bLength Deskriptorlängd 

1 Byte hid_descriptor_type 0x21 

2 Bytes bcdHID Nummer som anger den HID klass 

release som stödjs 

1 Byte bCountryCode Nummer som identifierar landskod  

1 Byte bNumDescriptor Antal rapport deskriptorer, minst en 

1 Byte class_descriptor_type 0x22 

2 Bytes wDescriptorLength Totala storleken på rapportdeskriptorn 

Tabell 22: HID-deskriptor 

12.5.5. Endpoint deskriptor 

Längd: Namn: Beskrivning: 

1 Byte bLength Deskriptorlängd 

1 Byte bDescriptorType 0x05 

1 Byte bEndpointAddress Adress för detta endpoint för USB-

enheten 

1 Byte bmAttributes Beskriver attribut för detta endpoint, 

överföringstyp, synkront, asynkront, 

användartyp osv 

2 Bytes wMaxPacketSize Maximal storlek på packet för 

kommunikation mot denna endpoint 

1 Byte bInterval Intervall för pollning av endpoint för 

dataöverföring 

Tabell 23: Endpoint-deskriptor 
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12.6. USB-sniffer 
 

INTRODUKTION 

Detta system är ett USB-enhet (device) som ansluts till en USB-host, samt kopplas in via 

UART till terminal för se utskrifter på vad som händer i kommunikationen mellan USB-host 

och USB-enhet. När man utvecklar en USB-host vill man ofta verifiera att rätt kommandon 

skickas i rätt ordning och har rätt innehåll, när systemet körs. Det är här ”USB-Sniffern” 

kommer in i bilden, den ger en inblick i de kommandon som skickas från USB-hosten till 

USB-enheten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 60: Blockschema över snifferns funktion 

 

KONSTRUKTIONSBESKRIVNING 

Denna enhet är direkt inkopplad på USB-hostens USB-port, t.ex. en dator, och agerar som en 

generisk (”funktionslös”) USB-HID-enhet. Vid konstruktionen och användandet av denna 

sniffer har en TTL-till-USB-kabel använts för att spara tid. Kommunikationen fås från 

microcontrollerns inbyggda UART-modul, som vid framtida versioner kan anslutas till en 

lämplig konverterarkrets, t.ex. ST232 för att få RS232-nivåer på RX- och TX-signalerna.  

 

USB-hosten ser USB-sniffern som en ”tom” eller ”generisk” (funktionslös) HID-enhet. Vid 

inkoppling enumereras sniffern, alltså att den förfrågas på funktion och egenskaper och 

försätts sedan i körläge. Själva USB-funktionen fås via den inbyggda USB-modulen i 

microcontrollern. 

 

Den firmware som använts vid bygget grundar sig på Microchips färdiga USB-firmware [Ref 

9]. Den finns som färdiga MPLAB-projekt och möjliggör USB-kommunikation med HID, 

CDC (USB-COM-port) med mera. Till sniffern användes ”generic-HID”-koden. 

 

Följande steg utfördes för att utveckla den firmware som krävs för kommunikationsflödet i 

systemet. 

 

 Koden i sig är strukturerad så att den ska enumereras som en generisk (tom) HID-

enhet, den ska alltså startas upp och endast ta emot kommandon på ett sådant sätt som 

USB-hosten ”förväntar sig” enligt USB-protokollet. 

 Utöver den standard-USB-HID-kod som finns implementerad finns ett antal 

testpunkter utsatta genom koden som skickar utskrifterna via UART. 

 

SÅ HÄR ANVÄNDS USB-SNIFFERN 

1. Koppla in UART via RS232-kabel eller USB-UART-konverterare. 

2. Koppla in matning  

 

USB-sniffer 

 

USB-host 

(testobjekt)      USB     UART 

 

Terminal, 

övervakare 
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3. Starta terminalfönster 

o Baudrate 19200 bps 

o 8 bitar 

o ingen paritet 

o 1 stoppbit 

o ingen flödesreglering 

4. Koppla in USB-sladden 

 

 

Figur 61: Utseende från terminalfönster vid uppstart 

 

När enheten startats upp visas startskärmen enligt Figur 1, sedan visas en listning av de USB-

kommandon som sniffern mottar från USB-hosten som anslutits. 

 

Nedan följer ett exempel på utskrifter från ett test under utvecklingen av USB-hosten i 

”Bluetooth-USB-adapter”. 

 

Fälten i utskrifterna består av (i ordningen) de olika delarna i det ”Setup-paket” som USB-

hosten skickar till sniffern: 

1. Värdet av bmRequestType   

2. Värdet av bRequest 

3. Värdet av wValue 

4. Värdet av wIndex 

5. Värdet av wLength  

6. “Mål” för paketet (To Dev/Intf/Endp)  

7. Typ av anrop i text 

Sedan kommer vissa utskrifter enligt format ”xxxx_STATE” som anger om USB-modulen 

ställts i ATTACHED, POWERED, ADDRESS_PENDING eller CONFIGURED-läge (state).  

 

”USB Bus reset” anger att en reset av USB-enheten gjorts. 

 

”IN Packet” anger att ett paket skickas från USB-enheten. 

 

Fälten i ”Setup-packet” beskrivna ovan står även beskrivna i USB-specifikationen, [Ref 14]. 
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USB Sniffer v 1.2 

 

**************** 

 

 ATTACHED_STATE 

 POWERED_STATE 

  - - USB Bus reset - - -

  

  - - USB Bus reset - - -

   

 128  6  256  0  64  (To Dev)   Get Dev dsc  

 

  - - USB Bus reset - - - 

  

>     

 0  5  5  0  0  (To Dev)   Set Adress 

ADR_PENDING_STATE  

  

 128  6  256  0  18  (To Dev)   Get Dev dsc  

  

 128  6  512  0  9  (To Dev)   Get Conf 

dsc  

  

 128  6  512  0  255  (To Dev)   Get Conf 

dsc  

  

 128  6  1536  0  10  (To Dev)    

  

>>    

>>>   

 128  6  768  0  255  (To Dev)   Get Str 

dsc:  0   

  

 128  6  770  1033  255  (To Dev)   Get Str 

dsc:  2   

  

 128  6  768  0  255  (To Dev)   Get Str 

dsc:  0   

  

 128  6  770  1033  255  (To Dev)   Get Str 

dsc:  2   

  

 128  6  256  0  18  (To Dev)   Get Dev dsc  

  

 128  6  512  0  9  (To Dev)   Get Conf 

dsc  

  

 128  6  512  0  41  (To Dev)   Get Conf 

dsc  

  

 0  9  1  0  0  (To Dev)   Set Conf 

CONFIGURED_STATE  

 

 IN Packet. 

 IN Packet. 

 IN Packet. 

 IN Packet. 

 IN Packet. 

  

 33  10  0  0  0  (To Intf) Set Idle  

 

 IN Packet. 

 IN Packet. 

 IN Packet. 

 IN Packet. 

 IN Packet. 

 IN Packet. 

 IN Packet. 

 IN Packet. 

 IN Packet. 

 

 


