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Sammanfattning 
 
Examensarbetet belyser så väl fördelar som nackdelar under utveckling av USB-enheter med 
PIC processorn PIC16C745 som grund. Processorn används i detta projekt för att möjliggöra 
en effektiv distansövervakning via USB gränssnittet. 
 
I detta projekt har en USB-enhet konstruerats med uppgiften att leverera data från olika givare 
till en PC. Vidare publiceras dessa data på Internet via en webbserver. Givarna är av typen 
analoga och binära. Till de analoga givarna hör två stycken temperatur- och en ljusgivare. De 
binära givarna är till för att mäta om dörrar och/eller fönster är öppna eller stängda.  
 
Informationsflödet från givarna går via en centralenhet baserad på PIC16C745 enheten, 
genom en PC med Windows XP och en webbserver. Slutligen når informationen vidare till 
den aktuella besökaren via Internet och en webbläsare. Gränssnittet mot besökaren är en ren 
webbsida med grafer, som uppdateras med ett visst tidsintervall. 
 
Resultatet av examensarbete har vart lyckosamt då all implementation och konstruktion ebbat 
ut i ett fungerande system för övervakning av hemmet.  
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1. Inledning 
 
I dagens tekniska samhälle utvecklas det mängder av produkter för att underlätta vårt sätt att 
leva och förbättra vår levnadsstandard. Ett exempel är mobiltelefonen som kan rädda liv vid 
en eventuell krissituation.  
Med hjälp av all teknik som finns utvecklad idag, borde det vara möjligt att på ett bra sätt 
distribuera information om t.ex. sitt hem. Dessutom ökar det tekniska kunnandet och hungern 
efter nya produkter allt mer bland människor. Detta borde leda till ett ökande intresse av att 
möjliggöra övervakning av sitt hem på distans. Ett exempel kan vara att man åker hemifrån 
och glömt att låsa dörren, släcka lampan eller stänga fönstret. Visst skulle det vara smidigt 
med distansövervakning av sitt hem då.  
 
I dagens IT-samhälle har allt fler hem tillgång till bredband. Vilket gör det möjligt att vara 
uppkopplad konstant med en dator på Internet. Detta i sin tur gör det möjligt, för den tekniskt 
kunnige, att publicera en webbsida via hemdatorn. Just denna möjlighet öppnar upp ett 
verktyg för att uppnå en kostnadseffektiv distansövervakning i hemmet.  
 
Projektet omfattar konstruktion och implementering av ett datainsamlingssystem lämpat för 
distansövervakning av hem. 
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2. Funktionsbeskrivning 
 

2.1. Översikt 
 
Systemet består av ett antal givare anslutna till en centralenhet, samt en PC med webbserver, 
se figur 2.1 
Själva tanken med centralenheten är att den ska ge information från de anslutna givarna till en 
dator, som i sin tur publicerar informationen på Internet. Detta förenklar möjligheten att, på 
distans, övervaka givarinformationen. 
Givarna ska mäta temperatur, ljus samt känna av om dörrar/fönster är öppna eller stängda. 
Dess information lagras i filer på datorn i väntan på att en besökare via Internet, begär att 
informationen ska presenteras i dess webbläsare. 
Centralenheten förfogar över tre stycken analoga och tre binära ingångar. Ingångarna arbetar 
med analoga spänningsnivåer.  
I kommande avsnitt, beskrivs blocken ingående och i den ordning de presenterats. 
 

 
Figur 2.1 Ett blockdiagram som beskriver övervakningssystemets funktion. 

 
 

Analoga ingångar 

Binära ingångar 

USB Internet

WWW sida 
Info om hemmet:
Temperatur :  21°C
Lyset tänt :  Nej 
Dörr öppen  :  Nej
Fönster öppet  : Nej

Givar - 
enheten 
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2.2. Givarna 
 
I detta projekt utnyttjas sex stycken givare. Där tre är analoga och tre binära. De analoga 
givarna består av två stycken temperaturgivare och en ljusgivare. Syftet med dessa är att 
övervaka temperaturen inomhus, utomhus samt att man ska ha möjlighet att övervaka en 
ljuskälla.  
 

2.2.1. Temperaturgivarna 
 
Temperaturgivarna består av ett NTC-motstånd som har motståndet 2,2 kΩ vid 25°C. 
Tillsammans med denna ansluts ett motstånd på 2,2 kΩ i serie, för att med spänningsdelning 
leverera en spänning proportionell mot temperaturen. 
Valet av motståndens värde gjordes via matlab, där temperatur/resistans funktionen för 
givaren matades in tillsammans med spänningsdelningsfunktionen. Detta resulterade i en så 
linjär temperatur/spänningsgraf som möjligt, då motståndet R3 i figur 2.2 var på 2,2 kΩ . Det 
man kan reflektera över är att, då motståndet R3 i figur 2.2 valdes till NTC-motståndets värde 
vid 25°C återficks en så linjär temperatur/spänningsgraf som möjligt i figur 2.3. 

 
Figur 2.2 Uppkoppling för temperaturgivaren. 
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Figur 2.3 Graf som visar en simulation av uppkopplingen i Figur 2.2, vid olika temperaturer. 
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Figur 2.4 Bild på NTC-motståndet på 2.2k Ohm vid 25°C som används som temperaturgivare. 

 

2.2.2. Ljusgivaren 
 
Denna givare är en ljus till spänningskomponent som heter TSL250. Denna ger ut spänning i 
förhållande till hur mycket ljus den utsätts för. Beroende på tillämpningen kan det vara 
lämpligt att installera någon form av filter över denna ljusgivare. Detta på grund av att denna 
ljusgivare bottnar i vanligt inomhusdagsljus. 
 

 
Figur 2.5 Bild på ljus till spännings komponenten TSL250, som beskrivs här ovan. 
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2.2.3. Binära givarna 
 
De binära givarna konstrueras för övervakning av öppna och stängda dörrar och fönster. I 
figur 2.6 finns en uppkoppling för övervakning av två fönster och en dörr.  

 
Figur 2.6 Uppkoppling av de binära givarna med Vout ansluten till port AN4. 

 
Denna typ av uppkoppling genererar olika spänningsnivåer i Vout beroende på vilka brytare 
som är öppna eller stängda. En bittabell över alla kombinationer från PIC16C745 processorns 
A/D omvandlare finner du nedan i figur 2.7. 
 

Dörr Fönster 1 Fönster 2 
Bit 
värde 

öppen öppen öppen 221 
öppen öppen stängd 192 
öppen stängd öppen 180 
öppen stängd stängd 160 
stängd öppen öppen 156 
stängd öppen stängd 141 
stängd stängd öppen 134 
stängd stängd stängd 123 

Figur 2.7 Bittabell som beskriver de binära ingångarnas olika kombinationer. 
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2.3. Centralenheten 
 
Själva centralenheten är uppbyggd runt en PIC16C745 processor. Det är denna processor som 
bearbetar all information från givarna och skickar den vidare via ett USB gränssnitt. Processor 
har i sig inbyggt USB 1.1 stöd, vilket underlättar möjligheten att använda den i ett USB 
relaterat projekt. Se Appendix A för kopplingsschema över centralenheten. 
 

 
Figur 2.8 Överst i bilden syns PIC16C745/JW som är UV raderbar. Under denna syns PIC16C745-I/SP som 

enbart är programmerbar en gång. 

2.3.1. Programmering 
 
Vid programmering av centralenheten behövs mer än enbart standardkretsen PIC16C745-I/SP. 
Detta för att PIC16C745-I/SP kretsen är av PROM typ. Alltså det går enbart att bränna 
kretsen en gång. Detta medför att utvecklingskostnaden kan bli oerhört stor. Däremot finns 
det en UV raderbar krets vid namn PIC16C745/JW. Med hjälp av denna krets kan man testa 
sig fram till en mjukvara som fungerar, utan att behöva använda en ny krets till varje 
bränning/programmering. 
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2.3.2. Firmware 
 
Firmware är den mjukvara man skriver för mikroprocessorer. I detta projekt är den mjukvaran 
skriven med USB stöd, vilket innebär att den inbyggda USB stödet utnyttjas i PIC16C745 
kretsen. Detta för att mjukvaran skickar informationen från givarna till ett USB gränssnitt.  
För utveckling av firmware till PIC16C745 serien, finns det färdiga exempel att hämta från 
http://www.microship.com. Exempel koden är fri att använda till just PIC16C745. Dessa 
exempel är bra för att på ett enkelt sätt kunna testa om uppkopplingen av mikroprocessorn 
fungerar, samt på ett snabbt och smidigt sätt komma igång.  
Alla exempel från tillverkaren Microchip innehåller dessa filer. 16C745.LKR, descript.asm, 
hidclass.asm, usb_ch9.asm, usb_defs.inc. Utöver dessa finns det dessutom en fil som 
innehåller själva mainfunktionen. I de exempel som detta projekt utgick från (TB054) heter 
själva mainfilen gamepad.asm. Detta för att en gamepad implementeras i exemplet. 
Centralenhetens programflöde går att följa i det kommande avsnittet. 
 

2.3.3. Programflödet 
 
Här beskrivs programflödet för centralenhetens firmware som är skrivet i assembler. För mer 
information om firmware till PIC16C745 se föregående avsnitt 2.3.2. 
 

Initiering av variabler.

Initiering av portar.

Initiering av USB.

Start läge.

Fördröjning på 0.5 sek.

Läs av A/D omvandlarna och lagra 
värdena i buffern.

Skicka värdena i buffern till datorn.

 
Figur 2.9 Flödesschema som beskriver centralenhetens firmware. 
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2.4.  Övervakningsservern 
 
Den dator där centralenheten är ansluten, behöver en programvara för att läsa av 
informationen på USB bussen från Centralenheten. För att göra informationen tillgänglig på 
Internet erfordras dessutom en webbserver med stöd för PHP. Slutligen måste datorn vara 
utrustad med Windows XP eller senare.  
 

2.4.1. USB HID programmering i C/C++ 
 
HID är en standard för att kommunicera mellan en USB-enhet och en dator. Den är i 
huvudsak tänkt att användas till möss, tangentbord, styrspakar, mm. Denna standard kan 
också användas för att på enklast möjliga sätt ansluta annan utrustning till en dator. Det som 
gör HID så intressant, är att, så fort en enhet följer standarden kan den kopplas in i en dator 
och operativsystemet finner den. Detta gör att man slipper skriva drivrutiner till enheten, för 
att ens kunna börja kommunicera med den. För mer information se [1] USB Complete, kapitel 
12, 13 och 14. 
 
Själva programmeringen i Windows miljön sker via C/C++ med hjälp av vissa delar av 
Windows DDK (Driver Development Kit). Dessa delar är nödvändiga för att använda HID 
(Human Interface Device) programmering i Windows.  
 
En stor del av alla kommandon som används i detta stycke är definierade i Windows DDK. 
Efter deklarering av variabler anropas HidD_GetHidGuid(&hidGUID) för att få ut ett objekt 
knutet till HID enheterna i datorn. Detta används sedan för att få ut ett objekt som beskriver 
alla anslutna HID enheter i datorn med denna rad. hwDevInfo = SetupDiGetClassDevs 
(&hidGUID,NULL,NULL,(DIGCF_PRESENT | DIGCF_DEVICEINTERFACE)). När man har detta 
objekt måste man gå igenom och kontrollera alla anslutna enheter. För att finna den sista 
enheten, använder man kommandot checkInterfaces = SetupDiEnumDeviceInterfaces 
(hwDevInfo,NULL,&hidGUID,i,&dataInfo). När man nått till sista enheten kommer 
checkInterfaces vara lika med 0, annars 1. Nästa steg är att anropa en funktion för att få ut 
objektet med detaljerad information om enheterna. För att detta ska vara möjligt måste först 
funktionen anropas enligt SetupDiGetDeviceInterfaceDetail(hwDevInfo,&dataInfo, 
NULL,0,&requierdSize,NULL). Detta för att funktionen ska returnera requierdSize som 
man sedan allokerar minne för. När detta är gjort anropar man samma funktion enligt. 
SetupDiGetDeviceInterfaceDetail(hwDevInfo,&dataInfo,dataDetailInfo,requierd
Size,&requierdSize,&deviceInfoData). Därefter anropas CreateFile på följande sätt för 
att få ut en diviceHandle. deviceHandle = CreateFile(dataDetailInfo-
>DevicePath,GENERIC_READ,FILE_SHARE_READ,NULL,OPEN_EXISTING,NULL,NULL). För 
att där efter filtrera ut just den enhet som data ska hämtas från anropas HidD_GetAttributes 
(deviceHandle, &deviceAttributes). Med hjälp av objektet deviceAttributes når man 
enheternas ProductID(PID) och VendorID(VID) i detta projekt är PID = 0x0003 och VID = 
0x04d8. Det är dessa som identifierar den specifike USB HID enheten som söks. För att 
slutligen läsa den data som sänts från den specifike USB-enheten, anropas följande tre 
funktioner.  
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1: HidD_GetPreparsedData(deviceHandle, &HidParsedData), 
2: HidP_GetCaps(HidParsedData, &Capabilities),  
3: ReadFile(deviceHandle,&LPBuffer,Capabilities.InputReportByteLength, 
&LPBytesRead,NULL).  
När den sista funktionen ReadFile anropas, väntar den på att data skickas från USB-enheten. 
De data som skickats ligger därefter lagrad i LPBuffer. Värt att notera är att anropet med 
funktionen ReadFile, enbart fungerar under Windows XP eller senare. 
För mer information, se [3] Using the HID class eases the job of writing USB device drivers. 
 

2.4.2. Programflödet 
 
Programmets huvuduppgift är att leverera data från USB gränssnittet till webbsidan. I det här 
fallet sker detta via en fil. Programmet uppdaterar filen med dess nya data, datum och tid. För 
att underlätta lagringen av data som skickas från centralenheten skapas en ny fil varje dag. Ett 
exempel på filnamn kan vara data_25_Sep.txt. 
 

 
 

Figur 2.10 Flödesschema som beskriver funktionen av C/C++ programmet. 
 

Initiering av variabler.

USB enhet 
inkopplad?

Hämta data från USB enheten.

Spara ner data till fil.

Fördröjning på 60 sek.
NEJ

JA
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2.5. Distansövervakningswebbsidan 
 
Webbsidans uppgift är att förmedla all data på ett överskådligt sätt till användaren. Detta görs 
med hjälp av grafer. Med grafer kan man se tillbaka i tiden, vilken status hemmet hade för 
t.ex. 30 minuter sedan. Detta är möjligt eftersom all datahistorik under dagen sparas i en fil. 
Se föregående avsnitt 2.4.2 för mer information. 
 
Webbsidan använder sig av ”server-side” språket PHP (Hypertext Preprocessor). Dels 
används detta språk för att på servern hämta upp informationen som lagras i filerna av C/C++ 
programmet. Dessutom används PHP för att skapa graferna av den insamlade informationen. 
Dessa grafer skapas och visas på webbsidan som bilder. 
 

 
Figur 2.11 Skärmdump som åskådliggör utseendet av webbsidan. 
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2.5.1. Admindelen 
 
Admindelen av webbsidan är enbart till för administratören. Här ska olika inställningar kunna 
genomföras. Några exempel kan vara inställning av temperaturgivarna, samt hur lång historik 
av data som ska åskådliggöras. 
 

2.5.2. Diagrammen 
 
Webbsidan har historik i form av diagram över de föregående mätvärdena för respektive 
givare. Diagrammen skalas automatiskt beroende på högsta och lägsta värdet inom 
mätområdet. Via admindelen, finns det möjlighet att ändra mätområdet samt den konstant 
som reglerar temperaturgivarna. Reglering sker varje gång diagrammet ritas ut. I 
informationsfilerna finns enbart rå data sparad som måste skalas om för att ge korrekta 
mätvärden för användaren. Den reglerbara konstanten är det värde i volt som A/D-
omvandlarens referensspänning ligger på. Det vill säga att man kan göra förändringar i 
kretsen vad det gäller referensspänningen och därefter ställa in det korrekta värdet på 
webbsidan. Som standard är referensspänningen inställd på 3,5V. 
 

 
Figur 2.12 Ett diagram som beskriver inomhustemperaturen, med 120 minuters historik. 

 

2.5.3. Skalning, temperaturgivarna 
 
Temperaturgivarna består som beskrivet i avsnitt 2.2.1 av NTC-motstånd inkopplade i en 
spänningsdelning. NTC-motstånden är olinjära i förhållandet mellan temperatur och resistans. 
Detta gör att man måste använda en formel för att beräkna om alla temperaturvärden för 
temperaturgivarna. Denna formel finns i appendix B, figur B.2.  
Själva skalningen av temperaturgivarna görs alltså med hjälp av ett php script. Scriptet har 
som inparameter ett bitvärde från A/D omvandlaren i PIC processorn. Funktionen skickar 
sedan tillbaka korrekt temperaturvärde med korrekt skalning utifrån de berörda 
inställningarna.  
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3. Användarhandledning 
 

3.1. Översikt 
 
Enheten ansluts till en dator med Windows XP eller senare och antingen IIS webbserver med 
PHP tillägg eller Apache webbserver. Installationen av enheten sker automatisk i datorn när 
enheten ansluts till en ledig USB port. Därefter installeras webbgränssnittet. Vanligtvis lägger 
man det i roten för webbservern. Slutligen är det dags att starta själva programmet 
UsbHidComm.exe.  
 

3.2. Centralenheten 
 
Själva USB-enheten ansluts till en dator med USB port. Utöver det krävs att man ansluter de 
tillhörande givarna på ett korrekt sätt. Då det gäller temperaturgivarna, bör man se till att man 
ansluter utomhusgivaren och inomhusgivaren till respektive portar på centralenheten, för att 
undvika en onödig förvirring. Detsamma gäller för de binära givarna till dörren och fönstren.  
 

3.3. UsbHidComm 
 
PC-programvaran för kommunikation med USB-enheten är designad så att den ligger i 
samma katalog som webbsidan. Dess uppgift är att spara undan data från USB-enheten till en 
textfil. För varje ny dag skapas en ny textfil i formatet data_25_Sep.txt. Programmet har 
inget grafiskt gränssnitt för visning av information, utan detta körs enbart i ett dosfönster. 
 

3.4. Distansövervakningswebbsidan 
 
Webbsidan kräver att den webbserver som används har stöd för PHP. Windows XP 
Professional har en inbyggd webbserver som heter IIS. Denna kräver dock en installation av 
php, eftersom denna inte har detta stöd inbyggt. Det finns på http://www.php.net. I annat fall 
kan man använda apache webbserver där stödet för php finns inbyggt. Det finns att ladda hem 
från http://www.apache.org. Då det gäller php inställningar gäller det att aktivera gd2 (som är 
en uppsättning filer för php, som gör det möjligt att hantera olika typer av grafikiska 
tillämpningar.) med att bortkommentera denna rad i php.ini extension=php_gd2.dll. Filen 
finner du i vanliga fall under C:\Windows. 
Webbsidan är till för att visa informationen från USB-enheten i form av diagram med historik 
på 120 min.  
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4. Specifikation 
 

4.1. Centralenheten 
 
Gränssnitt:   Universal Serial Bus (USB) 
Standard:   Human Interface Device (HID) 
Storlek:   75x100 (mm) 
Givaranslutningar:  6 
Uppdateringsintervall  0.5 sek 
 
Temperaturgivarna 
Mätområdet:   -30°C – 45°C 
Matningsspänning:  5V (i spänningsdelningen) 
 
Ljusgivaren 
Mätområdet:   Mörker – Svagt inomhus dagsljus (0 – 100 %) 
Matningsspänning:  5V 
 
Binära givarna 
Mätområdet:   Av och till. 
Matningsspänning:  Se avsnitt 2.2.3 
 

4.2. UsbHidComm 
 
Språk:   C/C++ 
Krav:   Windows XP eller senare 
Storlek på disk:  548kb 
Gränssnitt:   Commandoprompt 
Uppgift:   Hämta och lagra mätdata i filer från USB-bussen. 
 
Mätdata 
Storlek:   ca: 60kb per fil 
Antal filer:   En fil per dag 
Namn:   Ex: data_25_Oct.txt 
 

4.3. Distansövervakningswebbsidan 
 
Språk:   HTML, CSS, PHP 
Krav:   Webbserver med PHP stöd (Se avsnitt 3.4) 
Storlek på disk  180kb 
Uppgift:   Åskådliggöra mätinformationen från filerna 
Uppdateringsintervall  30 sek 
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5. Slutsatser och Resultat 
 
Examensarbetet har gått ut på att utreda möjligheten att konstruera en USB-enhet för enklare 
övervakning av hem via en webbsida. Arbetet har vart lyckat i att konstruera en USB-enhet, 
programvara och dess webbsida. Alla dessa delar bildar tillsammans ett fungerande 
övervakningssystem. 
Från webbsidan finns möjlighet till inställningar av temperaturgraferna samt hur många 
minuter historik man vill ha förfogande över i graferna, dock maximalt de antal minuter man 
har sparad data. 
Resultatet av examensarbetet har vart lyckosamt i helhet. Dock har små modifikationer fått 
utföras på olika delar för att uppnå önskat resultat. Som slutsats kan man dra att utveckling av 
en USB-enhet som ska följa HID standarden är simpel och komplex. Komplex i den 
meningen att man måste sätta sig in i hur man ska beskriva en fungerande HID enheten i den 
processorarkitektur man valt att använda sig av. Vidare finns det väldigt mycket färdiga 
funktioner att använda som underlättar själva kommunikationen mellan enhet och dator. 
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6. Problem på vägen 
 
Under detta projekts gång, stötte jag på olika problem som förlängde utvecklingsarbetet. Det 
första problemet jag brottades med var att konstruera grafer i PHP. Men efter lite tid och 
eftertanke lyckades jag få graferna att fungera tillfredställande. 
 

6.1. PIC processorn 
 
Det mest förödande problemet hade att göra med själv PIC processorn. Det är nämligen så att 
PIC16C745’s standard kretsen är OTP (One Time Programmable). Vilket betyder att man 
enbart kan programmera dessa en gång. Det går inte att programmera om dom. Vilket gör att 
det blir svårt att använda en sådan processor under utvecklings skedet. Detta tvingade mig att 
köpa en UV raderbar krets från USA. På grund av att det inte fanns något företag i Sverige 
som sålde den, där privatpersoner fick handla. 
 

6.2. PIC programmering 
 
Nästa problem som påträffades var att just skapa en HID Descriptor, som beskriver vad det är 
för USB-enhet som ansluts. Detta löstes dock med hjälp av exempel från microchips 
webbsida, samt programmet ”HID Descriptor Tool”.  
Microchips webbsida hjälpte också till med konstruktionen av själva huvudprogrammet som 
ställde till en del förvirring under utvecklingsfasen, se avsnitt 2.3.2.  
 

6.3. Binära givarna 
 
De binära givarna var till en början tänkta att kopplas in på port B till PIC16C745 processorn. 
Under själva utvecklingen av just detta hände det något med den UV raderbara PIC 
processorn. Troligtvist på grund av någon felkoppling in mot port B. Vilket medförde att den 
UV raderbara PIC processorn slutade fungera helt. Vilket i sin tur resulterade i att de binära 
givarna anslöts till port A som analog in signal. Detta för att implementeringen av de analoga 
givarna redan var i funktion. Uppkopplingen åskådliggörs i figur 2.6. 
 

6.4. Kretskortstillverkning 
 
När själva utvecklingen av enheten var klar, skulle ett kretskort konstrueras. Detta kretskort 
var tänkt att konstrueras med hjälp av UV ljus och det kretsschema du ser i Figur A.2 i 
appendix. Dessvärre ställde även detta till problem. Det på grund av att jag beställde en billig 
UV lampa från Kjell & Co för 99 kr. Denna visade sig dock inte vara en UV lampa. Men den 
ska enligt undersökning stråla 3 % UV ljus, vilket räcker för att den ska kunna användas för 
kretskortstillverkning. Det är möjligt att detta kretskort kommer att se dagens ljus efter detta 
projekts slutförande. Alla problem och fördröjningar och extra utgifter har ställt mig i detta 
läge. 
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7. Framtida förbättringar 
 
Projektet har enbart inriktats mot att uppfylla de krav som ställts. Här nedan listas 
förbättringar som kan vara tänkvärda för vidareutveckling av enheten. 
 
Lagring av data sker via en databas 
Enheten ska ha möjlighet att ansluta fler givartyper och fler givare 
Ett grafiskt Windowsprogram med inställningar 
En mer dynamisk webbsida där man kan välja vilka givargrafer man vill se 
Statistik på webbsidan i form av medel, samt varians som exempel 
Konstruera om enheten för kommande PIC processorer med högre A/D omvandlar upplösning. 
(Kommer en efterföljare med 10bitars A/D omvandlare, PIC18F2455) 
Trådlösa givare för avläsning på ett säkrare sätt 
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Appendix A, Uppkoppling 
 
Här nedan (Figur A.1) syns kopplingsschemat över centralenheten. Värt att notera är att 
ingångarna från de olika givarna till PIC processorn ligger enligt följande. Port 2: 
temperaturgivare 1, port 3: temperaturgivare 2, port 4: ljusgivare, port 5 A/D omvandlarens 
matningsspänning, port 7: de binära givarna genom spänningsdelningsbryggan. I övrigt är 
anslutningarna till PIC processorn de rekommenderade från tillverkaren, för USB HID 
funktionalitet. 
 

 
Figur A.1 Kopplingsschema över centralenheten och dess givare. 
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Figur A.2 är en omritad version av figur A.1 är till för kretskort med positiv fotoresist. 
Figuren nedan skrivs ut på en OH-film, som sedan via framkallning och etsning skapar detta 
mönster på ett kretskort.  
 

 
Figur A.2 Kretsschema över centralenheten. 
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Appendix B, Temperaturgivarna 
 
Grafen nedan översätter det bit värde man får från temperaturgivaren, via A/D omvandlaren 
ansluten på port 2 och 3 i PIC processorn, till korrekt temperatur inomhus eller utomhus. 

0 50 100 150 200 250 300
-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

Bit ifrån A/D omvandlaren 

Te
m

pe
ra

tu
r (

C
)

 
Figur B.1 Graf som beskriver bitvärde från A/D omvandlaren i förhållande till temperaturen uppmätt vid NTC-

motståndet. 
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Här finns utdrag ur databladet för NTC-motståndet. Det första utdraget beskriver ekvationerna 
för hur man går från temperatur till resistans och vise versa. Det senare databladet beskriver 
konstanterna i ekvationerna. 
 

 
Figur B.2 Utdrag ur datablad för NTC-motståndet som beskriver förhållandet mellan temperatur och resistans. 
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Figur B.3 Utdrag ur datablad för NTC-motståndet som beskriver konstanterna i figur B2. 


