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Sammanfattning 
Abstract 
The idea for the thesis “Construction and implementation of a mobile prototype; The Lovebomb” 
originates from doctoral candidates Rebecca Hansson and Tobias Skog from PLAY Research 
Group at the Interactive Institute in Gothenburg. The object of the master thesis is to construct two 
working LoveBomb prototypes, one mother console belonging to the LoveBomb and blueprints for 
both. The LoveBomb (the picture to the right shows a possible design) is intended to encourage 
people to express themselves emotionally when situated amongst strangers in public spaces. Two 
buttons control the device, which contains a radio transceiver. By pushing the buttons the user can 
either send a happy message or a sad message. The LoveBombs in the vicinity receive the sent 
message and lets its user know which message that has been received by vibrating either a sad 
irregular pulse or a happy continuous pulse. While vibrating the LoveBomb send out a confirm 
message. The confirm message can only be received by a LoveBomb which has recently sent out a 
message. After receiving a confirm message the LoveBomb conveys this to the user by turning on a 
red LED (light emitting diode) and letting the LED shine for about half a minute. During this time 
the LoveBomb can only receive messages. If it receives a message, during these 30 seconds, the 
LED is turned off and the prototype starts vibrating according to the received message. Should a 
LoveBomb which has sent a message fail to receive a confirm message it conveys this to the user by 
turning on and off the LED three times. After this the prototype is ready to send another message. 
The picture below shows a state diagram of the LoveBomb. 
 

 
 
  



The mother console registers all the communication between the LoveBomb, by pushing a button 
the user can see how many happy respectively sad messages that has been sent. Our work started 
with the doctoral candidates communicating their thoughts and wishes concerning the prototype 
to us. We organized this information into a requirement specification. We started the development 
of the Lovebomb and the belonging mother console by selecting a suitable micro controller. We 
choose PIC16C84 from Microchip but changed later to its successor PIC16F84, because the latter 
was easier to get a hold of. The micro controller controls all the other components. When we knew 
how to program the micro controller, we started working with a transceiver, suggested by the 
doctoral candidates, DR3001 from RFM. After establishing a meaningful communication between 
two micro controllers connected with one transceiver each, this was the hardest and most 
important part, we began working with not so vital component such as diodes, vibrators and 
buttons  
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Sammanfattning: Konstruktion och implementering av en mobil prototyp: The LoveBomb 

Sammanfattning 
Detta dokument har uppstått som en del i examensarbetet ”Konstruktion och implementering 
av mobil prototyp: The LoveBomb” utfört av Oskar Kylin och John Wibrand studerande vid 
Linköpings Universitet. 

Idéen till detta examensarbete kom från doktoranderna Rebecca Hansson och Tobias Skog 
från PLAY Research Group vid Interactive Instistute i Göteborg. 
Målet med detta arbete är att konstruera två lovebomber en 
tillhörande modermodul och ritningar till dessa. 

Lovebomben (figuren till höger visar en tänkt design) är ämnad till 
att uppmuntra känslomässig kommunikation mellan främlingar på 
offentliga platser. Apparaten kan, med hjälp av en radio- sändare 
och mottagare (transceiver), sända ut ett glatt eller ett ledset 
meddelande genom att användaren antingen trycker på 
gladknappen eller ledsenknappen. Lovebomberna inom en 
sändande lovebombs räckvidd tar emot meddelandet och förmedlar 
detta till sin användare antingen genom att vibrera glatt, en tre 
sekunders kontinuerlig puls, eller genom att vibrera ledset, ett antal 
oregelbundna pulser. Medan lovebomben vibrerar skickar den ut 
ett bekräftelsemeddelande. Detta meddelande kan bara tas emot av en lovebomb som precis 
sänt ett meddelande. Om lovebomben får ett bekräftelsemeddelande synliggörs detta för 
användaren genom att en röd lysdiod tänds och lyser med ett fast sken i ungefär 30 sekunder, 
såvida inte lovebomben tar emot ett meddelande under denna tid. Då släcks lysdioden och 
lovebomben börjar vibrera i enlighet med det mottagna meddelandet. Skulle en lovebomb 
som sänt ett meddelande inte ta emot ett bekräftelse meddelande så synliggörs detta för 
användaren genom att lysdioden blinkar tre gånger. Figuren nedan visar ett tillståndschema 
hos lovebomben. 

 

Ursprungsläget:
Lovebomben 
väntar på en 
händelse. Dioden tänds och 

lovebomben väntar på 
ett 

bekräftelsemeddelande. 

En knapp trycks och ett 
meddelande sänds. 

Ett meddelande tas
emot.

Lovebomben skickar ett 
bekräftelsemeddelande 
och vibrerar och går sen 

tillbaks till ursprungsläget. 
Inget bekräftelse-

meddelande kommer.

Dioden blinkar tre 
gånger. Sedan går 

lovebomben tillbaks 
till ursprungsläget. 

Ett bekräftelse-
meddelande kommer.

Dioden lyser med 
fast sken i 30 

sekunder. Sedan går 
lovebomben till 

ursprungsläget om 
inte ett meddelande 

tas emot. 

Ett meddelande 
tas emot.

Inget meddelande 
tas emot.
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Den tillhörande modermodulen registrerar kommunikationen mellan lovebomberna i 
närheten. Genom att trycka på en knapp åskådliggörs antalet mottagna meddelanden av 
respektive sort.  

Vårat arbete startade med att doktoranderna delgav oss sina önskemål och riktlinjer angående 
lovebomben. Vi strukturerade upp denna information i en kravspecifikation.  

Själva utvecklingen började med att vi valde en mikrocontroller. Det är mikrocontrollerns 
uppgift att styra de andra komponenterna i konstruktionen. Vi valde först PIC16C84 men 
bytte senare till dess efterföljare PIC16F84, då denna var lättare att få tag på. När vi kunde på 
programmera mikrocontrollern började vi arbeta med en transceiver, DR3001 som 
doktoranderna hade rekommenderat. Efter att vi lyckats etablera en kommunikation mellan 
två mikrocontrollers kopplade till varsin transceiver, detta var den svåraste och viktigaste 
delen av arbetet, började vi arbeta med de mindre viktiga komponenterna såsom lysdioden, 
vibratorn och knapparna. När prototyperna var färdiga jämförde vi dem med 
kravspecifikationen. Prototyperna stämde i stort med kravspecifikationen, de skillnader som 
fanns var förbättringar.  

Under arbetet lärde vi oss mycket om bland annat assemblerprogrammering, 
elektroniskkonstruktion och radiokommunikation.
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1  Inledning 
I detta kapitel beskrivs hur detta arbete har uppkommit, vad som är dess syfte vilka metoder 
som användes för att uppfylla syftet samt vissa avgränsningar som gjordes. Vidare finns en 
disposition över arbetet för att guida läsaren på väg genom arbetet. 

I detta arbete används apparatens namn lovebomb som ett svenskt substantiv och böjs som ett 
sådant. 

Detta examensarbete har utförts av två studenter från Linköpings Tekniska Högskola. Oskar 
Kylin som har studerat programmet Teknisk fysik och Elektroteknik och John Wibrand som 
har studerat Industriell ekonomi. I denna rapport beskrivs de olika steg som genomförts i 
utvecklingsprocessen av s.k. lovebomber och tillhörande modermodul. Vad är då en 
lovebomb och dess modermodul?  

En lovebomb är en liten bärbar apparat som kan sända ut meddelanden. Det primära 
användningsområdet är att möjliggöra för användaren att anonymt meddela andra användare 
om hon/han är glad eller ledsen. Detta görs genom att hon/han trycker på antingen glad- eller 
ledsenknappen. Apparaten som tar emot meddelandet visar detta för sin användare genom att 
vibrera. Tas ett glatt meddelande emot vibrerar apparaten en ihållande puls, tas ett ledset 
meddelande emot vibrerar den i korta oregelbundna pulser. När ett meddelande som sänds av 
en användare tas emot av en annan apparat lyser en bekräftelsediod med ett fast sken i cirka 
30 sekund, såvida den som sänt inte mottar ett meddelande själv. Vid ett inkommande 
meddelande börjar den då istället vibrera. Under den tid då dioden lyser är apparaten låst för 
sändning tills dess att dioden slocknar. När ett meddelande som sänds inte tas emot av någon 
annan apparat slutar dioden lysa redan efter en sekund.  

För att kunna övervaka kommunikationen mellan lovebomber krävs en apparat som tar emot 
de sända meddelandena och räknar dessa; en modermodul. Modermodulen åskådliggör hur 
många meddelanden av respektive sort som sänts på två olika displayer. 

Uppdragsgivarna, doktoranderna Rebecca Hansson och Tobias Skog, ska använda 
lovebomben och modermodulen i sin forskning. Forskningen ska utröna om lovebomben kan 
uppmuntra till anonym kommunikation av känslor, och om så är fallet, vilka sociala 
konsekvenser detta kan få. 

Arbetet ska mynna ut i två fungerande lovebombprototyper och en modermodul, till dessa 
tillhörande kod, ritningar till kretskort till lovebomben och modermodulen samt denna rapport 
som beskriver utvecklingsarbetet.  

1.1 Syfte 

Att konstruera en effektsnål liten apparat, lovebomben, som med hjälp av en transceiver, 
mikrocontroller och vibrator ska kunna skicka och ta emot radiosignaler inom en begränsad 
radie, tolka dem och förmedla informationen till bäraren genom att låta prototypen vibrera i 
olika impulser.   

Att konstruera en modermodul till ovan nämnda apparat som med hjälp av en receiver, 
mikrocontroller samt displaysegment registrerar kommunikationen mellan lovebomberna och 
förmedlar detta till användaren via displayen.  

Att konstruera ritningar med beskrivningar till ovan nämnda prototyper så att flera exemplar 
kan tillverkas. 
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1.2 Metod 

I detta arbete kommer vi att använda oss av den kunskap som vi redan besitter efter fyra år vid 
Linköpings Tekniska Högskola, relevant litteratur samt den hjälp som våra handledare kan 
bidra med.  

I byggande av prototypen kommer vi att använda oss av en build and fix metodik. Vi rättar de 
fel som uppkommer under utvecklingen av prototyperna kontinuerligt. 

1.3 Avgränsningar 

Syftet kan lösas på många olika sätt. Vi tänker lösa det på ett sätt som motsvarar 
uppdragsgivarnas önskemål. På grund av begränsad tid kan inte alla val av komponenter och 
all kod optimeras. Vi avgränsar oss därför från att lösa uppgiften på ett optimalt sätt även om 
detta är vårat önskemål. 

1.4 Disposition 

I detta kapitel har syftet med detta arbete beskrivits samt vilka metoder vi använde oss i 
arbetet. Nästföljande kapitel, Uppgift, innehåller de riktlinjer angående uppgiften som vi fick 
från doktoranderna Hansson och Skog. I kapitlet sammanställer och konkretiserar vi dessa och 
arbetar fram en kravspecifikation. Kapitel tre i, Utveckling av Lovebomb och Modermodul, 
innehåller en i stort sätt kronologisk beskrivning av det utvecklings arbete som genomfördes. 
Detta kapitel beskiver de val som gjordes och de problem som vi stötte på. Kapitel 4, 
Resultat, beskriver hur komponenterna är kopplade i den färdiga lovebombprototypen samt i 
modermodulen. Den färdiga koden till dessa beskrivs ingående. Detta kapitel underlättar 
eventuella framtida ändringar. I kapitel 5, Utvärdering, återkopplar vi till 
kravspecifikationen. Vi beskriver i stora drag de lärdomar som vi dragit av detta arbete. 
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2 Uppgift 
I detta kapitel utvärderas och sammanställes de riktlinjer angående lovebomben och 
modermodulen som erhållits från doktoranderna. Utifrån detta sammanställs en 
kravspecifikation, i vilken önskemålen klassificeras efter hur viktiga de är för den färdiga 
produkten med tanke på dess användningsområde. 

2.1 Riktlinjer från Doktoranderna 

Från doktoranderna Rebecca Hansson och Tobias Skog erhöll vi riktlinjer gällande både 
lovebomben och modermodulen. De första riktlinjerna fanns i dokumentet om exjobbet från 
exjobbspoolen. Utöver detta delgav de sina tankar via dokumentet ”The Lovebomb: 
Encouraging the Communication of Emotions in Public Spaces” som de själva skrivit (då 
detta dokument förklarar vad lovebomben ska användas till kan de vara av intresse för läsaren 
och återfinns som bilaga 1) samt via samtal och kontakt via e-post. Modermodulen tillkom i 
ett senare skede och riktlinjerna gällande den inskränkte sig mest till dess funktioner. 
Riktlinjerna sammanställs nedan i avsnitt 2.1.1 – 2.1.5. 

2.1.1 Funktioner 
Riktlinjerna angående lovebombens funktioner var följande: 

• Lovebomben ska kunna sända och ta emot radiosignaler. 

• Prototypen skall ha två knappar, en som används för att förmedla att användaren är 
glad och en för att förmedla att användaren är ledsen.  

• Apparaten ska gå att stänga av och sättas på.  

• Efter det att en användare skickat ett meddelande ska apparaten låsas för sändning 
under en viss tid t ex i en minut, detta för att förhindra att en användare sänder i väg 
meddelanden hela tiden och på så sätt hindrar övriga användare i närheten från att 
sända meddelanden. 

• Sändaren ska få bekräftelse på att meddelandet (glad eller ledsen) har blivit emottaget 
av någon apparat. 

2.1.2 Räckvidd 
• Den önskade räckvidden är 100 meter utomhus och 25 meter inomhus. 

2.1.3 Effektförbrukning 
• Det är viktigt att apparaten är strömsnål så att användaren kan använda den utan att 

behöva byta batterier för ofta. 
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2.1.4 Storlek och Form 
• Doktoranderna lägger stor vikt vid att apparaten ska var liten, detta för att användaren 

ska bära den med sig.  

• Att apparaten ska vara ”greppvänlig och skön att hålla i” är också ett måste. Den kan 
vara rund eller rektangulär med rundade hörn.  

2.1.5 Modermodulens funktioner 
• Modermodulen ska kunna räkna antalet meddelande av respektive sort som 

lovebomberna skickar.  

• Resultatet ska synliggöras på någon form av display.  

• Modermodulen ska kunna nollställas.  

• Modermodulen ska kunna stängas av och slås på. 

2.1.6 Vår uppgift 
Vår uppgift bestod i att utifrån uppställda riktlinjer konstruera två fungerande lovebomb- 
prototyper, en prototyp av en fungerande modermodul samt att sammanställa ritningar på 
dessa så att forskarna kan tillverka flera om dem så önskar. 

2.2 Bearbetning av riktlinjer angående lovebomben 

Bearbetningen av riktlinjerna utfördes för att en kravspecifikation skulle kunna 
sammanställas. På de punkter där riktlinjerna inte var uttömmande hade vi tillåtelse att göra 
rimliga antaganden. 

2.2.1 Funktioner 
Vi kom fram till att de av doktoranderna önskade funktionerna skulle implementeras utan 
någon vidare bearbetning av riktlinjerna.  

2.2.2 Räckvidd 
Riktlinjerna angav att storleken skulle hållas nere och att apparaten skulle vara effektsnål, 
vilket eventuellt kunde ha en negativ effekt på räckvidden. Vi avsåg att hålla oss till de 
angivna räckviddskraven om inte detta visade sig kosta för mycket i effekthänseende. 

2.2.3 Storlek och Form 
Även om det inte ingick i vår uppgift att konstruera det plasthölje som var tänkt att omge 
apparaten, var vi tvungna att tänka på de utseendemässiga kraven när vi skulle konstruera 
kretskortet och välja de komponenter som skulle användas. Komponenterna skulle vara små 
och placeras så att formen blev tillfredställande. Figur 2.2.3-1 nedan visar två möjliga 
utformningar på lovebomben. 
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Figur 2.2.3-1 Två möjliga designer på lovebomben.  

2.2.4 Effektförbrukning 
Kravet på låg effektförbrukning begränsade oss i vårt val av komponenter. Det var nödvändigt 
att välja strömsnåla komponenter som kunde sättas till att sova utan att inskränka 
funktionaliteten.  

2.2.5 Hantering av kollisioner 
En fråga som vi var tvungna att tänka på var hur fallet, att två eller flera användare försökte 
att sända ett meddelande samtidigt, skulle hanteras. Hur vi behandlade denna fråga 
återkommer vi till senare i rapporten (se avsnitt 3.4.3). 

2.3 Bearbetning av riktlinjer angående Modermodulen.  

Denna bearbetning liksom den förra utfördes för att vi skulle kunna sammanställa en 
kravspecifikation. Riktlinjerna angående modermodulen inskränkte sig till dess funktionalitet. 
Övrig bearbetning ansåg vi som rimlig och nödvändig för framställandet av 
kravspecifikationen. 

2.3.1 Funktioner 
Vi beslutade att de av doktoranderna angivna funktionera kunde implementeras utan någon 
vidare bearbetning av riktlinjerna.  

2.3.2 Räckvidd 
Eftersom modermodulen enbart ska ta emot meddelande begränsas dess upptagningsräckvidd 
av lovebombernas sändningsräckvidd. Eftersom denna inte har så hårda storleksmässiga krav 
så kan den eventuellt utrustas med en bättre antenn för att på så sätt kunna lyssna av ett större 
område.  

2.3.3 Storlek och Form 
Angående storlek och form konstaterade vi att det är önskvärt att modermodulen är liten. Det 
är emellertid inget måste då den bara kommer att användas av forskarna. Figur 2.3.3-1 nedan 
visar en tänkt design på modermodulen. 
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Figur 2.3.3-1 Möjlig design av modermodulen. 

2.3.4 Effektförbrukning 
Modermodulens effektförbrukning är inte lika viktig som lovebombens. Vi avsåg därför att 
dess funktionalitet kom i första hand, och sedan fick effektförbrukningen bli vad den blev. 
Dock fick den ej överstiga kapaciteten hos det tilltänkta batteriet för då fungerar den ju ej. 

2.4 Kravspecifikation 

Hansson och Skog lämnade oss fria händer att utveckla prototypen efter de riktlinjer som de 
givit oss. Deras krav och vår bearbetning av dessa mynnade ut i en kravspecifikation Denna 
godkände Hansson och Skog med vissa mindre ändringar. Den slutgilliga karvspecifikationen 
återfinns som bilaga två. 
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3 Utvecklingen av lovebomb och modermodul 
I detta kapitel beskrivs hur det praktiska arbetet genomförs samt hur utvecklingen påbörjas 
och fortskrider. Utvecklingen börjar med val av mikrocontroller och fortskrider med val av 
transceiver. De minst viktiga komponenterna behandlas senare i kapitlet. Viss relevant teori 
tas upp.  

3.1 Inledning 

Då den viktigaste funktionen hos modermodulen, att kunna ta emot och känna igen 
meddelande, även ingick som en del av lovebomben, valde vi att börja utveckla lovebomben, 
dessutom hade vi inte kunnat bekräfta modermodulens funktionalitet utan en fungerande 
lovebomb. Att vi valde att börja med utvecklingen av lovebomben innebar att många problem 
som vi då stötte på, redan var lösta vid utvecklingen av modermodulen. På grund av detta tog 
utvecklingen av lovebomben betydligt längre tid och upptar därför större plats i rapporten.  

Eftersom vi inte visste exakt vilka komponenter som var lämpliga att använda eller hur dessa 
fungerade, spjälkade vi upp problemet. Då prototypen skulle vibrera var det självklart att en 
vibrator behövdes. Detta var en komponent som inte var vital för utvecklingen, därför var det 
inte lämpligt att börja med den. Vibratorn behandlas i avsnitt 3.5.3.  

Användaren skulle trycka på knappar för att sända ut ett meddelande, alltså behövdes knappar 
av något slag. Vidare behövdes en lysdiod som används för att visa för användaren om ett av 
honom skickat meddelande har tagits emot eller inte. Knappar och lysdiod var liksom 
vibratorn detaljer som kunde vänta. 

Prototypen behövde en kombinerad radiosändare och radiomottagare, en s.k. transceiver. Då 
transceivern inte fungerade av sig själv, utan var tvungen att bli styrd av något, fick även 
denna vänta. 

Samtliga komponenter skulle drivas med en spänning, varför prototypen behövde en 
spänningskälla i form av ett eller flera batterier t.ex. knappcellsbatterier. Under början av 
utvecklingen sköts spänningsförsörjningen med en spänningsbox, eftersom en sådan är lätt att 
använda och ger en exakt spänning. Batterifrågan behandlas vidare i avsnitt 3.7.  

 

Transceivern bedömdes vara det naturliga steget efter det att mikrocontrollern kunde hanteras 
då det är transceivern som möjliggör radiokommunikation.  

Ovanstående resonemang om lovebombens konstruktion ledde fram till nedanstående Figur 
3.1-1 som visar hur vi i detta skede tänkte att lovebomben skulle vara uppbyggd och hur 
komponenterna skulle kommunicera med varandra. 
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Figur 3.1-1 Ett första blockschema av lovebombens konstruktion. 

3.2 Mikrocontrollern 

En mikrocontroller är en komponent som kan exekvera program och därigenom styra andra 
komponenter. Det föll sig därför naturligt att börja arbetet med att välja en mikrocontroller 
som var passande för detta ändamål och därefter lära oss hur den fungerade.  

I ett val av mikrocontroller är det viktigt att veta vad som krävs av denna i fråga om portar, 
hastighet, minne, effektförbrukning, storlek etc. Av Figur 3.1-1 ovan framgår att den behövde 
ha minst tre utportar och lika många inportar. Det var också önskvärt att mikrocontrollern var 
effektsnål och liten.  

För att veta vad som krävdes av mikrocontrollern programmeringsmässigt gjorde vi en skiss 
av ett tänkt program som skulle kunna styra lovebomben. Mikrocontrollern behövde alltså 
vara tillräckligt avancerad för att kunna utföra ett liknande program. Nedanstående Figur 
3.2-1 visar ett blockschema över det tänkta programmet. Programmet är enkelt, men gav en 
grov bild av vad som behövdes.  

 
Oskar Kylin och John Wibrand 

 

8  



Konstruktion och implementering av en mobil prototyp: The LoveBomb 

 

Ja Nej 

Nej 

Rätt 

Fel 

Ja 

Check?

Tänd diodSläck diod

LoopRead 4 ggr 

LoopSend 4 ggr 

Mess?

Send

Buttonpress? 

INIT 

Read

LoopCheck 4 ggr 

 
Figur 3.2-1 Det första tänkta programmet till lovebomben. 

Här följer en förklaring av Figur 3.2-1:  

Efter initiering av de variabler som kunde behövas, skulle programmet kontinuerligt växla 
mellan två tillstånd Buttonpress? och Mess?.  

I tillståndet Buttonpress? skulle programmet undersöka om sändknappen blivit tryckt. Om så 
inte var fallet skulle programmet gå till Mess?. Här skulle programmet undersöka om ett 
meddelande togs emot. Tillvägagångssättet innebar att mikrocontrollern arbetade konstant 
vilket inte var en så bra lösning, då det innebar effektförluster. Det var istället önskvärt att 
sätta mikrocontrollern i ett läge där den avvaktade en insignal och sedan när insignalen kom, 
antingen ett inkommande meddelande eller en knapptryckning, började exekvera kod. 

Vi var vid denna tidpunkt inte så insatta i hur radiokommunikation brukar gå till, och tänkte 
att meddelandet skulle sändas fyra gånger, för att på detta sätt öka sannolikheten att det togs 
emot rätt av mottagare. Det var av denna anledning som kuberna Send, Read och Check? 
följdes av loopar som skulle exekveras fyra gånger. Om sedan Check? loopen hade detekterat 
rätt inkommande meddelande skulle en diod tändas för att visa detta för oss. I den färdiga 
prototypen var det tänkt att denna diod skulle ersättas med en vibrator. 

De krav som uppställdes på mikrocontrollern var som redan nämnts att den, utöver att vara 
effektsnål och liten, skulle kunna utföra ett liknande program. Valet föll på en PIC16C84. Den 
uppfyllde de krav vi hade och dessutom var detta en av de controllers som Peter Ljungstrand 
och Olle Seger hade rekommenderat. Detta var inget definitivt val. Om mikrocontroller skulle 
visa sig vara olämplig skulle den bytas ut. 
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3.2.1 PIC16C84  
För att underlätta förståelsen för hur vi sedan byggde lovebomben beskriver vi 
mikrocontrollern lite. Informationen är tagen från Microchip PIC16C84, 8-bit CMOS 
EEPROM Microcontroller.  

PIC16C84 går att driva på en spänning mellan 2-6 volt.  

Den har en energisparande sovfunktion (sleep). När mikrocontrollern inte används kan den 
sättas i detta läge. 

Mikrocontroller har 13 portar som kan konfigureras som antingen in- eller utportar s.k. I/O 
(Input/Output) portar (se Figur 3.2.1-1 nedan). Fyra av dessa har en funktion som heter 
interrupt on change. Denna funktion möjliggör att controllern väcks ur tillståndet sleep när 
signalen på någon av dessa ändras. 

PIC16C84 programmeras med assembler och har 35 olika programmeringsord. Dessa används 
när program till mikrocontrollern skrivs. Mikrocontrollern utför en instruktion på fyra 
klockcykler, det vill säga har systemklockan en frekvens på 1 Hz tar det fyra sekunder för en 
instruktion att genomföras.  
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Figur 3.2.1-1 Pinnar på PIF16C84. 

De olika pinnarna har följande funktioner: 

1. RA2 Input/Output. 
2. RA3 Input/Output. 
3. RA4/TOCKL Input/Output.  
4. MCLR Med denna kan kontrollern resetas, den ska hållas hög (3 V). 
5. Vss Jordreferens till logiska och  input/output pinnar. 
6. RB0/INT Input/Output. Kan användas som extern avbrytning. 
7. RB1 Input/Output. 
8. RB2 Input/Output. 
9. RB3 Input/Output. 
10. RB4 Input/Output. Interrupt on change funktion. 
11. RB5 Input/Output. Interrupt on change funktion. 
12. RB6 Input/Output. Interrupt on change funktion. 
13. RB7 Input/Output. Interrupt on change funktion. 
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14. Vdd Positiv drivspänning till logiska och I/O pinnar. 
15. OSC2/CLKOUT. Kristalloscillatoroutput kopplas till kristallen. 
16. OSC1/CLKIN Kristalloscillatorinput/Extern klockas input. 
17. RA0 Input/Output. 
18. RA1 Input/Output. 

3.2.2 Klockan 
För att en mikrocontroller ska fungera krävs att man ansluter en klocka eller en kristall. För att 
komma igång snabbt valde vi att ansluta en klocka, EXO-3. Detta är en komponent för 
hålmonterade kretskort, då vi hade för avseende att ytmontera i slutändan så var det fel val, 
men vi tänkte skaffa en kristall med samma frekvens när den dagen kom. För att kunna 
använda klockan tog vi hjälp av dess datablad. Fördelarna som vi såg i EXO-3 var att den kan 
drivas på 3-6 volt, samma spänning kunde användas till PIC:en och klockan, och att det gick 
att dela ner klockfrekvensen från maximalt 20 MHz till minimalt 78,125 kHz. Vi valde att 
driva mikrocontrollern med en hastighet av 5 MHz, vi delade alltså klockans utfrekvens fyra 
gånger. Vilket innebar att en instruktion tar 0,8 mikrosekunder att utföra för PIC16C84 
(1/5000000*4=0,8*10-6), som nämnt ovan tar ju en instruktion fyra klockcykler. 

Klockan viras ihop med OSC1 på PIC16C84. En ytmonterad kristall har bara ingång och 
utgång. Ingången kopplas i serie från OSC2 på PIC:en över en parallellkapacitans av lämplig 
storlek, utgången frånkristallen går sedan till OSC1 på PIC:en över en parallellkapacitans med 
samma storlek (i farad) som den till OSC2.  

3.2.3 MPLAB 
Då valet av mikrocontroller nu var gjort kunde programmeringsarbetet ta sin början. Med 
databladet till PIC16C84 och ett gratis utvecklingsprogram MPLAB (se adress i 6.3) som Olle 
Seger visade oss började vi skriva koden till PIC16C84.  

I MPLAB skrivs koden i assembler. När koden kompileras bildas en hex-fil som används när 
mikrocontrollern bränns. I MPLAB finns en simuleringsfunktion som låter användaren köra 
det skrivna programmet steg för steg. Användaren kan fingera insignaler och se vad resultatet 
blir.  

All programmering utfördes i MPLAB.  

3.2.4 Första programmet 
Ett program liknande det i Figur 3.2-1 ovan skrevs. Det första programmet skrevs 
huvudsakligen i utbildningssyfte. Det var givetvis vår förhoppning att programmet skulle 
fungera även om vi inte höll det som troligt. Då programmet verkade fungera i MPLAB 
brände vi en PIC16C84 med hex-filen. Klockan och mikrocontrollern virades ihop. Med 
logikanalysatorn kontrollerade vi om det kom ut något meddelande. Dessvärre gjorde det inte 
det. För att veta vad som hände i programmet behövde vi använda vissa av utportarna som 
flaggor. I detta syfte lade vi till kod i olika delar av programmet, som satte flaggor. Om 
mikrocontrollern kunde stegas fram i verkligheten, precis som det kunde stegas i MPLAB, 
kunde utportarna som fungerade som flaggor läsas av och problemet hittas. 

3.2.5 Andra programmet 
Då vi hade lärt oss mer om hur mikrocontrollern fungerade, kunde vi använda dess funktioner 
bättre. En av dessa funktioner var sleep. Sleep är ett tillstånd då mikrocontrollern inte arbetar. 
Den kan väckas från detta tillstånd på olika sätt. Vi valde att väcka den genom att använda 
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”interrupt on change”. Detta innebär att om ett värde som ligger på en inport ändras, vaknar 
mikrocontrollern och fortsätter exekvera kod. I sleep-tillståndet håller utportarna samma 
signal som de hade innan mikrocontrollern försattes i sleep-tillstånd.  

Sleep-funktionen verkade vara lösningen på två av de problem som stöttes på vid 
utformningen av det första programmet. Sleep-funktionen innebar att mikrocontroller inte 
behövde växla mellan två lägen och känna av om en knapp trycktes in eller om det kom ett 
inkommande meddelande. Med denna funktion kunde mikrocontrollern sova tills en 
inkommande signal av något slag väckte den och satte i gång exekveringen av koden. Precis 
vad som var önskvärt i det första programmet. Denna ändring infördes i programmet.  

Med sleep-funktionen kunde mikrocontrollern sättas till att sova efter att den hade utfört en 
kodsekvens. I koden kunde en eller flera utportar sättas som flaggor så att det var lätt att se 
var exekveringen av programmet befann sig genom att mäta vad som låg på dessa portar. En 
switch kopplad till en inport lades till. Genom att ändra denna switch och använda ”interrupt 
on change” kunde programmet stegas fram. Med hjälp av en till switch kunde en fingerad 
insignal matas in i en mottagande loop. På detta sätt kunde ett fingerat mottaget meddelande 
matas in och vad som hände synliggjordes på de flaggor som sattes. Efter nämnda ändringar i 
koden samt lite finjusteringar fungerade programmet som det var tänkt.  

Efter utförda ändringar såg programmet ut som Figur 3.2.5-1 visar. Programmet hade även 
utökats med funktioner för att sköta vibreringen och bekräftelsen, men dessa funktioner var 
inte tänkta att implementeras till fullo förrän kommunikationen fungerade bättre. 
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Figur 3.2.5-1 Blockschema över det andra programmet till lovebomben. 

Nu fanns ett program som fungerade med en fingerad insignal. Nästa steg var att undersöka 
om programmet fungerade om insignalen kom ifrån en annan mikrocontroller.  

3.2.6 Kommunikation mellan två mikrocontrollers 
För att testa om programmet fungerade då insignalen kom ifrån en annan mikrocontroller 
programmerades två PIC16C84 som kopplades ihop. En port på mikrocontrollern som skulle 
sända ut ett meddelande kopplades ihop med en port på den andra mikrocontroller som skulle 
ta emot ett meddelande och vice versa. Sedan stegades den mikrocontroller som sände 
meddelandet fram. Meddelandet var för enkelhetens skull 1010. Den mottagande controllern 
vaknade vid varje mottagen bit och kollade om den tagit emot de fyra bitarna 1010 i rätt 
ordning. Detta gjordes med ett exor kommando mellan ett register där vi skiftade in bitarna i 
den ordning de kom och ett register där 1010 redan fanns, om det var rätt ändrades biten Z i 
statusregistret till en etta. Eftersom den mottagande mikrocontrollern sattes till att sova efter 
varje emottaget bit (etta eller nolla) behövde bara den sändande mikrocontrollern stegas fram. 
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För att se om meddelandet stämde använde vi oss av PORTB,2 och PORTB,4 som flaggor. På 
PORT,2 kollade vi på vad som sändes mellan mikrocontrollerna, på PORT,4 lade vi ut vad 
som fanns på biten Z i statusregistret. Efter lite finjustering i koden fick vi överföringen och 
mottagningen till att fungera bra.   

Nästa steg var att ta bort sleep funktionen från den sändande mikrocontrollern och låta den 
själv ändra utsignalen mellan ett och noll. Sedan testa om det fungerade när den kördes utan 
att stegas fram manuellt. Så länge den mottagande loopen tog kortare tid att utföra än den 
sändande loopen och således hann sättas till sleep innan nästa inkommande bit kom, så borde 
det fungera. Vilket det också gjorde. 

Nu fanns ett program som möjliggjorde kommunikation mellan två mikrocontrollers och vi 
bedömde att tiden var inne för nästa komponent. 

3.3 Radiokommunikation 

3.3.1 Modulering 
För att kunna skicka något måste man bestämma hur det ska skickas. Det vill säga hur ettor 
och nollor ska representeras. De sändare och mottagare som kommunicerar med varandra är 
inställda på samma moduleringstyp och känner därför igen ettor och nollor. Vanliga 
moduleringar är amplitud-, fas- och frekvensmodulering. Moduleringstyp väljs efter vad som 
ska skickas. Om mycket data ska sändas är det bra att använda hög överföringshastighet vilket 
också innebär stor energi åtgång. Är det lite data som ska sändas går det bra att använda en 
mindre komplicerad modulering som har en lägre överföringshastighet och som kräver mindre 
energi.  

3.3.2 Översampling 
Vid radiokommunikation är vanligt att använda översampling det vill säga ta många prov av 
en inkommande bit. Detta kan läsas i ASH Transceivers Designer’s Guide. Peter Ljungstrand 
hade även pratat om detta. Översampling innebär att vissa fel i det inkommande meddelandet 
rättas av programmet. Figur 3.3.2-1 nedan visar hur det kan se ut. Det tänkta programmet i 
figuren tar emot med översampling och rättar därför till de två spikarna.  

Detta är väldigt bra då radiosignalen efter överföringen kan komma att se lite annorlunda ut 
till följd av brus, vilket är omöjligt att undvika i transmissionen. Radiomottagaren kan då om 
signalen störts tillräckligt mycket ge ut fel signal till mikrocontrollern. Om man då innan 
mikrocontrollern ska analysera vad den tagit emot översamplar signalen kan felen undvikas, 
detta genom att man mäter varje pulsbredd vid ett flertal tillfällen. Dessa mätningar jämförs 
sedan och är det flest ettor så bestäms pulsen till en etta med en viss bredd, vise versa om 
antalet mätningar skulle vara flest nollor. I figuren 3.3.2-1 symboliserar det vågräta strecken 
tröskelnivån mellan etta och nolla. 
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Figur 3.3.2-1 Exempel på hur översampling fungerar. 

3.4 Transceivern 

Nästa komponent som behandlades var transceivern. Hansson och Skog hade föreslagit en 
transceiver från RFM som heter TR1001. Den kan köpas monterad på ett kretskort med vissa 
externa komponenter och heter då DR3001. Vi hade erhållit ett antal DR3001 från 
doktoranderna. Då Peter Ljungstrand på PLAY Interactive Research hade erfarenhet av just 
denna transceivern kunde han hjälpa till och bidra med handledning. På grund av detta valdes 
denna transceiver. Detta var, liksom valet av mikrocontroller, inget definitivt val. Om det 
skulle visa sig att denna inte var lämplig skulle den bytas ut. 

3.4.1 DR3001  
DR3001 är en liten modul byggd för trådlös datakommunikation över små områden. Dess 
arbetsfrekvens är 868,35 MHz, vilket är i det licensfria bandet så något tillstånd för att 
använda den krävs ej. Huvudkomponenten är RFM:s TR1001 som är hybrid tranceiver som 
klarar av att sända och ta emot meddelanden ASK- och OOK-modulerat. DR3001 är dock 
konstruerad med kringliggande komponenterna så att den endast kan utnyttja OOK 
modulering. DR3001 kan sända med en överföringshastighet 2.4-19.4 kbps (kilo bits per 
second). Vi kommer förmodligen att välja att sända med 2.4 kbps då det drar mindre energi 
och vi inte har så stora paket att sända (med det menas att vi inte kommer sända så många 
bitar per meddelande).  

När DR3001 tar emot en signal så bandpassfiltreras först signalen sedan förstärks den för att 
sedan filtreras en gång till, nu med ett lågpassfilter. Efter detta omvandlas den analoga 
signalen till en digital med hjälp av en dataslicer. Tröskelnivån i dataslicern ställs in av de 
första 25-30 bitarna av varje signalpaket (mer om detta i avsnitt 4.4.1). Därefter skickar 
DR3001 ut det mottagna meddelandet binärt. Sändningen från DR3001 är enkel, insignalen 
moduleras och sänds ut.  
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En av fördelarna med denna trancieiver är att den har låg energiförbrukning. Den ska drivas 
med en spänning mellan 2.7-3.5 volt, den är dock känslig för spänningsförändring på 
drivspänningen. Detta ledde till att vi behövde en spänningsregulator som gav en tillräckligt 
stabil spänning (mer om denna i avsnitt 4.1.6). 
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Figur 3.4.1-1 In- och utgångar på DR3001. 

Portarna på DR3001 ser ut och heter enligt Figur 3.4.1-1 ovan. Deras funktioner följer nedan. 

1. AGC/VCC Denna pinne är kopplad till TR1001 AGC/VCC pinne.  
2. PK DET Används ej. 
3. RX BBO  Används ej. 
4. RX DATA Från denna pinne tas den mottagna sekvensen ut.  
5. TX IN Till denna skickas information som ska sändas ut.  
6. LPF ADJ Med hjälp av denna pinne kan man förbättra lågpassfiltret. 
7. VCC Hit kopplas spänningen. 
8. GND Hit kopplas jorden. 
9. CTR1 Med CTR1 och CTR0 styrs transceiverns funktion. Med hög spänning (minst 

2,7 Vdc) på båda sätts transceivern till att ta emot signaler. Med låg spänning på båda 
sätts den till att sova. Med CTR1 hög och CTR0 låg sätts den till att sända ut signaler i 
ASK som förvisso inte går med DR3001. CTR1 låg och CTR0 hög sätter den till att 
sända ut signaler i OOK. 

10. CTR0 Se CTR1. 
11. RFIO Detta är input/output pinnen som ska kopplas till antennen. På kretskortet finns 

en krets som passar till en 50 ohms antenn implementerat.  
12. RF GND Denna pinne används som jord till antennen. 

3.4.1.1 Antenn 
För att radiokommunikation ska fungerar behövs en antenn. Under utvecklingen användes en 
kabelstump som var en fjärdedels våglängd lång. Eftersom DR3001 använder frekvensen 
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868,35 Mhz är en våglängd 0,345 m (våglängden = c/f där c är ljusets hastighet och f är 
frekvensen). Antennen blev följaktligen ungefär 8,6 cm. Till denna gjorde vi ett jordplan av 
en cirkulär bit aluminiumfolie. Senare upptäckte vi att det fungerade lika bra utan detta 
jordplan varför vi bara använde tråden som antenn. I den färdiga prototypen har vi tänkt att 
antennen ska se annorlunda ut. 

3.4.2 Radiokommunikation med DR3001 
Då prototypen ska skicka korta meddelanden passade en enkel moduleringstyp med låg 
överföringshastighet som t.ex. OOK (On Off Keyed) modulering som DR3001 är anpassad 
till. Vi valde överföringshastigheten till 2,4 kbit/s. Då meddelandena är korta räcker detta. 
OOK-modulering är en form av amplitudmodulering. Klockan till mikrocontrollern går i en 
betydligt högre hastighet nämligen 5 MHz detta innebär att vi vid sändning måste lägga in en 
fördröjning som anpassas så att DR3001 får meddelandet som ska sändas i ungefär 2,4 kHz. 

För att DR3001 ska fungerar bra krävs att meddelandet som skickas är balanserat med ettor 
och nollor. Det totala antalet ettor ska vara ungefär lika stort som det totala antalet nollor och 
helst ska inte fler än tre av samma sort följa på varandra i meddelandet. Detta är viktigt för 
dataslicern som ställer in sig på ett medelvärde och använder det vid bestämmandet av vad 
som är en etta och vad som är en nolla. För att en sekvens av ettor och nollor som ska skickas 
av DR3001 ska vara balanserad, kan man med fördel välja att manchesterkoda sekvensen. I 
manchesterkod motsvaras en etta av en etta följt av en nolla (1 = 10) och en nolla av en nolla 
följt av en etta (0 = 01). Genom att välja att sända manchesterkodat blir sekvensen 
automatiskt balanserad med ettor och nollor och det maximala antalet på varandra följande 
ettor eller nollor blir två. Dock blir vi tvungna att sända dubbelt så många bitar som det 
ursprungliga meddelandet. En subrutin i programmet programmerades, denna gör om det som 
ska sändas till Manchesterkod och sänder i väg det så. Denna subrutin användes sedan av alla 
delar i programmet som sände ut ett meddelande. Genom att använda en subrutin som skötte 
all konvertering till Manchesterkod sparades programmeringsutrymme i mikrocontrollern och 
dessutom säkrades att de ettor och nollor som sändes blev lika långa oavsett vilken av 
programmet som skulle sända eftersom de genererades från samma subrutin. Denna subrutin 
kallade i sin tur på en fördröjningsrutin så att de sända biten uppnådde en frekvens som 
matchar transceivern.  

På mottagningssidan valde vi att varje mottagit bit skulle översampla fem gånger. Vilket 
innebar att under så lång tid som det tar för att sända en etta eller nolla så läser programmet av 
vad som ligger på den mottagande porten, PORTB,7, fem gånger. Om sändningen sker utan 
brus och den läsande delen är i takt med det inkommande meddelandet så blir dessa fem 
samplingar antingen ettor eller nollor. Anledningen till att just fem samplingar är att vi tyckte 
tre var för få och sju var för många. Är samplingsantalet ett ojämnt antal kan aldrig lika 
många ettor och nollor tas emot, varför ett jämt antal inte var ett alternativ.  

Översamplingen implementerades i en läsloop. Denna loop var tvungen att komma i takt med 
det mottagna meddelandet och ta lika lång tid att exekvera som det tar för ett inkommande bit 
att tas emot. Programmet undersökte om den tagit emot flest ettor eller nollor i slutet av 
loopen och valde och skrev in det som den tagit emot flest av i ett register. 

3.4.2.1 Problem med radiokommunikationen 
Då två stycken DR3001 med varsin PIC16C84, bränd med tillhörande lovebombprogram, 
hade kopplats in undersökte vi om det fungerade som det skulle. För att se detta användes 
fortfarande vissa utportar som flaggor som sattes i programkoden. Dessa lästes av med 
logikanalysatorn. Sändningen verkade inte fungera, ingen signal mellan den mottagande 
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DR3001 och dess PIC16C84 kunde mätas. Utifrån vad som syntes gick det inte att avgöra om 
det skickades något som inte kunde tas emot eller om det inte skickades något 
överhuvudtaget. Transceivers kan vara mycket känsliga och gå sönder lätt, vilket skulle kunna 
vara en anledning till att det inte fungerade. Den sändande transceivern undersöktes först. 
Genom att mäta vad som hände på den sändande antennen med ett oscilloskop undersöktes 
om det hände något när ett meddelande sändes. Oscilloskopet visade att det kom något och 
varför slutsatsen blev att denna transceiver fungerade. Antennen på den mottagande 
transceivern undersöktes på samma sätt. Även här visade oscilloskopet att det kom något. Då 
allt var kopplat rätt och det verkade som om båda transceiverna fungerade undersökte vi om 
det verkligen inte kom en signal ut från DR3001 med oscilloskopet. Oscilloskopet visade att 
det kom en signal men signalen som ska ha en spänning på ungefär 3 volt hade bara en tiondel 
av detta. Detta var anledningen till att mikrocontrollern inte vaknade som den skulle och att 
signalen inte syntes på logikanalysatorn.  

Vi tyckte att det var märkligt att utsignalen från DR3001 inte höll logiska nivåer, men detta 
löstes genom att buffra utsignalen med hjälp av två inverterare så att den fick önskad styrka. 
Senare kom vi fram till att denna buffring var onödig och att det verkliga felet, i vårat fall, 
berodde på att utgången från DR3001 belastades med logikanalysatorn och att 
logikanalysatorn stal spänningen. Eftersom logikanalysatorn inte behövde användas när 
kommunikationen väl fungerade togs buffringen av utsignalen bort när vi senare hade ett 
fungerande program. 

Ett annat problem som stöttes på var att till en början verkade prototyperna bara fungera ett 
fåtal gånger sedan förstod den mottagande inte det inkommande meddelandet längre. Detta 
var märkligt för om meddelandet förstods en gång borde det förstås alla gånger eftersom 
lovebomben går tillbaks till samma ursprungsläge efter varje mottaget och sänt meddelande. 
Vi tror att problemet var att vi triggade logikanalysatorn, med vilken vi kollade om ett 
meddelande kom eller inte, på en olämplig port. Logikanalysatorn triggades på den port som 
tog emot det inkommande meddelandet från DR3001. På denna port kom det även störningar 
ibland av kringliggande elektrisk utrustning vilket vi antar var felet. För om det kom en 
störning i luften som DR3001 tog emot och skickade till PIC:en som en spik, eller vad det nu 
var, så vaknade programmet i den mottagande PIC:en till liv och började söka efter vilket 
meddelande som kommit. Då vi drog våra slutsatser kring programmet grundat på vad vi sett 
på logikanalysatorn trodde vi först det var ett programfel tills en av våra mobiltelefoner 
ringde, vi såg detta på logikanalystorns skärm. Vid triggning på en port som bara ändrades om 
rätt meddelande hade tagits emot verkade kommunikationen fungera alltid. Antagligen gjorde 
den det redan från början.  

Vi hade här funderingar till att bygga ett filter som skulle ta bort störningarna, efter att ha talat 
med folk insatta i digitala filter och läst lite mer om DR3001, kom vi fram till att man var 
tvungen att bygga om i TR1001 för att det skulle gå. Då detta inte var möjligt ansåg vi att vi 
kunde leva med dessa störningar fast de gjorde en slutgiltig produkt något mer 
energikrävande. 

Vi hade nu ett program som kunde etablera radiokommunikation mellan två stycken DR3001. 
Även om detta som var själva hörnstenen i examensarbetet var vi långt från färdiga. Många 
komponenter saknades och räckvidden kunde inte kontrolleras då lovebomberna drevs av en 
nätspänning genom en powerbox 3000. 

3.4.3 Hantering av kollisioner och övriga störningar 
I detta skede togs åter hantering av kollisioner upp vilket nämndes i avsnitt 2.2.5. Eftersom ett 
meddelande sänds på ungefär 0,03 sekunder är chansen att två användare skickar ett 
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meddelande samtidigt väldigt liten. En lovebomb som precis tagit emot eller precis sänt ett 
meddelande kan varken ta emot eller sända något förrän cirka tre sekunder har förflutet. På 
grund av denna låsning av sändning och mottagning begränsas den möjliga kommunikationen 
mellan lovebomberna. 

Radiosignaler från mobiltelefoner detekteras av lovebomberna. Detta märktes när 
logikanalysatorn var kopplad till DR3001. Dessa störningar kan tänkas förstöra de 
meddelanden som lovebomberna sänder, och på detta vis störa kommunikationen. Det är ett 
faktum att störningarna väcker mikrocontrollern och stör kommunikationen mellan 
lovebomberna på detta sätt. Forskarna kan minimera dessa störningar genom att använda 
lovebomberna i ett mobiltelefonfritt rum.  

De begränsningar och störningar i kommunikationen som beskrivits ovan inträffar med 
betydligt högre sannolikhet än eventuella kollisioner. Konsekvenserna av dessa störningar 
inskränker dessutom kommunikation i högre grad än vad eventuella kollisioner gör. Med detta 
i åtanke kommer inte eventuella kollisioner att behandlas vidare.  

Skulle en sändning av ett meddelande inte tas emot av någon annan lovebomb på grund av 
något hinder, märker användaren detta genom bekräftelsedelen i programmet (kallas confirm i 
fortsättningen). Bekräftelsedelen visar detta genom att en lysdiod lyser en till två sekunder när 
ett meddelande inte tagits emot. Om den tar emot en bekräftelse från en annan lovebomb som 
då tagit emot ett meddelande ska bekräftelsedioden lysa i minst tre sekunder om den får en 
störning direkt efter, om ingen störning kommer lyser den i max 30 sekunder, under den 
perioden kan man inte skicka ett nytt meddelande. 

3.5 Resterande komponenter till lovebomben 

Eftersom radiokommunikationen nu fungerade började vi ägna tid åt de resterande 
komponenterna. Vi började med knapparna, hitintills hade switchar används. Vibratorn 
behövdes inte förrän kretskortet var färdigt och kunde vid detta skede simuleras av en lysdiod. 

3.5.1 Knappar 
Att hitta lämpliga knappar var inget problem. Först gjorde vi dem stötfria men kom sedan på 
att det inte var nödvändigt, eftersom lovebomben ända bara känner av en gång vad som ligger 
på portarna kopplade till knapparna, och sedan låser den sig ett par sekunder. Under den tiden 
hinner alla eventuella spikar försvinna. Till kretskortet skulle andra knappar användas.  

3.5.2 Lysdiod 
Det behövdes en lysdiod för bekräftelsen och en lysdiod dom simulerade vibratorn. Båda 
dessa var vanliga lysdioder. 

3.5.3 Vibrator 
Det visade sig inte var helt lätt att hitta en lämplig vibrator. Vi tänkte bygga en genom att 
använda en motor med en obalans på den roterande axeln, fast vi hittade inga tillräckligt små 
motorer fastän att vi letade efter motorer på ett flertal ställen. Till sist löste vi problemet 
genom att köpa vibratorer till mobiltelefoner, dessa är från Nokia-telefoner. Dessa köptes från 
en Bild och Ljudservice i Linköping.  

Porten från PIC16C84 som skulle styra vibratorn var inte tillräckligt stark för att driva 
vibratorn. Vibratorn behövde minst 100 mA vilket är nästan fem gånger mer än vad 

 
Oskar Kylin och John Wibrand 

 

19  



Konstruktion och implementering av en mobil prototyp: The LoveBomb 

mikrocontrollern kan ge. Vi strömförstärkte signalen med en npn transistor enligt Figur 
3.5.3-1 nedan. 

Då signalen från mikrocontrollern blir en logisk etta leds ström genom motorn (vibratorn), 
vilket resulterar i att den vibrerar, sedan ut genom transistorn. Då signalen blir en nolla kan 
ingen ström ledas genom transistorn. Eftersom motorn har viss energi fortsätter den att rotera 
ett tag, då alstras det en ström som kan förstöra transistorn om den inte leds bort. Att leda bort 
denna ström är diodens uppgift.  
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Figur 3.5.3-1 Signalen till vibratorn förstärktes med en transistor. 

3.6 Arbetet med modermodulen 

3.6.1 Vi lägger grunderna till modermodulen 
I programmet till lovebomben hade vi redan en kodsekvens som kunde läsa av och förstå ett 
inkommande meddelande. Då modermodulen måste göra samma sak kunde denna sekvens 
användas i detta program. Skillnaden kom efter det att programmet läst av och förstått ett 
meddelande. Modermodulen ska räkna upp två räknare och visa resultatet.  

I det första modermodulprogram använde vi oss av två räknare, en som räknade Happy och 
hette cHappy och en som räknade Sad och hette cSad. Då dessa räknare var placerade till 
varsitt register kunde de bara räkna upp till 255, på grund av att PIC:ens register endast är åtta 
bitar breda. För att åskådliggöra resultatet användes en subrutin som hette show. Denne 
subrutin kallades efter det att respektive räknare hade räknats upp. Subrutinen show kopierade 
innehållet i båda räknarna och skiftade ut detta med vissa mellanrum så att vi kunde se 
resultatet binärt på en logikanalysator. Detta var ett enkelt sätt att se att modermodulen 
fungerade, men inte speciellt användbart för att åskådliggöra på en display, då det inte räcker 
att skicka ut ett binärt tal seriellt till en sådan.  

3.6.2 Displayvalet 
Vi valde mellan att använda en större display som kan visa många siffror samtidigt och eller 
flera mindre sju segments displayer. Fördelarna med den förra är att den trots att den kan visa 
upp till 32 tecken var liten, alltså hade en sådan räckt för att visa resultatet från båda räknarna. 
Nackdelarna med denna är att dess tecken är gråa och otydliga, den är dyr och rätt 
komplicerad. Fördelarna med att använda sju segments displayer är att de är tydliga, billiga 
och lätta att använda. Nackdelarna är att vi måste använda sex stycken displayer med varsin 
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tillhörande drivkrets och att de tillsammans blir rätt stora. Dessa displayer kräver 5 volts 
spänning vilket innebär att modermodulen behöver två olika spänningar.  

Vår val föll på sjusegmentsdisplayer, HDSP-H103 med tillhörande drivkrets DM9368. Valet 
föll på denna för att den är mycket tydlig, lätt att arbeta med och relativt billig. 

3.6.3 Den färdiga modermodulen 
Då den valda typen av displayer krävde mycket effekt la vi till en show/hide funktion som 
kunde visa respektive gömma resultatet, på detta sätt tänkte vi att man kunde spara energi. 
Modermodulen räknade upp antalet mottagna meddelanden oavsett om resultatet 
synliggjordes eller inte. När resultatet ska läsas av ändrar man switchen och resultatet syns. 

Koden till modermodulen var tvungen att modifieras så att det passade denna sorts display. 
Vår första tanke var att använda externa dekadräknare som får en signal från mikrocontrollern 
när de ska räkna upp istället för att räkna de inkomna meddelandena i varsitt register. Detta 
skulle kräva en del extra virning och komponenter. Då modermodulen ska kunna räkna upp 
till 999 av respektive meddelande skulle det krävas tre hopkopplade dekadräknare till 
respektive meddelande, dvs. sex stycken dekadräknare. Förutom detta skulle det krävas sex 
drivkretsar och sex sjusegmentsdisplayer. Detta verkade onödigt mycket bestämde vi och 
använde oss av registeruppräkning i PIC:en.  

Lite tankearbete och ett samtal med Michael Josefsson förde oss på en ny väg. Då det fanns 
många outnyttjade I/O portar på mikrocontrollern kunde dessa användas till att styra 
drivkretsarna. Fyra av utgångarna kan lägga ut en binär siffra och sex av utgångarna kan styra 
varsin drivkrets. För att detta skulle fungera krävdes att sex dekadräknare implementerades i 
programmet, så kallade NBCD räknare. Med NBCD menas naturlig decimal binärkod, dvs. en 
vanlig binärräknare som bara räknar till nio för att sen bli noll. Vi la till tre sammankopplade 
NBCD räknare som räknar antalet inkomna happymeddelanden och tre sammankopplade som 
räknar sadmeddelande. Dessa kunde räkna upp till 999 av respektive meddelande. Detta 
fungerar som externa dekadräknarna fast det behövs inga extra komponenter.  

PIC16C84 har som sagt 13 olika portar. En av dessa tog emot meddelandet, en var kopplad 
till en resetknapp och en var kopplad till show/hide switchen. Alltså kvarstod 10 portar till 
vårt förfogande, exakt så många som krävdes till denna lösning. Fyra användes till att lägga ut 
en siffra och de återstående sex användes till varsin drivkrets. Det visade sig att det inte gick 
att använda samtliga portar. Utgången PORTA,4 kunde inte hålla en tillräckligt hög 
spänningsnivå för att den skulle kunna styra en drivkrets. Det innebar inget problem därför att 
en demultiplexer kunde peka på rätt drivkrets istället. Vi valde demultiplexern SN74LS138. 
Den behövde fyra utgångar, tre som valde vilken drivkrets som skulle aktiveras och en som 
aktiverade demultiplexern. Drivkretsarna till displayerna har en låg frisignal (low enable) det 
vill säga de tar in nya värden när en frisignalsport blir en nolla. Denna demultiplexern höll en 
etta på samtliga utgångar när den inte var aktiverad. När den aktiverades och en utgång valdes 
blev den nolla. Denna demulitplexern var perfekt för detta ändamål. 

Den siffra som ska visas läses in i drivkretsen parallellt, binärt med fyra utgångar genom att 
kopiera dit de fyra minst signifikanta bitarna från varje register som fungerar som NBCD 
räknare. När entalet ska läggas ut, t ex om 135 stycken happymeddelanden tagits emot, så 
läggs det binära talet 0101 ut och enablen sätts till noll på drivkretsen som tillhör segmentet 
som visar entalet i happyräknaren. Samtliga drivkretsar får samtliga siffror men bara en av 
drivkretsarna lyssnar på respektive siffra. 

 
Oskar Kylin och John Wibrand 

 

21  



Konstruktion och implementering av en mobil prototyp: The LoveBomb 

3.7 Effektförsörjning  

Under utvecklingsarbetet använde vi en spänningsbox som gav tre volt till lovebomben och 
till vissa komponenter på modermodulen och en spänningsbox som gav fem volt till 
displayerna på modermodulen.  

3.7.1 Effektförsörjning i lovebomben 
När både lovebomberna och modermodulen fungerade som det var tänkt kunde räckvidden 
börja testas. För att göra detta var vi tvungna att ersätta den spänningskälla som hade använts 
hitintills med batterier. Tanken var att lovebomben skulle drivas med ett eller flera 
knappcellsbatterier. För att lovebomben ska kunna drivas på batteri krävs att spänningen 
regleras med en spänningsregulator. Batterier kan annars ge en ojämn spänning som sjunker 
kontinuerligt när batterierna blir sämre. Detta skulle innebära ett problem då DR3001 kräver 
en jämn spänningsförsörjning utan spikar som inte understiger 3 volt. Två seriekopplade 
knappcellsbatterier som heter CR2025 och är på 3 volt vardera, anslutna till 
spänningsregulatorn MAX8863, som gav 3,16 volt, testades. Denna spänningsregulator valdes 
för att den hade ett lågt spänningsfall över sig, 55 mV, och drog endast 80 µA. Den behövde 
också två kondensatorer på 1µF styck, dessa skulle parallellkopplas mellan ingången och jord, 
och utgången och jord. Detta fungerade inte, problemet var att knappcellsbatterierna enbart 
gav 15 mA vilket inte är tillräckligt för att driva vibratorn. Vi testade istället fyra stycken 
vanliga AA-batterier vilka i serie gav 6 volt och tillräckligt med ström för att driva vibratorn. 
Vi tänkte i slutändan byta till tre AAA-batterier då dessa är mindre, dock blir det då bara 4,5 
men det bör räcka.  

3.7.2 Effektförsörjning i modermodulen 
För att komponenterna ska få den spänning som de behöver använder vi två 
spänningsregulatorer. En som ger spänningen fem volt och en annan som ger spänningen tre 
volt. Drivkretsarna behöver fem volt för att driva displaysegmenten, de övriga komponenterna 
behöver tre volt. För att styra drivkretsarna klarar vi oss dock med tre volt, de kan alltså styras 
med en signal från mikrocontrollern. De två spänningarna kommer inte i kontakt med 
varandra så därför innebär det inget problem att modermodulen har två spänningar. 

Vi använde oss av spänningsregulatorn L7807CV för att få fem volt och MAX8863, samma 
som i lovebomben, för att få 3,16 volt. 

3.8 De sista tilläggen och ändringarna 

3.8.1 Byte till PIC16F84 
På grund av att PIC16C84 ska sluta tillverkas har den fått en ersättare som heter PIC16F84, 
därför bytte vi till denna. De fungerar likadant fast det finns mer programmeringsutrymme i 
den senare. Att byta till denna mikrocontroller innebar inga problem. 

3.8.2 Detaljer som tillkom sändningsdelen av programmet 
Vi hade valt anse de register där meddelanden var sparade som konstanter. Detta för 
innehållet inte skulle ändras i dem när ett meddelande skickas ut. Därför kopieras innehållet i 
dessa register över till ett register som vi kallat out. Detta register skiftar sedan ut innehållet 
när ett meddelande sänds. 
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Först hade vi tänkt att när en av de två knapparn hade tryckts skulle programmet gå till en 
rutin som hette send. Där skulle programmet kolla vilken av de knapparna som hade tryckts 
och placera respektive meddelande i ett register som hette mess. Det krävde att den tryckta 
knappen förblev nedtryckt i ungefär 10 ms, för att det tog programmet så lång tid att utföra 
instruktionerna mellan det att någon av knapparna trycks tills det att programmet kollar vilken 
av dem som hade tryckts. Anledningen till att vi valde att göra så var för att oavsett vilken 
knapp som trycks så utförs samma del av programmet det enda som skilde var innehållet i 
registret mess. Att göra på detta sätt hade inte inneburit ett problem då det är så gott som 
omöjligt att trycka ned en knapp kortare tid än 10 ms. Men vi tyckte ändå att det var en 
potentiell felkälla och tyckte att det var bättre om programmet bara känner av vad som händer 
på de portarna som är kopplade till knapparna en gång. Därför lade vi till två olika 
kodsekvenser innan send kallas; sendHa och sendSa. Den förra kallades när happy knappen 
tryckts, och den senare när sadknappen tryckts. I dessa placeras det aktuella rätt meddelandet i 
register mess. 

3.8.3 När en sändning misslyckas 
Om en lovebomb som sänt ett meddelande inte får en confirm ska, som nämnts i avsnitt 3.4.3, 
dioden lysa en sekund och sedan slockna. Men då det visat sig att om lovebomben tar emot en 
confirm tätt följt av en störning är det svårt för användaren att uppfatta om dioden lyser av 
den ena eller andra anledningen. För att undvika detta ändrade vi i koden så att dioden blinkar 
tre gånger om inget confirm tas emot. På detta sätt kan användaren med säkerhet veta om 
meddelandet tagits emot eller inte.  

3.9 Arbetet med kretskortet  

3.9.1 Ytmontering vs hålmontering 
När man gör kretskort kan man välja mellan att göra kretskort för ytmonterade komponenter 
eller hålmonterade komponenter. Vid ytmontering löds komponenterna fast på ytan av 
kretskortet. Vid hålmontering borras små hål i kretskortet som komponenterna löds fast i.  

Eftersom ytmonterade komponenter är mindre än hålmonterade valde vi att göra ett 
ytmoneringsbart kretskort.  

Hitintills har vi testat allt på virkort som är till för att vira fast hålmonterade komponenter på. 
Vi hade två lovebombsprototyper virade på sådana kort. Nu ska dessa virningar överföras till 
ett kretskort. De hålmonterade komponenterna som vi använt ska ersättas av likadana fast för 
ytmontering.  

3.9.2 Kretskortsdesignsprogram  
För att börja med kretskortsdesignen behövde vi först ett program som man använder för att 
rita kretskort. Vi blev tilldelade ett program som hette CADint PCB av Daniel Wiklund (en 
doktorand på ISY), Olle Seger hade sagt att han var rätt person att tala med när det gällde 
kretskort. CADint PCB var ett nytt program både för oss och Daniel, men han hade sett det 
användas och tyckte det verkade bra. Det visade sig att CADint PCB inte var ett lätt program, 
utan tvärtom väldigt krångligt. Vi satte oss ned och försökte göra den tutorial som ingick, det 
uppskattades enligt manualen att den borde ta cirka 4,5 timmar. Efter 17 timmars arbete med 
den var den ännu inte klar. Nu hörde vi oss för igen om det kanske fanns ett lite mer 
lättbegripligt program, vi blev då tilldelade EAGLE Layout Editor 4.01. Detta program var 
betydligt mer användarvänligt och arbetet med att designa kretskorten började efter att ha läst 
om programmet i cirka en timme.  
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I EAGLE så gör man först en ritning i schematic där man kan välja komponenter ur ett stort 
bibliotek, sedan överför man denna ritning till board där alla komponenter kopplas ihop med 
airwires som sedan ersätts med koppar ledningar på kortet. Man kan antingen välja att göra 
dessa kopplingar själv eller låta programmet lösa detta åt en genom kommandot auto, då man 
använder auto ska man först ha placerat komponenterna i den ordning man tänkt sig. Man kan 
även välja om man vill ha ledningarna i både topp och bottenlagret eller bara använda ett 
lager, ett lager begränsar dock antalet sätt att koppla ihop komponenterna. 

Vi valde som sagt att göra ett för ytmontering när det gäller lovebomben, och ett för 
hålmontering för modermodulen. Det för lovebomben byggdes helt i topplagret, medan det 
för modermodulen byggdes som tvålagerskort. Ritningar på dessa kort bifogas i bilaga 3. 

3.9.3 Problem i överföringen till kretskort. 
Då vi började leta komponenter för ytmontering upptäckte vi att det inte fanns en kristall som 
hade en frekvens på 5Mhz, men vi fann att det fanns en som passade med en frekvens på 
4,9512 MHz. Vi kopplade först in en sådan kristall på våra uppvirade prototyper för att se om 
det fungerade, vi trodde inte det skulle göra något då både sändare och mottagare bytte 
arbetsfrekvens. Det gjorde det inte heller utan allt fungerade fortfarande som det skulle.  

När kretskorten väl var färdiga och samtliga komponenter inköpta borde problemet ligga i att 
löda på de små ytmonterade komponenterna på kretskortet. Detta visade sig inte vålla något 
större problem även om det är pilligt. Dock så hände det som inte fick ske när vi hade satt på 
en färdigprogrammerad PIC16F84 för ytmontering, det fungerade inte! Nu slog det oss att vi 
borde ha lagt till en kontakt på kretskortet så att man kunde programmera om PIC:en på plats. 
Detta var dock för sent eftersom våra kort redan var etsade, detta är verkligen en sak man 
borde göra om man ska göra fler kretskort. Vad som var fel visste vi då inte utan började om 
från början med ett nytt kretskort, denna gång testades PIC:en ordentligt i vår uppvirade 
version så det inte fanns något tvivel om att den var rätt programmerad. Vi lödde ihop ett nytt 
kretskort med den med all säkerhet rätt programmerade PIC:en, inte heller det nya kretskortet 
ville fungera. Nu började vi fundera på fel i andra komponenter, det visade sig att knapparna 
som vi använde till kretskortet inte var att lita på, utan de släppte igenom ström så att PIC:en 
försökte sända kontinuerligt. Vi hade använt en annan sorts knappar när vi virade upp den 
fungerande prototypen, dessa var större än de vi tänkt använda till kretskortet men nu fick de 
ersätta de mindre ej fungerande knapparna. Det fanns dock ett litet problem med de nya 
knapparna, det behövdes jord inkopplat till varje knapp. De mindre knapparna behövde inte 
det därför fanns det inte någon jordledning till knapparna dragen på kretskortet. Detta fick 
lösas med två små kablar från närmsta jordkontakt, inte så snyggt men vi hade inte tid att fixa 
nya kretskort.  

Detta löste problemet med knapparna. Men ändå ville inte prototypen fungera som den borde. 
Den kunde sända och ta emot ett confirm, men den kunde inte ta emot ett meddelande. När ett 
meddelande skickades som denna lovebomben skulle ta emot så dog den och fungerade inte 
förrän den stängts av och slagits på igen. När vi provade utan att ha vibratorn inkopplad så tog 
lovebomben emot och skickade ut ett confirm. Vi misstänkte att transistorn som var kopplad 
till motorn kanske var fel kopplad, men så var inte fallet.  

Problemet låg i att samtliga komponenter drevs av samma spänning och det fanns inga 
avkopplingskondensatorer. Prototyperna som vi hade gjort på virkorten var kopplade precis 
som kretskortet med den skillnad att på virkortet finns avkopplingskondensatorer. När motorn 
sattes igång efter det att lovebomben tagit emot ett meddelande så ”stals” strömmen från de 
övrig komponenterna som då slutade fungera och lovebomben dog. 
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Avkopplingkondensatorer jämnar ut de spänningsvariationer som kretsen orsakar på 
matningsspänningen och bidrar därmed till att stabilisera strömförsörjningen. Vi lade nu till 
en avkopplingskondensator på 10 µF. Egentligen fanns redan en men den kopplades in för att 
spänningsregulatorn krävde dessa enligt ritningen till den, och då visste vi inte riktigt vad den 
fyllde för funktion. Det visade ju sig att den inte räckte. När vi testade med 
avkopplingskondensatorn fungerade allt som det skulle. Nu var ju dock inte vårt kretskort 
längre korrekt utan vi ändrade i EAGLE men vi lämnade inte in det för etsning utan låter Play 
interactiv göra det då de ändå ska bygga ett trettiotal utgående från våra ritningar. Vi valde att 
nu bygga två nya prototyper med hålmonterade komponenter på en liten tunn spånplatta för 
att visa hur det kan se ut och dess funktionalitet. Nu bestämde vi också att vi gör en ritning för 
hålmonterade komponenter om de hellre vill använda sådana, detta kort fick bli i två lager och 
bifogas tillsammans med de andra kretsritningarna.  

3.9.4 Ändringar i programmen  
I arbetet med att framställa ett kretskort visade det sig att kretskortet blev enklare om 
funktionerna på vissa av in- och utportar på mikrocontrollern byttes i förhållande till det 
ursprungliga programmet. Inga övriga ändringar gjordes.  
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4 Resultat 
Under utvecklingen växte det färdiga resultatet fram. I början på kapitel förklaras hur de 
färdiga prototyperna ser ut, vilka komponenter som används samt hur de är kopplade. 
Därefter följer en förklaringar av mjukvaran till respektive prototyp, denna ger en ingående 
förståelse i hur respektive program fungerar och är mest tänkt som hjälp om eventuella 
ändringar ska göras.  

4.1 Hårdvara till lovebomben 

Valet av komponenter till lovebomben har redogjorts i avsnitt 3. I detta avsnitt beskrivs hur de 
olika komponenterna är kopplade till varandra.  

4.1.1 Mikrocontrollern PIC16F84 
Nedan följer en beskrivning på vad de olika I/O portarna på PIC16F84 har för uppgift i 
lovebomben. De övriga pinnarnas kopplingar beskrivs också. Vilka I/O pinnar som gör vad 
valdes så att kretskortetdesignen skulle underlättas. Vårat ursprungliga val innebar en mycket 
svårare lösning. Eftersom PIC16F84 ser precis ut som PIC16C84 hänvisar vi till Figur 
3.2.1-1. 

1. RA2 Styr bekräftelsedioden. Är kopplad till denna via ett motstånd. 
2. RA3 Styr vibratorn. Är kopplad till denna via en transistor och ett motstånd. 
3. RA4/TOCKL Används inte. 
4. MCLR Är kopplad till logiskt ett. 
5. Vss Är kopplad till jord. 
6. RB0/INT Används inte. 
7. RB1 Används inte. 
8. RB2 Styr, med RB3, konfigurationen på DR3001. Är kopplad till CTR0 (10) på 

DR3001. 
9. RB3 Styr, med RB2, konfigurationen på DR3001. Är kopplad till CTR1 (9) på 

DR3001. 
10. RB4 Skickar ut meddelanden som ska sändas. Är kopplad till TX IN på DR3001. 
11. RB5 Tar emot inkommande meddelande. Är kopplad till RX DATA (4) på DR3001. 
12. RB6 Är kopplad till Happyknappen. 
13. RB7 Är kopplad till Sadknappen. 
14. Vdd Är kopplad till positiv spänning. 
15. OSC2/CLKOUT   
16. OSC1/CLKIN Är kopplad till systemklockans utgång, 4.9152 MHz. 
17. RA0 Används inte. 
18. RA1 Används inte.  

4.1.2 Transceivern DR3001 
Transceivern, se Figur 3.4.1-1, i lovebomben är kopplade som följer.   

1. AGC/VCC Denna ingång är kopplad till drivspänningen 3,16 volt. 
2. PK DET Används inte. 
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3. RX BBO Används inte. 
4. RX DATA Denna pinne är kopplad till RB5 på PIC16F84, som tar emot meddelandet 

som tagits emot av DR3001.  
5. TX IN Denna pinne är kopplad till RB4 på PIC16F84, som skickar ut meddelandet 

som ska sändas.  
6. LPF ADJ Används inte. 
7. VCC Denna ingång är kopplad till drivspänningen 3,16 volt. 
8. GND Hit ärjorden kopplad. 
9. CTR1 Denna styrs av RB2 på PIC16F84.  
10. CTR0 Denna styrs av RB3 på PIC16F84. 
11. RFIO Detta är input/output pinnen som ska kopplas till antennen. På kretskortet finns 

en krets som passar till en 50 ohms antenn implementerat.  
12. RF GND Denna pinne används som jord till RFIO, kopplas alltså till jord. 

4.1.3 Antennen  
Efter att ha provat prototypen så upptäckte vi att den uppfyllde kriterierna för räckvidden. Då 
bestämde vi att antennen som bestod av en wire fick vara så även i fortsättningen.  

4.1.4 Vibrator 
Vibratorn kopplades som visas i Figur 3.5.3-1. 

4.1.5 Lysdioden 
Lysdioden kopplades in i serie med ett motstånd på 220Ω. 

4.1.6 Spänningsregulatorn 
MAX8863T kopplas enligt Figur 4.1.6-1 nedan. Märk att maximal inspänning till regulatorn 
är 7 Volt. 

 

Jord

Jord

Inspänning
2,5 –7 V.

Utspänning 
3,15 V. 

1 

2 

3 4

5

MAX8863T

C1 
C2

C1=C2=1 µF
 

Figur 4.1.6-1 Kopplingsschema till spänningsregulatorn. 

4.1.7 Uppmätt effektförbrukning  
Vid en inspänning från batteripaketet på 4,13 volt så fick vi denna effektförbrukning: 

I vila: 22 mW  

Vid sändning: 43 mW max 

Vid mottagning: 867mW max 
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Inte helt oväntat så har lovebomben störst effektförbrukning vid mottagning, detta på grund 
av att vibratorn är igång. 

4.2 Hårdvara till modermodulen 

4.2.1 Mikrocontrollern PIC16F84 
Förutom I/O portarna är portarna i modermodulen kopplades som i lovebomben (se avsnitt 
4.1.1 ovan). I modermodulen är Input/Outout portarna kopplade enligt följande.  
RA0 (17): Är kopplad till A0 på drivkretsarna. 
RA1 (18): Är kopplad till A1 på drivkretsarna. 
RA2 (1): Är kopplad till A2 på drivkretsarna. 
RA3 (2): Är kopplad till A3 på drivkretsarna. 
RA4 (3): Används inte eftersom den inte kan hålla en hög utsignal. 
RB0 (6): Används inte. 
RB1 (7): Är kopplad till A1 på demulitplexern. 
RB2 (8): Är kopplad till A2 på demulitplexern. 
RB3 (9): Är kopplad till A3 på demulitplexern. 
RB4 (10): Är kopplad till E3 på demultiplexern. 
RB5 (11): Är kopplad till show/hide switchen.  
RB6 (12): Är kopplad till resetknappen.  
RB7 (13): Är kopplad till RX DATA (4) på DR3001 (tar emot meddelanden).  

4.2.2 Transceivern DR3001 
Modermodulen transceiver är koppad som lovebombens (se avsnitt 4.1.2 ovan) med följande 
undantag: 

RX DATA (4) skickar är kopplad till RB7 på PIC16F84. 

TX IN är ej inkopplad. Eftersom modermodulen inte ska skicka ut ett meddelande behövs inte 
denna användas. 

CTR0 och CTR1 är kopplade till logiskt ett dvs. spänning. Eftersom modermodulen enbart 
ska ta emot signaler behöver transceiverns konfiguration inte ändras. 

4.2.3 Demultiplexern SN54/74LS138 
Denna komponent är inte så avancerad och beskrivs därför enbart ytligt.  

Med de tre ingångarna A2, A1 och A0 som är kopplade till utportarna, RB3, RB2 och RB1 på 
PIC16F84 kan en av åtta utgångar väljas. Om A2 = 0, A1 = 0 och A0 = 1 väljs utgången 1 är 
får den istället in 010 väljs utgången 2 osv. Av dessa utgångar används de sex mellersta. Var 
och en av dessa sex är kopplade frisignalsporten på varsin drivkrets. På detta sätt väljs vilken 
av de sex drivkretsarna som ska ta emot den siffra som ska läggas ut. 

4.2.4 Drivkretsen och displayen 
När frisignalsporten på en av drivkretsarna blir 0 tar den in en ny siffra som ska läggas ut på 
displayen. Denna insignal talar om vilka av segmenten i displayen som ska tändas. De sju 
utpinnarna, A-G, på drivkretsen styr varsitt segment, A-G, på displayen. 
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4.2.5 Problem med energiförsörjning 
När vi skulle pröva att driva modermodulen med batterier så fungerade inte modulen. Det var 
ganska lätt att då dra slutsatsen att den var mycket effektkrävande eftersom den fungerade när 
vi använde powerboxen. Vi kopplade då in powerboxen igen och mätte strömförbrukningen 
som var alldeles för stor, tydligen var det ett dumt val att inte kolla efter energisnåla 
komponenter innan vi byggde den. Vi tvingades nu att bygga om den, efter en del tänkande 
kom vi till slutsatsen att det måste vara drivarstegen med tillhörande displayer som krävde 
mycket ström, en mätning bekräftade detta. Vi tänkte då att man kunde driva själva 
mottagningsdelen (DR3001, PIC:en, lysdioden och klockan) med ett eget batteri, och 
drivarkretsarna, displayerna och demultiplexern med ett annat. Detta skulle kunna dra ner 
effektförbrukningen eftersom vi endast behöver läsa av displayerna vid få tillfällen, annars 
kan de vara avstängda. Eftersom vi i programmet redan hade show och hide funktion krävdes 
de inte så stora ingrepp i programkoden. Efter ombyggnaden hade vi ett niovoltsbatteri som 
gick till femvoltsregulatorn och sedan till en knapp som när den var nedtryckt visade 
resultatet på displayerna, annars var de helt avstängda. Till mottagningen kopplades ett 
likadant batteripaket som till lovebomben (4,5 volt) som via en MAX8863T gav 3,15 volt till 
PIC:en och DR3001 som när modulen är påslagen hela tiden håller reda på 
meddelandetrafiken i närområdet. Detta visade sig bli ett vinnande koncept för nu fungerade 
allt som det skulle, man kunde till och med byta batteri till displayerna utan att förstöra en 
mätning. 

4.2.6 Uppmätt effektförbrukning 
Vid en inspänning av 4,13 volt till mottagningsdelen och en inspänning på 8,86 volt till 
drivstegen med tillhörande displayer 

Mottagningsdelen: 

I vila: 22mW 

Vid mottagning: 33mW max 

Drivstegen med tillhörande displayer: 

I vila: 47mW (Skulle kunna undvikas genom att sätta en switch mellan batteri 
och spänningsregulatorn) 

Vid aktiva displayer:  3,81W max                                                    

4.3 Generell beskrivning av lovebombprogrammet 

Vi börjar med att ge en generell bild av vad programmet och beskriver senare de viktigaste 
delarna mer ingående. (För hela programmet se bilaga 4) 

Programmet till lovebomben består av en huvuddel, kallad idle, i vilken programmet befinner 
sig när inget händer. Det viktigaste programmet kan, är att sända och ta emot radiosignaler. På 
två ställen i programmet sänder programmet ut radiosignaler (beskrivs mer ingående i avsnitt 
4.4) och på två ställen tar programmet emot radiosignaler (beskrivs mer ingående i avsnitt 
4.5). Figur 4.2.6-1 nedan visar ett generellt blockschema över programmet till lovebomben.  
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4.5.1-2
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4.5.1-2 Se fig. 

4.4.2-1 

 
Figur 4.2.6-1 Ett generellt blockschema över lovebombprogrammet. 

idle: När processorn inte arbetar och transceivern inte tar emot eller sänder något står 
programmet i detta läge. För att spara energi sover mikrocontrollern, transceivern är satt till 
att ta emot för att kunna detektera eventuella inkommande meddelanden. Mikrocontrollern 
kan väckas ur detta tillstånd på fyra olika sätt: 

1. Happyknappen trycks. Programmet går till sendHa, därefter till send. 

2. Sadknappen trycks. Programmet går till sendSa, därefter till send. 

3. Transceivern tar emot ett meddelande och börjar skicka det digitalt till 
mikrocontrollern. I detta fall går programmet till read.  

4. Transceivern tar emot störningar och börjar skicka dessa digitalt till mikrocontrollern. 
Typiska radiostörningar kan komma från mobiltelefoner i närheten. 

sendHa: Här placeras happysekvensen i ett register som heter mess. Detta görs för att 
programmet ska vet vilket meddelande som ska sändas. Innehållet i mess sänds sedan av send.  

sendSa: Här placeras sadsekvensen i ett register mess. 
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snt: Här väntar programmet på att ta emot en confirm. Kommer det en sådan går programmet 
till readCnf, annars går programmet till wrongCnf 

readCnf: Denna ser i stort sätt ut som read och beskrivs därför inte närmre här. Om ett 
confirm förstås så går programmet till confirmed annars går programmet till wrongCnf. 

wrongCnf: Hit kommer programmet när det försökt sända men något har gått fel. Antingen 
har inget confirm kommit eller så har programmet inte förstått den confirm som kommit. 
Programmet väntar här ett antal sekunder under vilka lysdioden blinkar tre gånger. Därefter 
går programmet tillbaks till idle. Blinkningen är till för att visa användaren att ett meddelande 
har skickats men antagligen har ingen tagit emot det. Användaren kan skicka ett nytt 
meddelande så fort dioden har slocknat sista gången. 

confirmed: När ett confirm har förståtts kommer programmet hit. Först väntar det några 
sekunder under vilka programmet inte kan ta emot inkommande meddelande sedan väntar det 
ytterliggare ett tag (ungefär 30 s.) under denna tid kan programmet ta emot inkommande 
meddelanden. Under hela tiden som programmet spenderar här är lovebomben låst för 
sändning vilket synliggörs genom att dioden lyser. Efter att programmet väntat färdigt går det 
tillbaks till idle såvida inte ett inkommande meddelande kommit först. Kommer det ett 
inkommande meddelande går programmet till read där släcks dioden och meddelandet tar 
emot som vanligt. 

read: Denna del läser av ett inkommande meddelande och kommer att förklaras mer ingående 
i avsnitt 4.5. Om allting går som det ska förstår programmet vilket meddelande som tagits 
emot och går därefter till antingen vibrateHappy eller vibrateSad. 

vibrateHappy och vibrateSad: Här börjar lovebomben vibrera. Under tiden den vibrerar 
kallas subrutinen sendCnf. Medan programmet står i dessa lägen sover DR3001, detta 
innebär att lovebomben varken kan ta emot eller sända under tiden den vibrerar. Intervallerna 
i vibrationerna bildas genom att programmet kallar på en subrutin som heter frthSDl, vilken 
är en delayrutin som tar en fjärdedels sekund att exekvera. Genom att kombinera denna och 
stänga av och sätta på vibratorn kan vi enkelt bilda vibrationsintervaller. I vibrateHappy 
vibrerar den en 3 sekunder kontinuerlig puls och i vibrateSad vibrerar den i korta 
oregelbundna pulser i totalt ungefär 3,5 sekunder. Då lovebomben utfört den förutbestämda 
vibrationssekvensen går programmet tillbaka till idle. 

sendCnf: Denna subrutin ser i stort ut som send, som vi går in på närmre senare. Skillnaderna 
mellan sendCnf och send är att den förra enbart skickar ut ett confirmmeddelande, looparna 
har andra namn och sendCnf är en subrutin. Looparna måste ha olika namn för annars 
fungerar inte programmet.  

received: Här sätts DR3001 till mottagning igen, sen går programmet direkt till idle. 

4.4 Senddelen och det sända meddelandet 

Då senddelen av programmet i stort sätt är uppbyggd runt de meddelanden som sänds är det 
lättare att förstå sänddelen om man vet hur meddelandena som sänds är uppbyggt.  

4.4.1 Det sända meddelandet 
Det meddelande som sänds efter det att en av knapparna Happy eller Sad tryckts eller efter det 
att ett mottaget meddelande har förståtts och en confirm ska sändas består av tre delar (se 
figur Figur 4.4.1-1 nedan). En del med nollor och ettor, kallad ones, följt av en startsekvens, 
start, och sist själva meddelandet (happy, sad eller confirm). För att kommunikation ska 
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fungera måste sad, happy och confirm vara olika och de får inte uppkomma i en övergång från 
en sekvens till nästa. Om t.ex. startsekvens uppkommer som en kombination av slutet på ones 
och början på start börjar programmet att leta efter meddelandet innan start är färdigmottaget 
vilket kan leda till fel. I figurerna nedan kan man se att inga av meddelandena uppkommer 
som en kombination av andra meddelanden. 

Ones 16 bitar Start 8 bitar Sad/Happy/Confirm 
8 bitar 

 
Figur 4.4.1-1 Modell över meddelandet. 

4.4.1.1 Ones 
Den första delen är en sekvens med alternerande ettor och nollor. Denna är till för att träna 
dataslicern på DR3001 så att den ska kunna skilja på vad som är ettor och vad som är nollor. 
Dataslicern ställs in på ett medelvärde och bestämmer sedan vad som är ettor och nollor efter 
detta medelvärde. Då vi sänder allt med hjälp av en del som heter sendManch som gör om det 
som vi vill sända till manchesterkodat sänder vi egentligen en sekvens ettor här. Denna del 
finns bara med för dataslicerns skull. Även om den kodas av i loopRead så används denna 
sekvens inte till något i programmet. I Figur 4.4.1.1-1 nedan visas hur detta meddelande ser ut 
del innan det har manchesterkodats och dels efteråt. Eftersom detta är en sekvens med ettor 
ser hela sekvensen likadan ut. Av denna anledning är bara halva sekvensen med i figuren. 

 

Halva Ones
 

1 1 1 1

Halva Ones
Manchester
kodad 

0 1 

1 1 1 1 

01 01 01 01 01 0 1 0 1 

 
Figur 4.4.1.1-1 Onesdelen av det sända meddelandet. 

4.4.1.2 Start 
Den andra delen är det så kallade startsekvens (se Figur 4.4.1.2-1). När sekvensen med ettor 
har sänts börjas denna del att sändas. Detta meddelande är till för att berätta för 
mikrocontrollern att den viktiga delen av sändningen har börjat. När mottagaren tagit emot 
denna sekvens vet den om att nästa del är själva meddelandet (happy, sad eller confirm). 
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Start 

1 1 11 0000

Start 
Manchester-
kodad 

 

1 110 0010 0 010 11 01   

 
Figur 4.4.1.2-1 Startdelen av det sända meddelandet. 

4.4.1.3 Happy, Sad och Confirm 
De två första delarna är alltid likadana det är endast den tredje och sista delen som skiljer. Det 
är den tredje delen som är själva meddelandet som berättar för lovebomben vad den ska göra. 
I senddelen kan meddelandet här vara Happy, se Figur 4.4.1.3-1 nedan, eller Sad, se Figur 
4.4.1.3-2 nedan, i readdelen närmare bestämt i sendCnf, består denna delen av confirm, se 
Figur 4.4.1.3-3 nedan. 

 

Happy 

1 1 11 1000

Happy 
Manchester-
kodad 

 

1 110 0010 1 10 0 10 0 1 

 
Figur 4.4.1.3-1 Happysekvensen. 

 

Sad 

1 0 10 0101

Sad 
Manchester-
kodad 

 

1 01 010 10 10 01 1 0 1 0 

 
Figur 4.4.1.3-2 Sadsekvensen. 
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Confirm 

1 0 10 001

Confirm 
Manchester-
kodad 

 1 

1 01 0 10 10 10 0 1 10 10

 
Figur 4.4.1.3-3 Confirmsekvensen. 

4.4.2 Senddelen 
Denna del sänder ut meddelandet. Efter att rätt meddelande placerats i registret mess, vilket 
görs i sendHA eller sendSa, utförs samma sak oberoende av vilken av de två knapparna 
happy och sad som tryckts. I Figur 4.4.2-1 nedan visas hu denna del fungerar. 

 
Send 

sendOnes 

sendStart 

sDelay 

sendManch

sendMess 

2 ggr

sendManch

sendManch sDelay 

sDelay 

2 ggr

2 ggr

8 ggr

8 ggr

16 ggr

 
Figur 4.4.2-1 Senddelen av lovebombsprogrammet. 

sendOnes: I denna subrutin skiftas inte out registret, då vi enbart ska sända en sekvens ettor 
kan samma etta sändas hela tiden. Men vi använder oss ändå av registret out eftersom det är 
detta som används i sendManch. Då vi önskar sända 16 ettor kallas sendManch 16 gånger. 

sendStart: I denna subrutin sänds startmeddelandet. Start meddelandet placeras i out registret 
som skiftas ut. Start meddelandet är åtta bitar långt varför sendManch kallas åtta gånger.  

sendMess: I denna subrutin sänds antingen happy eller sadmeddelandet. Beroende på vilken 
av knapparna som har tryckts så ligger antingen happy- eller sadsekvensen i registret mess. 
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Innehållet i detta register kopieras till out som sedan skiftas ut. Meddelanden är åtta bitar 
långa varför sendManch kallas åtta gånger. 

sendManch: Denna subrutinen tar det som ligger i register out och sänder ut detta 
manchesterkodat. Är det en etta som ska sändas så sänds först en etta sen en nolla. Är det en 
nolla som ska sändas så sänds först en nolla sen en etta (se figurerna 4.4.1.3 ovan för 
exemplifiering). Efter att sendManch lagt antingen en etta eller en nolla på PORTB,4 som är 
kopplad till DR3001 anropas fördröjningsloopen sDelay detta för att DR3001 sänder i 
hastighet på ungeför 2,4 kbit/s. Detta görs två gånger varje gång sendManch exekveras 
eftersom ett bit blir två manchesterkodat.  

sDelay: Detta är en fördröjningssubrutin som tar ungefär 0,5 ms. 

4.5 Readdelen 

4.5.1 Läsningsloopen loopRead 
Då ett inkommande meddelande detekteras går programmet hit. Det inkommande 
meddelandet tas emot av DR3001 och skickas digitalt till PORTB,5. Denna del av 
programmet läser av vad som ligger på PORTB,5 och avkodar detta meddelande. Själva 
avkodningen sker i en loop som heter loopRead som samplar innehållet på PORTB,5 fem 
gånger varje gång den exekveras. För att det inkommande meddelandet ska kunna förstås av 
programmet är det mycket viktigt att den samplande loopen kommer i takt med det 
inkommande meddelandet. När mikrocontrollern väcks av ett inkommande meddelande måste 
programmet utföra vissa rader innan själva samplingen kan börja. För att kompensera denna 
tidsförlust låter vi programmet först vänta till det ligger en nolla på PORTB,5 sedan låter vi 
programmet vänta till det kommer en etta. När denna etta kommer har vi missat den först 
sända ettan (10 manchesterkodat). Men då dessa ettor endast är till för dataslicern förloras 
ingen information om dessa ettor inte avkodas. Då denna andra etta tas emot går programmet 
in i loopRead och börjar vänta på startmeddelandet. Denna väntan (se Figur 4.5.1-1) på först 
en nolla sedan en etta försäkrar att loopRead kommer i takt med det inkommande 
meddelandet. 

Början på  det  
mottagna 
meddelandet. 

loopRead  
läser av och 
samplar. 

1 0

Väntar på 
en nolla. 

Väntar på 
en etta. 

Börjar samplingen. 5 ggr/loop 

1 1 0

Sampling och 
meddelande 
fortsätter

 
Figur 4.5.1-1 Början av samplingen i loopRead. 
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Det tar programmet lika lång tid att gå genom loopRead en gång som det gör för sendManch 
i senddelen att kalla på sDelay. Varje gång programmet går genom loopRead tas som sagt 
fem samplingar på PORTB,5. Dessa utförs med jämna mellanrum. Mellan de första fyra 
samplingarna kallas rDelay. Efter den sista samplingen undersöker programmet om den 
räknat flest ettor eller nollor. Det som den har hittat flest av skrivs in i det tillfälliga registret 
t2. Det som skrivs i t2 är det manchesterkodade meddelandet. Om loopRead är helt i takt med 
det inkommande meddelandet borde programmet antingen bara hitta ettor eller bara nollor när 
det tar en sampling från PORTB,5. Men då vi inte kan vara helt säkra på att dessa är helt i takt 
med varandra valde vi att ta fem samplingar.  I nedanstående Figur 4.5.1-2 visas hur 
loopRead fungerar. 

Antingen 

eller. 

loopRead 

r2Delay 

readManch 

manchComp

Till vibrateHappyTill vibrateSad 

rDelay 

Read 

oneFirst 

zeroFirst 

Varannan 

gång. 

4 ggr/loop

Till wrong 

check 

Har inte 
tagit emot 

start checkStart 

checkMess 

Har tagit 
emot start

1 gång/loop

1 gång/loop

 
Figur 4.5.1-2 Blockschema över loopRead. 

rDelay: Detta är en fördröjningsrutin som kallas efter var och en av de fyra första 
samplingarna dvs. fyra gånger/loop. 

readManch: Varannan gång som programmet utför loopRead kallas subrutinen readManch. 
Att det blir varannan gång styrs med hjälp av registret manComp som innehåller sekvensen 
00010000 eller 00000001 denna swapas en gång i loopRead, vilket innebär att de fyra första 
siffrorna bytet plats med de fyra sista. Så varannan gång är bit 0 en nolla och varannan är det 
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en etta. Denna subrutin avkodar de två senast mottagna bitarna, 01 = 0 och 10 = 1, och skriver 
det avkodade bitet i registret in. I detta register lagras det inkommande meddelandet. I 
avkodningen kallar readManch på antingen zeroFirst eller oneFirst beroende på om det 
först inkomna av de två bit som avkodas är en nolla eller en etta. Skulle mot förmodan de två 
senast mottagna bitarna vara av samma sort har programmet kommit i otakt, i manchesterkod 
uppstår enbart en sekvens med två lika i övergången mellan två bitar. Då swapas registret 
manComp, vilket innebär att readManch kommer kallas även påföljande gång loopRead 
exekveras fast då kommer programmet vara i takt med manchesterkoden. 

manchComp: De gånger som subrutinen readManch inte kallas anropas denna subrutin. 
Syftet med den är att den ska ta lika lång tid att utföra som readManch så att loopRead ska ta 
lika lång tid att exekvera även om inte readManch kallas. 

check: Varje gång som loopRead exekveras så anropas subrutinen check. Först undersöker 
denna subrutin om startsekvensen har tagits emot. Detta kollas i checkStart som anropas av 
check om inte start meddelandet har tagits emot. Om startmeddelandet har tagits emot så 
kallas subrutinen checkMess istället som undersöker om meddelandet har tagits emot. 

checkStart: Denna subrutin undersöker om startsekvensen har tagits emot genom att utföra 
operationen exlusive or (exor) på innehållet i register in med register start, där startsekvensen 
ligger lagrad. Om och endast om dessa register innehåller samma sak ändras bit 2 i 
statusregistret. När detta har hänt sätts en flagga i programmet som innebär att nästa gång 
programmet utför check så kommer inte checkStart utan checkMess att kallas. 

checkMess: Denna subrutin fungerar som checkStart men utför operationen exlusive or på 
innehållet i register in med först happysekvensen och sedan sadsekvensen istället. Efter 
vardera av dessa operationer kontrolleras bit 2 i statusregistret, om happysekvensen tagits 
emot sätts en flagga som visar detta och om sadsekvensen tagits emot sätts en flagga som 
visar detta. När programmet är ute i loopRead igen kontrolleras om någon av dessa flaggor 
har satts. Skulle det vara fallet lämnar programmet loopRead och går, beroende på vilken av 
dem som satts, till antingen vibrateHappy eller vibrateSad. 

wrong: Programmet lämnar loopRead och går hit om en utav följande saker inträffar. 
Antingen tar loopRead emot en sekvens som inte är manchesterkodad, dvs. den innehåller 
fler än två ettor eller fler än två nollor i följd. Eller om loopRead loopar fler än 64 gånger. Då 
det inkommande meddelandet består av 64 bitar varav maximalt 62 stycken läses av 
loopRead finns det aldrig någon anledning för loopRead att upprepas så många som 64 
gånger. Wrong tar programmet tillbaka till idle utan någon annan åtgärd. Vi har lagt till dessa 
uthopp ur loopRead för att minimera tiden då programmet utför loopRead. Programmet kan 
vakna av en störning och tro att det kommer ett inkommande meddelande. Detta är en 
effektsparande åtgärd.  

4.6 Programmet till Modermodulen 

Programmet (se Figur 4.6-1) som används i modermodulen liknar till stor del readdelen av 
programmet till lovebomben. Istället för att vibrera när meddelanden happy eller sad tas emot 
ska den räkna upp respektive räknare när den gör så. (För hela programmet se Bilaga 5) 

Modermodulen består av ett huvudprogram som heter idle och fungerar precis som idle i 
lovebombprogrammet. Mikrocontrollern i modermodulsprogrammet väcks från detta tillstånd 
när något händer. Det som kan hända är:  
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1. DR3001 börjar ta emot ett meddelande och skickar signaler till mikrocontrollern. 
Programmet går till read. 

2. Resetknappen trycks och programmet går till reset. 

3. Slutligen kan show/hide knappen tryckas ner, varpå programmet går till show. 

4. DR3001 tar emot en störning och väcker mikrocontrollern. 
 

show 

Initiering 

Read 

recHappy 

Idle 

recSad 

Kommer ett 
meddelande  

Läst Happy Läst Sad 

reset 

Resetkanppen 
tryckt 

display 

Tillbaks till 
show. 

6 ggr Show/hide knappen 
trycks. 

Se fig 4.5.1-2 

Show/hide 
knappen släpps. 

Read 

recHappy recSad 

Läst Happy Läst Sad 

Se fig 4.5.1-2

Kommer ett
meddelande

Tillbaks till 
idle.  

Figur 4.6-1 Blockschema över programmet till modermodulen. 

read: Det är denna del av programmet är viktigast i programmet. Denna del ser som sagt ut 
som readdelen i lovebombprogrammet (se avsnitt 4.5). Då det är samma meddelande som 
läses av båda programmet fanns det ingen anledning att ändra något här. Det är efter ett 
meddelande har identifierats som programmen skiljer sig åt. Tas ett happymeddelande mot 
går programmet till recHappy tas ett sad emot går programmet till recSad.  

recHappy och recSad: I vart och ett av dessa finns tre programmerade seriekopplade NBCD 
räknare som räknas upp ett steg när ett respektive meddelande tagits emot. Alltså kan 
modermodulen räkna upp till 999 av varje meddelande. När räknarna räknats upp går 
programmet till show. Då knappen inte är nertryckt och displayerna således avstängda så 
blinkar en röd lysdiod efter varje mottaget meddelande så att forskaren ser att den är igång. 

show: Denna del börjar med att kopiera innehållet i NBCD räknarna som räknar entalet i 
antalet mottagna happymeddelanden till ett register som heter dspl. Därefter sätts 
multiplexern till att peka på drivkretsen till displayen som visar detta ental och kallar på 
display. Multiplexern aktiveras inte här. Efter detta kopieras innehållet i tiotalsräknaren som 
räknar happy. Detta upprepas till alla sex räknare har blivit kopierade och uppdaterade 
därefter går programmet tillbaks till idle. 

display: Denna subrutin aktiverar multiplexern och därmed också den aktuella drivkretsen. 
Innehållet i dspl läggs ut till drivkretsen och ett decimalt tal visas på den aktuella diplayen. 

reset: Här nollställs samtliga NBCD räknare och därefter kallas show. Resultatet på 
displayerna försvinner. 
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Det fanns en hide funktion som användes för att släcka displayerna. Show/hide 
funktionaliteten sköttes med en switch innan, men på grund av att displayerna drar så mycket 
ström tyckte vi det var bättre att använda en knapp så ingen effekt förbrukas i onödan. 
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5 Utvärdering  
I detta avsnitt återkopplas till kravspecifikationen. Skillnader mellan resultatet och 
kravspecifikationen förklaras. Vidare nämns saker som kanske kan ligga i doktorandernas 
intresse att ändra. Vi avlutar hela arbetet med att berätta lite om vad vi lärt oss. 

5.1 Återkoppling till kravspecifikationen  

5.1.1 Lovebomben 
Lovebomben uppfyller de krav som är uppställda i kravspecifikationen. Dock så stämmer inte 
alla detaljer. T.ex. står det i kravspecifikationen att bekräftelsedioden ska lysa i en minut efter 
det att en användare sänt ett meddelande som sedan tagits emot av någon annan. Denna är 
istället en halvminut då vi tyckte att en minut var får lång tid, det skulle dessutom öka 
effektförbrukningen rejält. Koden är skriven så att doktoranderna lätt kan ändra detta om dem 
vill. Av anledningen som nämns i avsnitt 3.8.3 blinkar dioden istället föra att lysa med ett fast 
sken när ett confirm inte tas emot efter en sändning. 

Effektförbrukningen skulle enigt kravspecifikationen vara så låg som möjligt. Men som vi 
nämner i avsnitt 1.3 Avgränsningar var vår uppgift inte att göra den optimal. Vi tycker oss 
ändå lyckats med att göra lovebomben effektsnål. Vi har låtit den ligga påslagen i flera dagar 
utan att batterierna tagit slut. Självklart har de ju inte vibrerat hela tiden och det är ju de som 
tar kraft, men det är ju oundvikligt att en likströmsmotor drar lite mer.  

Lovebomben ska enligt kravspecifikationen vara tillräckligt liten för att användaren ska kunna 
ha den i en sin byxficka. Det är den, fast den skulle ha kunnat bli ännu mindre om t.ex. 
kretskortet gjorts dubbelt, och om vi packat ihop ytmonteringskomponenterna mer och valt 
ännu mindre komponenter (vi använde storlek 1206 för att kunna hantera dem, det finns 
betydligt mindre). Så storleken ska inte vara några problem utan kan bli mindre än kravet om 
man skickar iväg ritningarna för ”proffsproduktion”.  

Vi har inte gjort skalet så därför kan vi inte yttra oss om dess utseende och om den blir skön 
att hålla eller inte. Storleken på skalet kommer att begränsas nedåt av batterivalet mer än 
kretsen. 

5.1.2 Modermodulen. 
Arbetet med modermodulen flöt mycket bättre än arbetet med lovebomben. Detta berodde på 
att vi kunde tekniken mycket bättre när vi utvecklade modermodulen eftersom vi hade lärt oss 
mycket under utvecklingen av lovebomben.  

Modermodulen överensstämmer med kravspecifikationen. För att hålla effektförbrukningen 
nere la vi till funktionen show/hide som släcker och tänder displayerna. Displayerna är stora 
och ljusstarka vilket medför en högre effektförbrukning. Storleksmässigt så hade vi inga krav 
men det begränsas här av det faktum att vi använder två spänningskällor, och batterier tar 
plats.     

Dess mottagningsområde styrs till stor grad av lovebombernas räckvidd. Genom att placera 
modermodulen på en central plats i rummet där den framtida undersökningen ska ske ökas 
möjligheten att modermodulen tar emot samtliga avsända meddelanden. 
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5.2 Eventuella framtida förändringar 

Om doktoranderna så önskar kan de genomföra en del förändringar.  

5.2.1 Programändringar 
Vibrationspulserna kan lätt ändras om dem visar sig inte passa. Detta görs i funktionen i 
koden som heter vibrateHappy och vibrateSad. 

De väntetider som finns i programmet kan också ändras av doktoranderna. Det framgår i 
koden var dessa finns.  

Lysdiodens lystider går lätt att ändra, även lovebombens låsningstid mellan sändningar är inte 
heller svårt att variera.   

5.2.2 Hårdvaruändringar 
Vi använder en kristall med en hastighet av 4,9152 MHz, skulle den bytas till en långsammare 
kristall skulle effektförbrukningen minska. I brist av tid gjorde vi inte detta. Det kräver 
omskrivningar i stora delar av programmet. 

Styrkan på spänningskällan till lovebomben kan väljas mellan 3,3-6,5 volt. När det gäller 
modermodulen så kan man variera spänningen till mottagningsdelen mellan 3,3-6,5 volt, 
displaydelen bör drivas med ett niovoltsbatteri. 

5.3 Lärdomar 

Det har varit ett mycket intressant arbete och vi har fått ökad insikt inom bl.a. assembler 
programmering, radiokommunikation och kretskortsbygge. 

I början av arbetet försökte vi lägga upp en tidsplan. Men då vi hade lite erfarenhet inom 
området visade sig detta vara svårt. Vi visste inte hur tidkrävande de olika momenten var. Den 
plan vi gjorde upp saknade aspekten tid men innehöll de moment som skulle göras. Nu vet vi 
mer vilka moment som tar mycket tid i anspråk. 

Mängden kod översteg vad vi hade förväntat oss. Även uppgiftens komplexitet. Vid en första 
anblick trodde vi att det skulle gå lättare att lösa denna uppgift.  

Vår uppfattning om transceivers ändrades. Vi var rädda för att de skulle gå sönder väldigt lätt 
men ingen av de vi använde gick sönder. Kanske var de inte så ömtåliga som vi befarade eller 
så behandlade vi dem på rätt sätt. Däremot hade vi sönder sju spänningsregulatorer vilket kan 
tyckas lite märkligt.  

Trodde att en större andel tid skulle läggas på testning av räckvidd. Men eftersom vi 
uppnådde önskad räckvidd redan vid andra försöket så klarades den delen av arbetet snabbt. 

En del av de problem som vi stött på har uppstått utan någon synbar anledning och sedan 
plötsligt försvunnit lika mystiskt som de uppstod. Dessa fel har varit de man mest kliat sig i 
huvudet åt, andra fel kan man ju hitta anledningar till. Men det kan ju ha varit glappkontakter 
eller dåligt brända mikrocontroller, det kan också ha varit onda demoner som en person på 
institutionen sa till oss när vi frågade om ett av dessa mystiska fel. 

 
Oskar Kylin och John Wibrand 

 

41  



Konstruktion och implementering av en mobil prototyp: The LoveBomb 

6 Källor 

6.1 Muntliga 

Rebecca Hansson, Doktorand, PLAY Research Group, Interactive Institute. 

Michael Josefsson, Universitetsadjunkt, Datorteknik, ISY, LiU.  

Peter Ljungstrand, Forskare, PLAY Research Group, Interactive Institute. 

Anders Nilsson, Forskningsingenjör, Datorteknik, ISY, LiU. 

Olle Seger, Universitetslektor, Datorteknik, ISY, LiU. 

Tobias Skog, Doktorand, PLAY Research Group, Interactive Institute  

Daniel Wiklund, Doktorand, Datorteknik, ISY, LiU. 

6.2 Skriftliga 

Hansson, Rebecca och Skog, Tobias, ”The Lovebomb: Encouraging the Communication of 
Emotions in Public Spaces” 

ASH Transceiver Designer’s Guide, RFM, www.rfm.com   

ASH Transceiver Software Designer’s Guide, RFM, www.rfm.com   

6.2.1 Datablad 
Microchip PIC16C84, 8-bit CMOS EEPROM Microcontroller. 

Microchip PIC16F84, 8-bit CMOS EEPROM Microcontroller. 

Klocka IQEXO-3 

RFM DR3001 868.35 Mhz transceiver module 
(http://www.rfm.com/products/data/dr3001.pdf) 

RFM TR1001 868,35 Mhz hybrid transceiver 

6.3 Internet 

RFMs radiotransceiver RFM TR1001,  
http://www.rfm.com/products/data/tr1001.pdf  2001-09-05 

 
MPLAB tillgängligt från 
http://www.microchip.com/1010/pline/tools/archive/mplabi/index.htm 2002-03-14 

 
EAGLE 4.01 tillgängligt från 
http://vanheden.isy.liu.se/eagle/eagle-4.01e.exe  

 
Elfa komponenter 
http://www.elfa.se

 
Oskar Kylin och John Wibrand 

 

42  



Bilaga 1 Artikeln The LoveBomb: Encouraging the Communication of Emotions in Public 
Spaces 

Bilaga 1 

 
 

 

Oskar Kylin och John Wibrand 



:Bilaga 2 Kravspecifikationen 

Bilaga 2 
Till 

PLAY Research Group, Interactive Institute 

Handledare: Rebecca Hansson och Tobias Skog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kravspecifikation: 
Konstruktion och implementering av the Lovebomb 

och tillhörande modermodul 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oskar Kylin 

John Wibrand 

 

Oskar Kylin och John Wibrand 



Bilaga 2 Kravspecifikationen 

Inledning 
Detta dokument har tillkommit som en del i ett examensarbete som utförs på PLAY Research 
Group på Interactive Institute i Göteborg. Exjobbet går ut på att konstruera och implementera 
the Lovebomb, en mobil prototyp, och en tillhörande modermodul vars uppgift är att 
registrera kommunikationen mellan Lovebombs. Exjobbet utförs av Oskar Kylin och John 
Wibrand.  

Vi har fått riktlinjer på hur the Lovebomb ska fungera. Dessa riktlinjer är inte kompletta men 
vi kommer att använda de som en grund och utifrån dessa ta fram vissa krav som måste 
uppfyllas. Vi har delat in kraven i olika kategorier och klassificerat dem efter hur viktiga de är 
för prototypen. Viktighet 1 betyder att det är ett måste för att apparaten ska fungera. Viktighet 
2 betyder att det är önskvärt och ska implementeras, men vid tidsbrist eller annat hinder kan 
hoppas över. Viktighet 3 betyder att det är överkurs och kan komma att implementeras om det 
finns tid för Kylin och Wibrand sida och intresse från Hansson och Skog.  

I de nedanstående kraven har vi inte angivit vilka komponenter som vi kommer att använda 
oss av, detta på grund av att vi inte vet vilka som kommer att lämpa sig bäst.  

Kort om the Lovebomb 
The Lovebomb är en del av Rebecca Hanssons och Tobias Skogs forskning på PLAY 
Research Group. The Lovebomb är en apparat som ska möjliggöra anonym förmedling av 
känslor bland främlingar. Apparaten ska vara liten och effektsnål, funktionaliteten ska vara 
enkel. På apparaten ska det finnas två knappar, en som förmedlar att användaren är glad och 
en som förmedlar att användaren är ledsen. När någon av de knapparna trycks ska apparaten 
skicka ut radiovågor som tas emot av andra apparater. De mottagande apparaterna avkodar 
meddelandet och skickar en feedback och börjar vibrera antingen glatt eller ledsamt. 
Beroende på vilken knapp som tryckts..  

Krav på the Lovebomb 
Funktionalitet 

Sända radiosignaler 
När någon av de två knapparna trycks ska apparaten sända ut respektive signal. 

Viktighet 1 

Ta emot radiosignaler 
När någon av de två knapparna Glad eller Ledsen blivit tryckta på en annan apparat ska 
apparaten, om den befinner sig inom räckvidden, kunna ta emot denna signal och börja 
vibrera i enlighet med den mottagna signalen. 

Viktighet 1 

Bekräftelse  
Användaren ska få en bekräftelse på att den sända signalen har mottagits av någon i form av 
att lysdioden lyser med fast ljus i en viss tid (ex. en minut). Det fasta skenet symboliserar att 
lovebomben är låst för sändning. Tar ingen annan apparat mot signalen lyser ljusdioden 
enbart några sekunder sedan kan sändaren skicka igen.  

Viktighet 2 

 
Oskar Kylin och John Wibrand 

 

 
Låsning av mottagning 



Bilaga 2 Kravspecifikationen 

När apparaten själv sänder är den låst för mottagning av signaler från andra apparater. 

Viktighet 2 

Låsning av sändning  
När en apparat tar emot en signal kan den inte själv sända. När en apparat sänt ut en signal 
som har mottagits av andra apparater (minst en) låses apparaten för sändning under 
förslagsvis en minut. Detta måste tydliggöras för användaren på något sätt t ex genom att en 
lysdiod lyser med fast sken eller att knapparna låses. 

Viktighet 2 

Räckvidd  
100 meter utomhus. 

Viktighet 2 

Effektkrav 

Effektförsörjning 
Apparaten ska drivas av ett litet platt batteri av den typen som finns i klockor. 

Viktighet 1 

Effektförbrukning 
Ska vara så låg som möjligt.  

Viktighet 1-2 

Utseendemässiga krav 

Liten 
Med liten menas att den färdiga apparaten med lätthet ska kunna bäras omkring i t ex en 
jeansficka. 

Viktighet 1-2 

Lätthanterlig och ”skön att hålla i”  
Knapparna ska prydas av lättförståliga symboler så att användaren intuitivt förstår vad de 
betyder t ex en tår på den ena och ett hjärta på den andra. Detta krav är viktigt men inget som 
vi kommer att behandla då vi inte gör plasthöljet. 

Viktighet 3 

Kort om modermodulen 
För att övervaka kommunikationen mellan Lovebombs behövs en modermodul. Denna ska 
kunna ta emot samtliga signaler som sänds inom ett visst område. Forskaren ska sedan kunna 
avläsa hur många Glad samt hur många Ledsen som har sänt, dock kommer den inte att 
vibrera. Detta kan göras med en display som räknar antalet Glad/Ledsen kommunikationer i 
området. Modermodulen ska kunna nollställas så att en ny mätning kan göras. 

Krav på modermodulen 

Funktionalitet 
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Ta emot radiosignaler 
När en godtycklig Lovebomb inom mottagningsräckvidden har sänt ett meddelande ska 
modermodulen ta emot detta, urskilja om det är Glad eller Ledsen samt räkna upp antalet 
mottagna signaler av denna sort. 

Viktighet 1 

Visa mottagna signaler 
Modermodulen ska på två displayer visa antalet mottagna signaler av respektive sort.  

Viktighet 1 

Nollställning 
Med en eller två knapptryckningar på en resetknapp ska displayerna nollställas. 

Viktighet 1 

Räckvidd 
Modermodulens räckvidd ska vara lite större än den enskilda Lovebombens för att på så sätt 
lättare kunna mäta samtliga signaler i dess närhet. 

Viktighet 1 

Effektkrav 

Effektförsörjning 
Inga särskilda krav. 

Viktighet 3 

Effektförbrukning 
Inga särskilda krav. 

Viktighet 3 

Utseendemässiga krav 

Lätthanterlig 
Det ska vara lätt för forskaren att förstå hur modermodulen fungerar. 

Viktighet 2 

Storlek 
Inga särskilda krav. 
Viktighet 3 
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Bilaga 3 Ritningar. 
 
OBS Ritningarna är inte skalenliga. 

 
Modermodulen 
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Lovebomben hålmonterad 
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Lovebomben ytmonterad 
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Bilaga 4 Lovebombprogrammet 
;************************************************************** 
; 
;       PROGRAM         Lovebomb 
; 
;       Version       1.5 
;     
;       Skapare         Oskar Kylin och John Wibrand 
;       Skapad          2001-10-08 
; 
;************************************************************** 
; 
; Syftet med programmet är att styra lovebomberna. Detta program 
; sänder ut och tar emot de två meddelandena Happy och Sad mha  
; en radiotransreceiver DR3001 som styrs av microkontrollern  
; PIC16F84.   
;  
; Tekniskdata. 
; Kristallen som är kopplad till PIC16F har 
; frekvensen 4,915 MHz 
; En instruktion tar 4 klockpulser. 
; Dvs 0,814 mikrosekunder. 
 
 
                TITLE   "lovebomb" 
        LIST     P=16f84, F=INHX8M 
 #INCLUDE <P16F84.INC> 
         
 
;************************************************************** 
;       Räknare, Variabler och Konstanter 
;************************************************************** 
 
; Räknare 
cCnfrmd equ  0x21  ; Efter confirmed. 
c1Dl equ 0x22 ; Till fjärdedelssekundsräknaren. 
c2Dl equ 0x23 ; Till fjärdedelssekundsräknaren. 
c3Dl equ 0x24 ; Till fjärdedelssekundsräknaren. 
cSmDl equ 0x25 ; Används innan loopRead för  
   ; att komma i takt. 
clSCfDl equ 0x26  ; Används innan loopRead för  
   ; att komma i takt. 
cSntDl equ 0x28 ; Efter ett sänt meddelande 
   ; sköter denna väntan innan 
   ; det går att sända igen. 
cMComp equ 0x29 ; Används i manchComp som  
   ; kompenserar de gånger  
   ; Manchester avkodaren  
   ; inte används. 
cZero  equ 0x2a ; Räknar antalet mottagna nollor 
   ; i loopRead.  
cOne  equ 0x2b ; Räknar antalet mottagna ettor 
   ; i loopRead. 
cRDelay equ 0x2c ; Används av rDelay, sköter 
   ; mellanrummen vid översamplingen. 
cSend equ 0x2d ; Används vid utsändning så allt  
   ; sänds rätt antal gånger. 
cSDelay equ 0x2e ; Används i send, så DR3001 får  
   ; vad den vill ha. 
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   ; programmet hoppar ut loopen  
   ; om något blir fel. 
 
; Variabler 
out equ  0x13 ; Allt som skickas lagras här 
   ; och shiftas ut vid sändning. 
sent equ  0x14 ; För att sända confirm. 
manComp equ  0x15 ; För att koda av manchesterkodnigen. 
stRec equ 0x16 ; Kollar om start tagits mot. 
mess equ 0x17 ; Här lagras tillfälligt Happy  
   ; eller Sad beroende på vilken 
   ; som ska skickas. 
 
t2 equ 0x19 ; Används när vi testar olika saker. 
in  equ  0x1a ; Sätter en plats dit ink. med. sparas. 
 
 
; Konstanter 
confirm equ 0x1b ; Confirmsekvensen. 
ones equ 0x1c ; Används när vi sänder ettor och  
   ; nollor. 
sad equ 0x1d ; Den ledsna sekvensen lagras här. 
happy  equ  0x1e ; Den glada sekvensen lagras här. 
start equ 0x1f ; Startsekvensen sändes före ett  
   ; meddelande. 
 
 
;************************************************************** 
;       Initialisering 
;************************************************************** 
 
; Här sätter vi vilka portar som ska vara in respektive ut 
; samt värdena på konstanterna.    
        
        bsf  STATUS, RP0    ; Väljer bank 1. 
 
; Nedanstående portar används i detta program. De som inte står med 
; här används inte och är konfigurerade till ut portar. 
 
; PORTA (TRISA=00000 alla ut). 
; RA2(1) = Ut: Går till confirmdioden. 
; RA3(2) = Ut: Styr vibratorn. 
 
; PORTB (TRISb=00000111). 
; RB2(8)  = Ut: Går till CTR0 på DR3001, CTR0 = 1 vid  
;     sändning och mottagning 
; RB3(9)  = Ut: Går till CNTRL1 på DR3001, ska vara 1 när DR3001  
;     tar emot och 0 när DR3001 sänder OOK modulerat, vilket  
;     vi ska göra. 
; RB4(10) = Ut: Meddelandet som skickas ut går ut här. 
; RB5(11) = In: Hit kommer det mottagna meddelandet från DR3001. 
; RB6(12) = In: Knappen Happy, sätter igång sändning av happy. 
; RB7(13) = In: Knappen Sad, sätter igång sändning av sad. 
 
 
; Först nollställs alla PORTB och PORTA. 
  
 clrf TRISA ; Gör alla till ut. 
 clrf TRISB ; Gör alla till ut.  
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        bcf     STATUS,RP0 ; väljer bank 0. 
 
 clrf PORTA ; Nollställer alla PORTA. 
 clrf  PORTB ; Nollställer alla PORTB. 
 
         bsf     STATUS,RP0 ; väljer bank 1. 
 
; Alla i PORTA ska vara sätta till ut.  
 movlw 0xe0 ; sätter vilka som är in/ut i programmet. 
 movwf TRISB ; på TRISB =11100000  
 
        bcf     STATUS,RP0 ; väljer bank 0 
 
 
; Instansiering av konstanter. 
; Confirm = 11000011 = c3 
; Ones    = 11111111 = ff 
; Sad     = 11001100 = cc 
; Happy   = 10101011 = ab 
; Start   = 10110001 = b1 
 
 movlw 0xc3 ; Confirm sätts  
 movwf confirm ; till c3. 
 movlw 0xff ; Ones sätts  
 movwf ones ; till ff. 
 movlw 0xcc ; Sad sätts  
 movwf sad ; till cc. 
 movlw 0xab ; Happy sätts  
 movwf happy ; till ab.  
 movlw 0xb1 ; Start sätts  
 movwf start ; till b1. 
 
 
; INTCON register styr hur mikrocontrollern kan väckas ur sleep på olika 
; sätt. När PIC16C84 sover kan en väckas om signalen på någon av 
; inportarna ändras.  
 
 bcf  INTCON,GIE ; Möjliggör avbrytning 
 bsf  INTCON,RBIE ; Möjliggör rb port förändringsavbrytning 
 
   
;************************************************************** 
;       Huvudprogram: idle 
;************************************************************** 
 
; Efter att initeringen har skett utförs progammet nedan. Controllern sätts 
; i läget Idle. I detta läge sover controllern och "väntar" på att något  
; ska hända. Antingen kan ett inkommande meddelande komma på PORTB,5 eller  
; kan knapp Sad tryckas och en etta komma på PORTB,7, eller så kan knapp  
; Happy tryckas och en etta komma på PORTB,6. Efter att programmet har tagit 
; emot ett meddelande och kollat det eller sänt ett meddelande går  
; controllern tillbaks till Idle läget och fortsätter att sova. 
 
 
idle   
 bsf PORTB,2 ; Sätter transreceivern till 
 bsf PORTB,3 ; att ta emot (CTR0 = 1 CTR1 = 1). 
 bcf  INTCON,RBIF ; Nollställer port förändringsavbrytning  
   ; flagbiten. 
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 btfsc    PORTB,6 ; när vi försöker sända Happy och går 
goto           sendHa ; till send Happy, 

      btfsc    PORTB,7 ; när vi försöker sända Sad och går   
      goto     sendSa ; till sendSad, eller 
 btfsc PORTB,5 ; när det kommer ett inkommande med.  
 goto read ; PORTB,5=1 går programmet till read. 
 goto idle ; Om flag förändringsavbrytning flagbit är  
   ; felställd och controllern inte somnar går 
   ; progammet upp igen. 
 
;*************************************************************************** 
;*************************************************************************** 
;************************************************************** 
;       Läs inkommande meddelande: read 
;************************************************************** 
;*************************************************************************** 
;*************************************************************************** 
 
; När controllern har något att läsa hoppar programmet hit. Först ska det  
; komma en sekvens som ser ut så här 101010101010 denna är för att dataslicern 
; ska tränas. Under denna sekvens styrs kontrollern av interrupt on change.  
; Dvs den sover efter att den har tagit mot något. Detta för att den ska komma  
; i fas med DR3001. Därefter kommer en start sekvens som består av ett 
; balancerat antal ettor och nollor. Sedan kommer det riktiga meddelandet  
; detta lagras och avkodas.  
 
read   
         clrf in ; Nollställer in där det inkommande med. sparas 
 clrf stRec ; Nollställer StartReceived 
 bcf  STATUS,0 ; Nollställer carryn så att ingen etta shiftas in.
  
 movlw 0xc0 ; Sätter utoppsräknaren  
 movwf cRead ; till c0. 
 
 movlw 0x10 ; manComp sätts  
 movwf manComp ; till 10 
 bcf  PORTA,2 ; Släcker dioden om vi kommer från confirmed. 
 
; Nedanstående delay är för att samplingen ska komma itakt med det ingående 
; meddelandet. Detta behövs för attdet tar en viss tid för PICen att vakna 
 
 movlw 0x00 ;  
 movwf cSmDl ; I denna nästlade loop 
lpS1Dl   ; väntas det tills det  
 movlw 0x00 ; kommer en nolla. 
 movwf clSCfDl ;  
lpS2Dl   ;  
 btfss PORTB,5 ; Kommer det en nolla 
 goto S3Dl ; hoppar prog till S3Dl. 
 incfsz clSCfDl,1 ; Stegar   
 goto  lpS2Dl ; 
 incfsz cSmDl,1 ; Stegar  
 goto lpS1Dl ; Loopar den   
 
S3Dl 
 movlw 0x00 ;  
 movwf cSmDl ; I denna nästlade loop 
lpS3Dl   ; väntas det tills det 
 movlw 0x00 ; kommer en etta. 
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lpS4Dl   ;  
 btfsc PORTB,5 ; Kommer det en etta 
 goto loopRead ; hoppar prog till loopRead.  
 incfsz clSCfDl,1 ; Stegar   
 goto  lpS4Dl ; 
 incfsz cSmDl,1 ; Stegar  
 goto lpS3Dl ; Loopar den  
 
loopRead    ; I denna loopen tas allt mot.   
 clrf cOne ; Nollställer etträknaren.  (1 il) 
 clrf cZero ; Nollställer nollräknaren.  (1 il) 
 rlf t2,1 ; Roterar t2 där det kodade med. sparas (1 il) 
 nop  ; (1 il) 
 
 btfsc PORTB,5 ; Kollar om det ligger en etta på PORTB,5 (1 il)
 incf cOne,1 ; iså fall stegas räknaren av ettor upp.  (1 il) 
 btfss PORTB,5 ; Kollar om det ligger en nolla på PORTB,5(1 il) 
 incf cZero,1 ; iså fall stegas räknaren av nollor upp. (1 il) 
 call  rDelay ; Kallar på readdelay. 115-6=109  (2+109 il) 
    
 btfsc PORTB,5 ; Kollar om det ligger en etta på PORTB,5 (1 il)
 incf cOne,1 ; iså fall stegas räknaren av ettor upp.  (1 il)  
 btfss PORTB,5 ; Kollar om det ligger en nolla på PORTB,5(1 il) 
 incf cZero,1 ; iså fall stegas räknaren av nollor upp. (1 il) 
 call  rDelay ; Kallar på readdelay. 115-6=109  (2+109 il)
    
 
 btfsc PORTB,5 ; Kollar om det ligger en etta på PORTB,5 (1 il) 
 incf cOne,1 ; iså fall stegas räknaren av ettor upp.  (1 il)  
 btfss PORTB,5 ; Kollar om det ligger en nolla på PORTB,5(1 il) 
 incf cZero,1 ; iså fall stegas räknaren av nollor upp. (1 il) 
 call  rDelay ; Kallar på readdelay. 115-6=109  (2+109 il) 
 
 btfsc PORTB,5 ; Kollar om det ligger en etta på PORTB,5 (1 il)
 incf cOne,1 ; iså fall stegas räknaren av ettor upp.  (1 il) 
 btfss PORTB,5 ; Kollar om det ligger en nolla på PORTB,5(1 il) 
 incf cZero,1 ; iså fall stegas räknaren av nollor upp. (1 il) 
 call  rDelay ; Kallar på readdelay. 115-6=109  (2+109 il) 
 
 btfsc PORTB,5 ; Kollar om det ligger en etta på PORTB,5 (1 il) 
 incf cOne,1 ; iså fall stegas räknaren av ettor upp.  (1 il) 
 btfss PORTB,5 ; Kollar om det ligger en nolla på PORTB,5(1 il) 
 incf cZero,1 ; iså fall stegas räknaren av nollor upp. (1 il) 
 
 movf cZero,0 ; Innehållet i nollräknaren flyttas till W. (1 il) 
 subwf cOne,0 ; cOne - cZero (W) = W : STATUS,c = 1 om (1 il)
   ; positivt dvs cOne > cZero, STATUS,C = 0  
   ; om negativt dvs  cOne < cZero. 
 btfsc STATUS,C ; Flest ettor   (1 il) 
 bsf  t2,0 ; i så fall skrivs en etta i in. (1 il) 
 btfss STATUS,C ; Flest nollor   (1 il) 
 bcf t2,0 ; i så fall skrivs en nolla i in. (1 il) 
 
 movf t2,0 ; Flyttar t2 till W  (1 il) 
 xorlw 0x00 ; Exorar W med h 00  (1 il) 
 btfsc STATUS,Z ; Kollar om Z blivit en 1 dvs vi har fått  
   ; en åtta nollor  (1 il) 
 goto  wrong ; då går vi till wrong  (1 il) 
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 btfsc manComp,0 ; Varannan gång (1 il) 
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 call readManch ; avkodas manchester koden.(1/(2+14) il) 
 btfss manComp,0 ; Annars   (1 il) 
 call manchComp ; manchesterkompenseraren ((2+14)/1 il) 
  
 call check ; Kollar om vi fått ett meddelande      ((2+17) il) 
 
 btfsc stRec,1 ; Har vi fått happy  (1 il) 
 goto  vibrateHappy ; vibrerar vi glatt  (1 il) 
 btfsc stRec,2 ; Har vi fått sad  (1 il) 
 goto  vibrateSad ; vibrerar vi ledsamt.  (1 il) 
 
 call r2Delay ; En delay ska ta  118-63=55  (2+55 il) 
 swapf manComp,1 ; manComp swapas         (1 il) 
 incfsz cRead,1 ; Räknar upp uthoppsräknaren. (1 il)
   
 goto  loopRead ; Läser nästa bit i sekvensen.  (2 il) 
 
 goto wrong ; Vi har inte förstått med. som kommit. 
 
;************************************************************** 
;       Fel inkommande meddelande: wrong 
; Denna är bara till för att vi ska kunna se om den har tagit emot 
; ett meddelande men meddelandet var fel. 
 
wrong    ; Här tänds dioden och en timer sätts.  
 bcf PORTA,2 ; Släcker dioden 
 goto  idle     ; Tillbaks till starten. 
 
;************************************************************** 
;       Vibrerar happy: vibrateHappy 
; Har happymeddelandet tagits emot skickas en bekräflelse sedan 
; vibrerar lovebomben i en viss frekvens därefter går den till  
; idle. 
 
vibrateHappy  
 call  sendConf ; Skickar ett confirm. 
 bcf PORTB,2 ; Sätter CTR0 till 0 
 
 bsf PORTA,3 ; Vibrerar.  
 
 call frthSDl ; 0,25 s. 
 call frthSDl ; 0,25 s. 
 call frthSDl ; 0,25 s. 
 call frthSDl ; 0,25 s. 
 
 call frthSDl ; 0,25 s. 
 call frthSDl ; 0,25 s. 
 call frthSDl ; 0,25 s. 
 call frthSDl ; 0,25 s. 
 
 call frthSDl ; 0,25 s. 
 call frthSDl ; 0,25 s. 
 call frthSDl ; 0,25 s. 
 call frthSDl ; 0,25 s.  
 
 bcf PORTA,3 ; Vibrerar inte. 
 
 bsf PORTB,3 ; Sätter CTR1 till 1, för mottagning.  
 goto received ; Har tagit emot och ska vänta lite. 
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;************************************************************** 
;       Vibrerar sad: vibrateSad 
; Har sadmeddelandet tagits emot så skickas en viss sekvens till  
; vibratorn och DR3001 fortsätter sova i X s. 
; Denna tar ungefär 3,5 s. Denna ska enligt önskemål vibrera  
; oregelbundet. 
 
vibrateSad   
 call  sendConf ; Skickar ett confirm. 
 bcf PORTB,2 ; Sätter CNTRl0 till 0 
 
 bsf PORTA,3 ; Vibrerar 
 
 call frthSDl ; 0,25 s. 
 call frthSDl ; 0,25 s. 
 
 bcf PORTA,3 ; Vibrerar inte. 
 
 call frthSDl ; 0,25 s. 
 call frthSDl ; 0,25 s. 
 call frthSDl ; 0,25 s. 
 
 bsf PORTA,3 ; Vibrerar. 
 
 call frthSDl ; 0,25 s. 
 
 bcf PORTA,3 ; Vibrerar inte. 
 
 call frthSDl ; 0,25 s. 
 
 bsf PORTA,3 ; Vibrerar. 
 
 call frthSDl ; 0,25 s. 
 call frthSDl ; 0,25 s. 
 call frthSDl ; 0,25 s. 
 
 bcf PORTA,3 ; Vibrerar inte. 
 
 call frthSDl ; 0,25 s. 
 call frthSDl ; 0,25 s. 
 
 bsf PORTA,3 ; Vibrerar. 
 
 call frthSDl ; 0,25 s. 
 call frthSDl ; 0,25 s. 
 
 bcf PORTA,3 ; Vibrerar inte. 
  
 bsf PORTB,3 ; Sätter CNTRl1 till 1, för mottagning.  
 goto  received ; Har vibrerat och ska vänta lite.    
 
 
;************************************************************** 
; Väntar efter mottaget: received 
; Väntar efter att ha tagit emot och vibrerat 
 
received 
 bcf  PORTA,3 ; Vibrerar inte. 
 bcf  INTCON,RBIF ; KAN TAS BORT. 
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 goto     idle ; Tillbaks till start=idle 
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;*************************************************************** 
;************************************************************** 
;  Subrutiner som används av readdelen av programmet 
; 
; check 
; checkMess 
;  sendConf 
;************************************************************** 
;*************************************************************** 
 
;************************************************************** 
;       Subrutin som kollar vad vi fått: check 
; Klockcykler: 17 il 
; Kallas av loopRead 
; Kallar på checkMess el. checkStart 
;************************************************************** 
; 
; Nedan kollas vilken sekvens som mottagits. När startsekvensen tagits 
; emot kollas vilket meddelande vi får.  
 
check 
 btfsc stRec,0 ;  (1 il) 
 call checkMess ; Kollar om startmed. kommit (1/(2+10) il) 
 btfss stRec,0 ;  (1 il) 
 call checkStart ; Kollar om startmed. kommit ((2+10)/1 il) 
 return    (2 il) 
 
;************************************************************** 
;       Subrutin som kollar meddelande: checkMess 
; Klockcykler: 10 
; Kallas av check 
;************************************************************** 
; 
; Denna subrutinen kallas mär startsekvensen tagits emot. 
; När programmet känner igen ett meddelande, Happy el. Sad, 
; hoppar programmet dit vibrerar respektive frekvens. 
; Vi kollar genom att  
; exora det inkomna (in) med Happy respektive Sad är det samma blir 
; Status,z en etta. 
 
checkMess 
 movf in,0 ; Läser in inmeddelandet i W (1 il) 
 xorwf happy,0 ; Exor W med Happy.  (1 il) 
 btfsc STATUS,Z ; Kollar om Z blivit en 1 = rätt sek.(1 il) 
 bsf stRec,1 ; Sätter en flagga om vi fått happy  (1 il) 
    
 movf in,0 ; Läser in inmeddelandet i W (1 il) 
 xorwf sad,0 ; Exor W med Sad.  (1 il) 
 btfsc STATUS,Z ; Kollar om Z blivit en 1 = rätt sek.(1 il) 
 bsf stRec,2 ; Sätter en flagga om vi fått sad  (1 il) 
 return  ; Meddelandet har inte kommit än.(2 il) 
 
;************************************************************** 
;       Subrutin sendConf 
; 
; Kallas av vibrateHappy och vibrateSad 
;************************************************************** 
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; 
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; Denna subrutin ser ungerfär precis ut som send i senddelen 
; av programmet. Denna del sänder ut en konfirmation  
; "confirm" som den lovebomb som har sänt ett meddelande tar 
; emot. När detta är gjort forstätter lovebomben med att  
; vibrera den sekvens som den ska. 
 
sendConf 
 bcf  PORTB,4 ; Nollställer PORTB,4 för säkerhets skull. 
 
; Här sänds ettor och nollor för dataslicern 
 movlw 0xf0 ; Sätter CounterSend1  (1 il) 
 movwf cSend ; f0   (1 il)
  
 movf ones,0 ; Flyttar ones till W  (1 il) 
 movwf out ; Flyttar W till out. (1 il) 
 bcf  STATUS,C ; Nollställer carryn (1 il) 
 bcf PORTB,3 ; CNTRl1 till 0 sänd. (1 il) 
loopSendOnes   
 call  sendManch ; Kallar på manchkodaren(2+  il 
 nop    (1 il) 
 incfsz cSend,1 ; 1+ send räknaren.  (1/2 il) 
 goto loSndNs ; delayloop  (2/0 il) 
 goto sendStart ; Till sendStart (0/2 il) 
loSndNs 
 nop  ; Dessa kompenserar (1/0 il) 
 nop  ; init på sendStart (1/0 il)     
 nop  ;  (1/0 il) 
 nop  ;  (1/0 il) 
 goto  loopSendOnes; Start sekvensen sänds.(2+  
  
; Här sänds startmeddelandet. 
sendStart   ; Startinit. 
 movf start,0 ; Flyttar start till W  (1 il) 
 movwf out ; Flyttar W till out. (1 il) 
 movlw  0xf8 ; Sätter send räknaren (1 il) 
 movwf cSend ; till f8.  (1 il) 
 bcf  STATUS,C ; Nollställer carryn  (1 il) 
loopSStart  
 call sendManch ; Kallar på sendManch   (2+  il) 
 rlf  out,1 ; Rot.med.som skickas. (1 il) 
 incfsz cSend,1 ; +1 på send räknaren. (1/2 il) 
 goto  loSStrt ; delayloop  (2/0 il) 
 goto sendMess ; Går till sendMess     (0/2 il) 
loSStrt 
 nop  ; Dessa kompenserar (1/0 il) 
 nop  ; init   (1/0 il)     
 nop  ;   (1/0 il) 
 nop  ;   (1/0 il) 
 goto loopSStart  ;    (2/0 il) 
  
; Här sänds confirm. 
sendMess   ; sendMessinit 
 movlw 0xf8 ; Sätter send räknaren (1 il) 
 movwf cSend ; till f8.  (1 il) 
 movf confirm,0 ; Flyttar mess till W (1 il) 
 movwf out ; Flyttar W till out. (1 il) 
 bcf  STATUS,C ; Nollställer carryn  (1 il)  
loopSend 
 call  sendManch ; Sänder Manchkodat. (2  il) 
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 rlf  out,1 ; Rot med. som skickas. (1 il) 
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 incfsz cSend,1 ; +1 på send räknaren. (1/2 il) 
 goto loSnd ; delayloop  (2/0 il) 
 goto  sntCnfm ; Går till sntCnfm (0/2 il) 
loSnd  
 nop  ; Dessa kompenserar (1/0 il) 
 nop  ; init på sendStart (1/0 il)     
 nop  ;  (1/0 il) 
 nop  ;  (1/0 il) 
 goto  loopSend ; Sänder nästa bit. (2/0 il) 
 
sntCnfm 
 bsf PORTB,3 ; CNTRl1 till 1 ta emot. 
 
 return 
 
;**************************************************************************** 
;**************************************************************************** 
;************************************************************* 
; 
;       Skicka ut meddelande: send 
; 
;************************************************************* 
;**************************************************************************** 
;**************************************************************************** 
 
; När knappen tryckts går programmet hit. DR3001 sätts till att sända och  
; sänder ut meddelandet. Vi kan ha en sleep här med så att vi kan hinna ta  
; emot på en annan. Vi kan enkelt sända manchester med en subrutin. 
 
 
sendSa   ; Om Sad tryckts så 
 movf     sad,0           ; flyttas Sad till W. 
 goto send 
 
sendHa   ; Om happy är nertryckt så 
 movf happy,0 ; flyttas Happy till W. 
 goto send 
 
send  
 clrf mess  ; Nollställer mess där utgåendemed 
   ; läggs vid sändning. 
 movwf mess ; Flyttar W till mess. 
 bcf  PORTB,4 ; Nollställer PORTB,4 för säkerhets skull. 
 
; Här sänds ettor och nollor för dataslicern 
 movlw 0xf0 ; Sätter CounterSend1  (1 il) 
 movwf cSend ; f0  (1 il)  
 movf     ones,0           ; Flyttar ones till W   (1 il) 
 movwf out ; Flyttar W till out. (1 il) 
 bcf  STATUS,C ; Nollställer carryn (1 il) 
 bcf PORTB,3 ; CNTRl1 till 0 sänd. (1 il) 
sndOnes   
 call  sendManch ; Kallar på manchkodaren  (2+  il 
 nop  ;  (1 il) 
 incfsz cSend,1 ; 1+ send räknaren.  (1/2 il) 
 goto lSndNs ; delayloop  (2/0 il) 
 goto sndStart ; Till sendStart (0/2 il) 
lSndNs 
 nop  ; Dessa kompenserar (1/0 il) 
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 nop  ; init på sendStart (1/0 il)     
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 nop  ;  (1/0 il) 
 nop  ;  (1/0 il) 
 goto  sndOnes ; Start sekvensen sänds. (2+  
  
; Här sänds startmeddelandet. 
sndStart   ; Startinit. 
 movf start,0 ; Flyttar start till W  (1 il) 
 movwf out ; Flyttar W till out. (1 il) 
 movlw  0xf8 ; Sätter send räknaren (1 il) 
 movwf cSend ; till f8.  (1 il) 
 bcf  STATUS,C ; Nollställer carryn  (1 il) 
lpSStart  
 call sendManch ; Kallar på sendManch   (2+  il) 
 rlf  out,1 ; Rot.med.som skickas. (1 il) 
 incfsz cSend,1 ; +1 på send räknaren. (1/2 il) 
 goto  lSStrt ; delayloop  (2/0 il) 
 goto sndMess ; Går till sendMess     (0/2 il) 
lSStrt 
 nop  ; Dessa kompenserar (1/0 il) 
 nop  ; init   (1/0 il)     
 nop  ;   (1/0 il) 
 nop  ;   (1/0 il) 
 goto lpSStart  ;    (2/0 il) 
  
; Här sänds meddelandet, Happy eller Sad 
sndMess   ; sndMessinit 
 movlw 0xf8 ; Sätter send räknaren (1 il) 
 movwf cSend ; till f8.  (1 il) 
 movf mess,0 ; Flyttar mess till W (1 il) 
 movwf out ; Flyttar W till out. (1 il) 
 bcf  STATUS,C ; Nollställer carryn  (1 il)  
lpSend 
 call  sendManch ; Sänder Manchkodat. (2  il) 
 rlf  out,1 ; Rot med. som skickas. (1 il) 
 incfsz cSend,1 ; +1 på send räknaren. (1/2 il) 
 goto lSnd ; delayloop  (2/0 il) 
 goto  snt ; Går till send  (0/2 il) 
lSnd  
 nop  ; Dessa kompenserar (1/0 il) 
 nop  ; init på sendStart (1/0 il)     
 nop  ;   (1/0 il) 
 nop  ;   (1/0 il) 
 goto  lpSend ; Sänder nästa bit. (2/0 il) 
  
; Nu har vi sänt ett meddelande och ska vänta lite. 
; Förhoppningsvis kommer en confirm. 
  
snt 
 bcf PORTB,4 ; Nollställer PORTB,4 
 bsf PORTB,3 ; Sätter CNTRl1 till 1, för mottagning.  
 bsf PORTA,2 ; Tänder dioden. 
 movlw 0x00 ; Sätter delay räknaren. (1/0 il) 
 movwf cSntDl ; till f0 h. så länge  (1/0 il) 
loopSentDelay   ; Här väntar vi på Confirm. 
 btfsc PORTB,5  ; Får vi en confirm? 
 goto  readCnf ; Då går vi till ReadConf 
 incfsz cSntDl,1 ; Stegar   (1 (2 vid skip) il) 
 goto loopSentDelay ; Loopar den   (2 il) 
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 bcf sent,0 ; Sändingen misslyckades. 
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 goto  wrongCnf ; Går till wrongCnf 
 
 
;*************************************************************************** 
 
; Fungerar som read, används till att läsa 
; confirm. 
 
readCnf   
        clrf in  ; Nollställer in där det inkommande med. sparas 
 clrf stRec ; Nollställer StartReceived 
 bcf  STATUS,0 ; Nollställer carryn så att ingen etta roteras in.
  
 movlw 0xc0 ; cRead sätts  
 movwf cRead ; till c0. 
 
 movlw 0x10 ; manComp sätts  
 movwf manComp ; till 10 
 
; Nedanstående delay är för att samplingen ska komma itakt med det ingående 
; meddelandet.  
 
 movlw 0x00 ;  
 movwf cSmDl ;  
lpS5Dl   ; Väntar på att det ska  
 movlw 0x00 ; komma en nolla. 
 movwf clSCfDl ;  
lpS6Dl   ;  
 btfss PORTB,5 ; Har det kommit en nolla 
 goto S7Dl ; hoppar den till S7Dl.  
 incfsz clSCfDl,1 ; Stegar   
 goto  lpS6Dl ; 
 incfsz cSmDl,1 ; Stegar  
 goto lpS5Dl ; Loopar den   
 
S7Dl 
 movlw 0x00 ;  
 movwf cSmDl ;  
lpS7Dl   ; Väntar på att det ska  
 movlw 0x00 ; komma en etta. 
 movwf clSCfDl ;  
lpS8Dl   ;  
 btfsc PORTB,5 ; Har det kommit en  
 goto lpRdCnf ; hoppar den till S7Dl.  
 incfsz clSCfDl,1 ; Stegar   
 goto  lpS8Dl ; 
 incfsz cSmDl,1 ; Stegar  
 goto lpS7Dl ; Loopar den 
 
lpRdCnf    ; I denna loopen tas allt mot.   
 clrf cOne ; Nollställer etträknaren.  (1 il) 
 clrf cZero ; Nollställer nollräknaren.  (1 il) 
 rlf t2,1 ; Roterar t2 där det kodade med. sparas (1 il) 
 nop  ; (1 il) 
 
 btfsc PORTB,5 ; Kollar om det ligger en etta på PORTB,5 (1 il)
  
 incf cOne,1 ; iså fall stegas räknaren av ettor upp.  (1 il) 
 btfss PORTB,5 ; Kollar om det ligger en nolla på PORTB,5(1 il) 
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 incf cZero,1 ; iså fall stegas räknaren av nollor upp. (1 il) 
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 call  rDelay ; Kallar på readdelay. 115-6=109  (2+109 il) 
 
 btfsc PORTB,5 ; Kollar om det ligger en etta på PORTB,5 (1 il)
  
 incf cOne,1 ; iså fall stegas räknaren av ettor upp.  (1 il)  
 btfss PORTB,5 ; Kollar om det ligger en nolla på PORTB,5(1 il) 
 incf cZero,1 ; iså fall stegas räknaren av nollor upp. (1 il) 
 call  rDelay ; Kallar på readdelay. 115-6=109  (2+109 il)
    
 btfsc PORTB,5 ; Kollar om det ligger en etta på PORTB,5 (1 il) 
 incf cOne,1 ; iså fall stegas räknaren av ettor upp.  (1 il)  
 btfss PORTB,5 ; Kollar om det ligger en nolla på PORTB,5(1 il) 
 incf cZero,1 ; iså fall stegas räknaren av nollor upp. (1 il) 
 call  rDelay ; Kallar på readdelay. 115-6=109  (2+109 il) 
 
 btfsc PORTB,5 ; Kollar om det ligger en etta på PORTB,5 (1 il)
  
 incf cOne,1 ; iså fall stegas räknaren av ettor upp.  (1 il) 
 btfss PORTB,5 ; Kollar om det ligger en nolla på PORTB,5(1 il) 
 incf cZero,1 ; iså fall stegas räknaren av nollor upp. (1 il) 
 call  rDelay ; Kallar på readdelay. 115-6=109  (2+109 il) 
 
 btfsc PORTB,5 ; Kollar om det ligger en etta på PORTB,5 (1 il) 
 incf cOne,1 ; iså fall stegas räknaren av ettor upp.  (1 il) 
 btfss PORTB,5 ; Kollar om det ligger en nolla på PORTB,5(1 il) 
 incf cZero,1 ; iså fall stegas räknaren av nollor upp. (1 il) 
 
 movf cZero,0 ; Innehållet i nollräknaren flyttas till W. (1 il) 
 subwf cOne,0 ; cOne - cZero (W) = W : STATUS,c = 1 om (1 il)
   ; positivt dvs cOne > cZero, STATUS,C = 0  
   ; om negativt dvs  cOne < cZero. 
 btfsc STATUS,C ; Flest ettor   (1 il) 
 bsf  t2,0  ; i så fall skrivs en etta i in. (1 il) 
 btfss STATUS,C ; Flest nollor   (1 il) 
 bcf t2,0 ; i så fall skrivs en nolla i in. (1 il) 
 
 movf t2,0 ; Flyttar t2 till W  (1 il) 
 xorlw 0x00 ; Exorar W med h 00  (1 il) 
 btfsc STATUS,Z ; Kollar om Z blivit en 1 dvs vi har fått  
   ; en åtta nollor   (1 il) 
 goto  wrongCnf ; då går vi till wrong  (1 il) 
 
 btfsc manComp,0 ; Varannan gång  (1 il) 
 call readManch ; avkodas manchester koden. (1/(2+14) il) 
 btfss manComp,0 ; Annars    (1 il) 
 call manchComp ; manchesterkompenseraren  ((2+14)/1 il) 
  
 call chckCnf ; Kollar om vi fått ett meddelande      ((2+17) il) 
 
 nop  ; 
 nop  ; 
 btfsc stRec,3 ; Har den fått confirm  (1 il) 
 goto  confirmed ; går den till confirmed.  (1 il) 
 
 call r2Delay ; En delay ska ta  118-63=55  (2+55 il) 
 swapf manComp,1 ; manComp swapas         
 (1 il) 
 incfsz cRead,1 ; Räknar upp Manchester räknaren (1 il)
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 goto  lpRdCnf ; Läser nästa bit i sekvensen.  (2 il) 
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 goto wrongCnf ; Vi har inte förstått med. som kommit. 
 
;************************************************************** 
;       wrongChf  
; Hit kommer programmet om det inte kommer en confirm eller 
; om programmet inte lyckas förstå den confirm som kommer. 
; Lysdioden blinkar tre gånger sedan går prog. 
; tillbaks till idle. 
 
wrongCnf   ;  
 call  frthSDl ; 0,25 s 
 call  frthSDl ; 0,25 s 
 
 bcf PORTA,2 ; Släcker dioden  
 
 call  frthSDl ; 0,25 s 
 call  frthSDl ; 0,25 s 
 
 bsf PORTA,2 ; Tänder dioden 
 
 call  frthSDl ; 0,25 s 
 call  frthSDl ; 0,25 s 
 
 bcf PORTA,2 ; Släcker dioden 
 
 call  frthSDl ; 0,25 s 
 call  frthSDl ; 0,25 s 
 
 bsf PORTA,2 ; Tänder dioden 
 
 call  frthSDl ; 0,25 s 
 call  frthSDl ; 0,25 s 
 
 bcf PORTA,2 ; Släcker dioden 
 
 goto  idle     ; Tillbaks till starten. 
 
 
;************************************************************** 
; Vi har tagit emot en confirm och väntar lite. 
; Kan inte ta emot under de 3 första sekunderna. 
 
confirmed 
 bcf  PORTB,2 ; Sätter DR3001 till 
 bcf PORTB,3 ; sleep. 
 movlw 0xf3 ; ff-f3 = dec 12 
 movwf cCnfrmd ;   
lpCnfrmd   ; Kallas 12 ggr = 3 s. 
 call frthSDl ; 0,25 s 
 incfsz cCnfrmd,1 ; Stegar räknaren.  
 goto lpCnfrmd ; 
 
; Fortsätter att vänta utan att kunna sända men kan 
; ta emot meddelande. Här används inte frthSDl  
; eftersom vi ska kunna ta emot ett meddelande. 
 
 bsf  PORTB,2 ; Sätter DR3001 till  
 bsf PORTB,3 ; mottagning. 
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 movlw 0x93 ; c1Dl=f0 = 4 s,  
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 movwf c1Dl ; c1Dl=e0 = 8 s osv. 
lpCf1Dl   ; h c1Dl=93 = 27 s. 
 movlw 0x34 ; Denna räknare styr  
 movwf c2Dl ;  
lpCf2Dl   ; Utförs 203 ggr  
 movlw 0x00 ; Denna räknare sätts till 0  
 movwf c3Dl ;  
lpCf3Dl   ; Utförs 256 ggr 
 nop  ; Den innersta loopen tar 6 il. 
 btfsc PORTB,5 ; Får vi ett meddelande. 
 goto  read ;  
 incfsz c3Dl,1 ; Stegar  
 goto  lpCf3Dl ; 
 incfsz c2Dl,1 ; Stegar   
 goto  lpCf2Dl ; 
 incfsz c1Dl,1 ; Stegar  
 goto lpCf1Dl ; Loopar den  
 
 bcf  PORTA,2 ; Släcker dioden. 
 goto  idle  
 
;************************************************************** 
;************************************************************** 
; Subrutiner som används av senddelen av programmet 
; 
; chckCnf 
; checkConf 
;************************************************************** 
;************************************************************** 
 
  
;************************************************************** 
;       Subrutin som kollar vad vi fått: chckCnf 
; Klockcykler: 17 il 
; Kallas av lpRdCnf 
; Kallar på checkConf el. checkStart 
;************************************************************** 
; 
; Nedan kollas vilken sekvens som mottagits. När startsekvensen tagits 
; emot kollas vilket meddelande vi får.  
 
chckCnf 
 btfsc stRec,0 ;    (1 il) 
 call checkConf ; Kollar om startmed. kommit (1/(2+10) il) 
 btfss stRec,0 ;   (1 il) 
 call checkStart ; Kollar om startmed. kommit ((2+10)/1 il) 
 return  ;   (2 il)
   
;************************************************************** 
;       Subrutin som kollar meddelande: checkConf 
; Klockcykler: 10 
; Kallas av chckCnf 
;************************************************************** 
; 
; Denna subrutinen kallas mär startsekvensen tagits emot. 
; När programmet känner igen ett meddelande, Happy el. Sad, 
; hoppar programmet dit vibrerar respektive frekvens. 
; Vi kollar genom att  
; exora det inkomna (in) med Happy respektive Sad är det samma blir 

 
Oskar Kylin och John Wibrand 

 

 
; Status,z en etta. 
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checkConf 
 nop  ; 
 nop  ; 
 nop  ; 
 nop  ; 
 movf in,0 ; Läser in inmeddelandet i W (1 il) 
 xorwf confirm,0 ; Exor W med Happy.  (1 il) 
 btfsc STATUS,Z ; Kollar om Z blivit en 1 = rätt sek.(1 il) 
 bsf stRec,3 ; Sätter en flagga om vi fått happy  (1 il) 
 return  ; Meddelandet har inte kommit än.(2 il) 
 
 
;************************************************************** 
;************************************************************** 
; Subrutiner som används av båda programdelarna 
; 
; sendManch 
; sDelay 
;  frthSDl 
; readManch 
; oneFirst 
; zeroFirst 
; checkStart 
; rDelay 
; r2Delay 
;************************************************************** 
;************************************************************** 
 
;************************************************************** 
;       Subrutinen: sendManch  
; klockpulser: 14 + 2*sDelay 
;************************************************************** 
 
; Denna subrutinen tar emot det som ska sändas (out) och sänder detta  
; Manchesterkodat dvs 1 = 10 och 0 = 01. 
 
 
sendManch 
 btfsc out,7 ; Är bit 7  en etta  (1 il) 
 bsf PORTB,4 ; skrivs en etta på PORTB,4. (1 il) 
 btfss out,7 ; Är bit 7  en nolla  (1 il) 
 bcf PORTB,4 ; skrivs en nolla på PORTB,4. (1 il) 
 call  sDelay ; Sänder första delen av koden. (2+ 557 il) 
 
 nop  ; Dessa kompenserar ropet (1 il) 
 nop  ; returnet till där  (1 il) 
 nop  ; programmet    (1 il) 
 
 nop  ;   (1 il) 
 nop  ;   (1 il)
 nop  ;   (1 il) 
   
 nop  ;   (1 il) 
 nop  ;   (1 il) 
 nop  ;   (1 il) 
 
 nop  ;   (1 il) 
 nop  ;   (1 il) 
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 nop  ;   (1 il)
   
 
 btfsc out,7 ; Är bit 7  en etta  (1 il) 
 bcf PORTB,4 ; skrivs en nolla på PORTB,4. (1 il) 
 btfss out,7 ; Är bit 7  en nolla  (1 il) 
 bsf PORTB,4 ; skrivs en etta på PORTB,4. (1 il) 
 call  sDelay ; Sänder andra delen av koden. (2+ 557 il) 
 
 return  ;   (2 il) 
 
 
;************************************************************** 
;       Subrutinen: sDelay 
;  Klockcykler; 6, 9, 12, 15... 
;************************************************************** 
 
; Denna subrutinen kallas av sendManch. Subrutinen räknar några räknare som  
; anpassas till hur snabb klockan är och vilken hastighet som DR3001  
; vill ha in.  
; Antalet klockcykler: Om cSDelay=255 tar den 6 il 
; Annars 6 + 3*(255-cSDelay) + ev. nop 
; Vi vill att den ska ta 509 il. 6+(3*167)+2=509 
; cSDelay=255-167=88 = 58 h 
; Ökar delayen för att var på säkra sidan 
; nu tar den (med 48) 6+2+(183*3)=557 
 
sDelay  
 nop  ;   (1/0 il) 
 nop  ;   (1/0 il) 
 movlw 0x48 ; Sätter delay räknaren. (1/0 il) 
 movwf cSDelay ; till 58 h.(48 så länge) (1/0 il) 
loopSDelay 
 incfsz  cSDelay,1 ; Stegar   (1 (2 vid skip) il) 
 goto  loopSDelay ; Loopar den   (2 il) 
 return  ;   (2 il)  
 
 
;************************************************************** 
;       Subrutinen: frthSDl 
;************************************************************** 
; Denna subrutinen är en delay subrutin. Den kallas av båda 
; delarna av programmet och en fjärdelssekund sekund att utföra. 
; Den tar 2*203*256*2,4=249 ms ungefär. 
 
frthSDl 
 movlw 0xfe ; Denna räknare styr  
 movwf c1Dl ;  
loop1Dl   ; Utförs 2 ggr 
 movlw 0x34 ; Denna räknare styr  
 movwf c2Dl ;  
loop2Dl   ; Utförs 203 ggr 
 movlw 0x00 ; Denna räknare sätts till 0  
 movwf c3Dl ;  
loop3Dl   ; Utförs 256 ggr 
 incfsz c3Dl,1 ; Stegar  
 goto  loop3Dl ; Den innersta tar 3 il.  
 incfsz c2Dl,1 ; Stegar   
 goto  loop2Dl ; 
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 goto  loop1Dl ; Loopar den   
 return  ;  
    
;************************************************************** 
;       Subrutin: checkStart 
; Klockcykler: 10 il 
; Kallas av check och checkCnf 
;************************************************************** 
; 
; Denna subrutin kallas av check för att avgöra om vi fått  
; startsekvensen. Efter att vi fått den kallas inte denna 
; på mer. 
 
checkStart 
 nop  ; För att komp. checkMess (1 il) 
 nop  ; För att komp. checkMess (1 il) 
 nop  ; För att komp. checkMess (1 il) 
 nop  ; För att komp. checkMess (1 il) 
 movf in,0 ; Läser in inmeddelandet i W (1 il) 
 xorwf start,0 ; Exor W med start.  (1 il) 
 btfsc STATUS,Z ; Kollar om Z blivit en 1 = rätt sek.(1 il) 
 bsf stRec,0 ; Markerar att vi fått start (1 il) 
 return  ;   (2 il) 
 
;************************************************************** 
;       Subrutin Avkodar Manchesterkod: readManch 
; Klockcykler: 8+6=14 il 
; Kallas av loopRead och lp 
;  Kallar oneFirst eller zeroFirst 
;************************************************************** 
 
; Avkodar insignalen så vi kan se vad som kommer in. 
 
readManch 
 rlf in,1 ; Roterar in där meddelande sparas.(1 il) 
 btfsc t2,1 ; Kollar det 1:a av de två biten är(1 il) 
 call oneFirst ; en etta då går den till oneFirst.(1/(2+6) il) 
 btfss t2,1 ; Kollar det 1:a av de två biten är(1 il) 
 call zeroFirst ; en nolla då går den till zeroFirst.((2+6)/1 il) 
 return  ;   (2 il) 
 
;************************************************************** 
;       Subrutinen: manchComp 
;  Klockcykler: 12 
;  Kallas av loopRead 
;************************************************************** 
 
; Denna subrutinen kallas av send de gånger readManch inte kallas 
; och av check för att för att kompensera tiden så samplingarna 
; blir lika långa. 
; Antalet klockcykler: Om cSDelay=255 6 il 
; Annars 6 + 3*(255-cMComp) 
 
manchComp  
 movlw 0xfd ; Sätter delay räknaren. (1/0 il) 
 movwf cMComp ; till fd.   (1/0 il) 
loopMComp 
 incfsz  cMComp,1 ; Stegar upp delay räknaren. (1/2 il) 
 goto  loopMComp ; Loopar den första räknaren.  (2/0 il) 
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;************************************************************** 
;       Subrutin en etta först: oneFirst 
;  Klockcykler: 6 il 
;  Kallas av readManch 
;************************************************************** 
 
oneFirst 
 btfss t2,0 ; Kollar om det andra är en nolla (1 il) 
 bsf in,0 ; då skrivs en etta (10 = 1).   (1 il) 
 btfsc t2,0 ; Är det andra en etta    (1 il) 
 swapf manComp,1 ; är manComp fel swapas den. (1 il) 
 return  ;   (2 il) 
 
;************************************************************** 
;       Subrutin en nolla först: zeroFirst 
;  Klockcykler: 6 il 
;  Kallas av readManch 
;************************************************************** 
  
zeroFirst 
 btfsc t2,0 ; Kollar om det andra är en etta(1 il) 
 bcf in,0 ; då skrivs en nolla (01 = 0). (1 il) 
 btfss t2,0 ; Är det andra en etta  (1 il) 
 swapf manComp,1 ; är manComp i otakt ska den swapas.(1 il) 
  
 return  ;   (2 il) 
 
;************************************************************** 
;       Subrutinen: rDelay 
;  Klockcykler: 6, 9, 12, 15...411 
;************************************************************** 
 
; Denna subrutinen kallar read vid oversampling. Subrutinen räknar  
; några räknare som anpassas till hur snabb klockan är och vilken  
; hastighet som DR3001 sänder på. Antalet klockcykler:  
; Om cRDelay=255 6 il Annars 6 + 3*(255-cRDelay) 
; nu ska den ta 107  107-6-2 =99/3=33 
; sätter räknaren till 255-33=222 DD 
 
rDelay    ;  (förstagången/andra il)  
 nop 
 movlw 0xdd ; Sätter delay räknaren.     (1/0 il) 
 movwf cRDelay ; till dd h. Får anpassa denna sen.(1/0 il) 
loopRDelay   ;            (inteFullRäknare/FullRäknare il) 
    
 incfsz  cRDelay,1 ; Stegar upp delay räknaren.      (1/2 il) 
 goto  loopRDelay ; Loopar den första räknaren.   (2/0 il 
 return  ;    (0/2 il) 
 
;************************************************************** 
;       Subrutinen: r2Delay 
;  Klockcykler: 6, 9, 12, 15...411 
;************************************************************** 
 
; Denna subrutinen kallas read vid oversampling. Subrutinen räknar  
; några räknare som anpassas till hur snabb klockan är och vilken  
; hastighet som DR3001 sänder på. Antalet klockcykler:  
; Om cSDelay=255 6 il Annars 6 + 3*(255-cR2Delay) 
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; I testprog ska denna ta 115-63=52 il 52-6-1 =45/3=15 
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; Sätter cR2Delay till f1 h = 241  
; För confirm kollas blev denna lite kortare. 
 
r2Delay    ; 
 nop  ;(förstagången/andra il)  
 nop  ;  
 nop  ;  
 movlw 0xf1 ; Sätter delay räknaren.     (1/0 il) 
 movwf cRDelay ; till f1 h.        (1/0 il) 
loopR2Delay   ;            (inteFullRäknare/FullRäknare il) 
    
 incfsz  cRDelay,1 ; Stegar upp delay räknaren.      (1/2 il) 
 goto  loopR2Delay ; Loopar den första räknaren.   (2/0 il 
 return  ;     (0/2 il) 
 
 end
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Bilaga 5 Modermodulsprogrammet. 
;************************************************************** 
; 
;       PROGRAM         mdrmdlf 
; 
;       Version       1.0    
;    
;       Skapare         Oskar Kylin och John Wibrand 
;       Skapad          2001-11-08 
; 
;************************************************************** 
; 
; Syftet med programmet är att övervaka kommunikationen  
; mellan lovebomberna. 
 
; Tekniskdata. 
; Kristallen som är kopplad till PIC16F har 
; frekvensen 4,915 MHz 
; En instruktion tar 4 klockpulser. 
; Dvs 0,814 mikrosekunder. 
 
 
                TITLE   "mdrmlf" 
        LIST     P=16f84, F=INHX8M 
 #INCLUDE <P16F84.INC> 
         
 
;************************************************************** 
;       Räknare, Variabler och konstanter 
;************************************************************** 
 
; Räknare 
c1Dl equ  0x12 ; Till en delay. 
c2Dl equ  0x13 ; Till en delay. 
cHaHnd equ 0x20 ; Hundratalsdelen av Happyräknaren. 
cHaTen equ 0x21 ; Tiotalsdelen av Happyräknaren. 
cHaOne equ 0x22 ; Entalsdelen av Happyräknaren. 
cSaHnd equ 0x23 ; Hundratalsdelen av Sadräknaren. 
cSaTen equ 0x24 ; Tiotalsdelen av Sadräknaren. 
cSaOne equ 0x25 ; Entalsdelen av Sadräknaren. 
cSmDl equ 0x27 ; Används innan loopRead för  
   ; att komma i takt. 
clSCfDl equ 0x28  ; Används innan loopRead för  
   ; att komma i takt. 
cMComp equ 0x29 ; Används i manchComp som  
   ; kompenserar de gånger  
   ; Manchester avkodaren  
   ; inte används. 
cZero  equ 0x2a ; Räknar antalet mottagna nollor 
   ; i loopRead. 
cOne  equ 0x2b ; Räknar antalet mottagna ettor 
   ; i loopRead. 
cRDelay equ 0x2c ; Används av rDelay, sköter 
   ; mellanrummen vid översamplingen. 
cRead  equ 0x2f ; Används i readloop, gör så  
   ; programmet hoppar ut loopen  
   ; om något blir fel. 
 
; Variabler 
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dspl equ 0x14 ; För att visa hur många mottagna happy.  
manComp equ  0x15 ; För att koda av manchesterkodnigen. 
stRec equ 0x16 ; Kollar om start tagits mot. 
mess equ 0x17 ; Här lagras tillfälligt Happy eller Sad  
   ; beroende på vilken som ska skickas. 
cntNBCD equ 0x17 ; 0,1,2 används av cHa* 3,4,5 används av cSa. 
t2 equ 0x19 ; Används när vi testar olika saker. 
in  equ  0x1a ; Sätter en plats dit inkommande med. sparas. 
out equ  0x1b ; Allt som skickas lagras här och roteras  
   ; ut vid sändning. 
 
 
; Konstanter, vet inte hur dessa görs 
sad equ 0x1d ; Den ledsna sekvensen. 
happy  equ  0x1e ; Den glada sekvensen. 
start equ 0x1f ; Startsekvensen sändes före ett meddelande. 
 
 
;************************************************************** 
;       Initialisering 
;************************************************************** 
 
; Här sätter vi vilka portar som ska vara in respektive ut 
; samt värdena på konstanterna.    
        
        bsf  STATUS, RP0    ; Väljer bank 1 
 
; I PORTB används 3, 6 och 7 som in resten sätts till ut 
; B0 (6)  = Till dioden som visar att modermodulen är igång. 
; B1 (7)  = A1 på demultiplexern. 
; B2 (8)  = A1 på demultiplexern.  
; B3 (9)  = A3 på demultiplexern. 
; B4 (10) = E3 på demultiplexern. 
; B5 (11) = In: Show/hide Visar och gömmer resultatet. 
; B6 (12) = In: Knappen Reset, Nollställer räknarna. 
; B7 (13) = In: Hit kommer det mottagna meddelandet från DR3001. 
 
; PORTA används bara till ut. 
; A0 (17) =  A0 på drivkretsarna.  
; A1 (18) =  A1 på drivkretsarna. 
; A2 (1)  =  A2 på drivkretsarna. 
; A3 (2)  =  A3 på drivkretsarna. 
; A4 (3)  =  Används inte för den håller inte en utsignal.  
 
; Först nollställs alla PORTB 
 
 clrf TRISB ; Gör alla till ut  
         bcf     STATUS,RP0 ; väljer bank 0  
 clrf  PORTB ; Nollställer alla PORTB 
 
        bsf     STATUS,RP0 ; väljer bank 0 
 movlw 0xe0 ; sätter vilka som är in/ut i programmet. 
 movwf TRISB ; på TRISB =11000000  
 movlw 0x00 ; sätter vilka som är in/ut i programmet. 
 movwf TRISA ; på TRISA 
         bcf     STATUS,RP0 ; väljer bank 0 
 
; Sätter PORTB till vad de ska vara. 
 bcf  PORTB,1 ; Sätter portb,1 till noll. 
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 bcf  PORTB,2 ; Sätter portb,2 till noll. 
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 bcf  PORTB,3 ; Sätter portb,3 till noll. 
 bcf  PORTB,4 ; Sätter portb,4 till noll. 
 
; Sätter PORTA till  vad de ska vara. 
 bcf  PORTA,0 ; Sätter porta,0 till noll. 
 bcf  PORTA,1 ; Sätter porta,1 till noll. 
 bcf  PORTA,2 ; Sätter porta,2 till noll. 
 bcf  PORTA,3 ; Sätter porta,3 till noll. 
 bsf  PORTA,4 ; Sätter portb,4 till ett. 
 
; Instansiering av konstanter. 
; Sad  = 11001100 = cc 
; Happy = 10101010 = aa 
; Start = 10110001 = b1 
 
 movlw 0xcc ; Sad sätts  
 movwf sad ; till cc. 
 movlw 0xab ; Happy sätts  
 movwf happy ; till aa.  
 movlw 0xb1 ; Start sätts  
 movwf start ; till b1. 
 
; Instansiering av variabler. 
 clrf cntNBCD ; Nollställer. 
 
; Nollställning av räknare. 
 clrf cHaOne ; Nollställer entalen till Happy. 
 clrf cHaTen ; Nollställer tiotalen till Happy. 
 clrf cHaHnd ; Nollställer hundratalen till Happy. 
 clrf cSaOne ; Nollställer entalen till Sad. 
 clrf cSaTen ; Nollställer tiotalen till Sad. 
 clrf cSaHnd ; Nollställer hundratalen till Sad. 
 
; INTCON register styr hur mikrocontrollern kan väckas ur sleep på olika 
; sätt. När PIC16C84 sover kan en väckas om signalen på någon av 
; inportarna ändras.  
 
 bcf   INTCON,GIE ; Möjliggör avbrytning 
 bsf   INTCON,RBIE; Möjliggör rb port förändringsavbrytning 
   
;************************************************************** 
;       Huvudprogram: idle 
;************************************************************** 
 
; Efter att initeringen har skett, utförs progammet nedan. Controllern sätts 
; i läget Idle. I detta läge sover controllern och "väntar" på att något  
; ska hända. Antingen kan ett inkommande meddelande komma på PORTB 7 eller  
; kan switchen Show/Hide ändras vilket ändrar PORTB,5, eller så kan knappen  
; Reset tryckas och en etta komma på PORTB 6. Efter att programmet har tagit 
; emot ett meddelande och kollat det eller sänt ett meddelande går  
; controllern tillbaks till Idle läget och fortsätter att sova. 
 
 call  diodeOn ; Tänder och släcker dioden 0,1 s. 
 call delay ; Väntar. 
 call  diodeOn ; Tänder och släcker dioden 0,1 s. 
 call delay ; Väntar. 
 call  diodeOn ; Tänder och släcker dioden 0,1 s. 
 
idle   
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 bcf  INTCON,RBIF ; Nollställer port förändringsavbrytning  
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   ; flagbiten. 
 sleep  ; Controllern sätts till att sova. Vaknar  
 btfsc PORTB,7 ; när det kommer ett inkommande med. 
 goto read ; PORTB,7=1 går programmet till read. 
 btfsc    PORTB,6 ; när vi vi vill nollställa 
         goto     reset ; Happy och Sad räknarna nollställs. 
 btfsc    PORTB,5 ; När vill vill se siffrorna 
         goto     showEm ; tänds displayen. 
 btfss  PORTB,5 ; Om vi vill gömma resultatet.  
 goto  hide 
 goto idle ; Om flag förändringsavbrytning flagbit är  
   ; felställd och controllern inte somnar går 
   ; progammet upp igen. 
 
;*************************************************************************** 
;*************************************************************************** 
;************************************************************** 
;       Läs inkommande meddelande: read 
;************************************************************** 
;*************************************************************************** 
;*************************************************************************** 
 
; När controllern har något att läsa hoppar programmet hit. Först ska det  
; komma en sekvens som ser ut så här 101010101010 denna är för att dataslicern 
; ska tränas. Under denna sekvens styrs kontrollern av interrupt on change.  
; Dvs den sover efter att den har tagit mot något. Detta för att den ska komma  
; i fas med DR3001. Därefter kommer en start sekvens som består av ett 
; balancerat antal ettor och nollor. Sedan kommer det riktiga meddelandet  
; detta lagras och avkodas.  
 
read   
       clrf in ; Nollställer in där det inkommande med. sparas 
 clrf stRec ; Nollställer StartReceived 
 bcf  STATUS,0 ; Nollställer carryn så att ingen etta roteras in.
  
 movlw 0xc0 ; Sätter uthoppasräknaren  
 movwf cRead ; till c0. 
 
 movlw 0x10 ; manComp sätts  
 movwf manComp ; till 10 
 
; Nedanstående delay är för att samplingen ska komma itakt med det ingående 
; meddelandet. Detta behövs för attdet tar en viss tid för PICen att vakna 
 
 movlw 0x00 ;  
 movwf cSmDl ; I denna nästlade loop 
lpS1Dl   ; väntas det tills det  
 movlw 0x00 ; kommer en nolla. 
 movwf clSCfDl ;  
lpS2Dl   ;  
 btfss PORTB,7 ; Kommer det en nolla 
 goto S3Dl ; hoppar prog till S3Dl. 
 incfsz clSCfDl,1 ; Stegar   
 goto  lpS2Dl ; 
 incfsz cSmDl,1 ; Stegar  
 goto lpS1Dl ; Loopar den   
 
S3Dl 
 movlw 0x00 ;  
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lpS3Dl   ; väntas det tills det 
 movlw 0x00 ; kommer en etta. 
 movwf clSCfDl ;  
lpS4Dl   ;  
 btfsc PORTB,7 ; Kommer det en etta 
 goto loopRead ; hoppar prog till loopRead.  
 incfsz clSCfDl,1 ; Stegar   
 goto  lpS4Dl ; 
 incfsz cSmDl,1 ; Stegar  
 goto lpS3Dl ; Loopar den  
 
loopRead    ; I denna loopen tas allt mot.   
 clrf cOne ; Nollställer etträknaren.  (1 il) 
 clrf cZero ; Nollställer nollräknaren.  (1 il) 
 rlf t2,1 ; Roterar t2 där det kodade med. sparas (1 il) 
 nop  ; 
 
 btfsc PORTB,7 ; Kollar om det ligger en etta på PORTB,7 (1 il)
  
 incf cOne,1 ; iså fall stegas räknaren av ettor upp.  (1 il) 
 btfss PORTB,7 ; Kollar om det ligger en nolla på PORTB,7(1 il) 
 incf cZero,1 ; iså fall stegas räknaren av nollor upp. (1 il) 
 call  rDelay ; Kallar på read delay. 104-2-4=98   (2+98 il) 
   ; nu så 115-2-6=107   (2+107 il) 
 
 btfsc PORTB,7 ; Kollar om det ligger en etta på PORTB,7 (1 il)
  
 incf cOne,1 ; iså fall stegas räknaren av ettor upp.  (1 il)  
 btfss PORTB,7 ; Kollar om det ligger en nolla på PORTB,7(1 il) 
 incf cZero,1 ; iså fall stegas räknaren av nollor upp. (1 il) 
 call  rDelay ; Kallar på read delay. 104-2-4=98   (2+98 il)
        
 
 btfsc PORTB,7 ; Kollar om det ligger en etta på PORTB,7 (1 il) 
 incf cOne,1 ; iså fall stegas räknaren av ettor upp.  (1 il)  
 btfss PORTB,7 ; Kollar om det ligger en nolla på PORTB,7(1 il) 
 incf cZero,1 ; iså fall stegas räknaren av nollor upp. (1 il) 
 call  rDelay ; Kallar på read delay. 104-2-4=98   (2+98 il) 
 
 btfsc PORTB,7 ; Kollar om det ligger en etta på PORTB,7 (1 il)
  
 incf cOne,1 ; iså fall stegas räknaren av ettor upp.  (1 il) 
 btfss PORTB,7 ; Kollar om det ligger en nolla på PORTB,7(1 il) 
 incf cZero,1 ; iså fall stegas räknaren av nollor upp. (1 il) 
 call  rDelay ; Kallar på read delay. 104-2-4=98   (2+98 il) 
 
 btfsc PORTB,7 ; Kollar om det ligger en etta på PORTB,7 (1 il) 
 incf cOne,1 ; iså fall stegas räknaren av ettor upp.  (1 il) 
 btfss PORTB,7 ; Kollar om det ligger en nolla på PORTB,7(1 il) 
 incf cZero,1 ; iså fall stegas räknaren av nollor upp. (1 il) 
 
 
 movf cZero,0 ; Innehållet i nollräknaren flyttas till W. (1 il) 
 subwf cOne,0 ; cOne - cZero (W) = W : STATUS,c = 1 om (1 il)
  
   ; positivt dvs cOne > cZero, STATUS,C = 0  
   ; om negativt dvs  cOne < cZero. 
 btfsc STATUS,C ; Flest ettor   (1 il) 
 bsf  t2,0 ; i så fall skrivs en etta i in.  (1 il) 
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 btfss STATUS,C ; Flest nollor   (1 il) 
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 bcf t2,0 ; i så fall skrivs en nolla i in.  (1 il) 
 
 movf t2,0 ; Flyttar t2 till W  (1 il) 
 xorlw 0x00 ; Exorar W med h 00  (1 il) 
 btfsc STATUS,Z ; Kollar om Z blivit en 1 dvs vi har fått  
   ; en åtta nollor   (1 il) 
 goto  wrong ; då går vi till wrong  (1 il) 
 
 btfsc manComp,0 ; Varannan gång  (1 il) 
 call readManch ; avkodas manchester koden. (1/(2+14) il) 
 btfss manComp,0 ; Annars    (1 il) 
 call manchComp ; manchesterkompenseraren  ((2+14)/1 il) 
  
 call check ; Kollar om vi fått ett meddelande     ((2+17) il) 
 
 btfsc stRec,1 ; Har vi fått happy  (1 il) 
 goto  recHappy ; vibrerar vi glatt  (1 il) 
 btfsc stRec,2 ; Har vi fått sad  (1 il) 
 goto  recSad ; vibrerar vi ledsamt.  (1 il) 
 
 call r2Delay ; En delay ska ta  118-63=55  (2+55 il) 
 swapf manComp,1 ; manComp swapas         (1 il) 
 incfsz cRead,1 ; Räknar upp uthoppsräknaren. (1 il)
   
 goto  loopRead ; Läser nästa bit i sekvensen.  (2 il) 
 
 goto wrong ; Vi har inte förstått med. som kommit. 
 
;************************************************************** 
;       Tagit emot Happy: recHappy 
; 
; Har happymeddelandet tagits emot så räknas happyräknaren upp 
; ett steg. 
 
recHappy 
 btfss PORTB,5 ; Är displayen släckt blinkar dioden 
   ; vid mottaget.   
 call  diodeOn ; Tänder och släcker dioden 0,1 s.  
   
 btfsc cHaOne,3 ; Finns det etta på bit 3.  
 bsf cntNBCD,0 ; sätter en etta på cntNBCD,0 
 btfss cHaOne,0 ; En nolla på bit 0 
 bcf cntNBCD,0 ; nollar cntNBCD. 
 btfsc cntNBCD,0 ; Har vi 1001 dvs 9 
 goto haTen  ; då ska tiotalsräknaren räknas upp. 
 incf  cHaOne,1 ; Räknar upp entalsräknaren. 
 btfsc PORTB,5  ; Om show tryckt dvs ett 
 goto  show  ; visas resultatet.  
 goto idle  ; Tillbaks till idle. 
  
haTen  
 bcf  cntNBCD,0 ; Nollställer. 
 clrf cHaOne  ; Nollställer entalsräknaren. 
 btfsc cHaTen,3 ; En etta på bit 3 
 bsf cntNBCD,1 ; sätter en etta på cntNBCD,0 
 btfss cHaTen,0 ; En nolla på bit 0 
 bcf cntNBCD,1 ; nollar cntNBCD. 
 btfsc cntNBCD,1 ; Har vi 1001 dvs 90 
 goto haHnd ; då ska hundratalsräknatren räknas upp. 
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 incf cHaTen,1 ; Räknar upp tioräknaren. 
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 btfsc PORTB,5 ; Om show tryckt dvs ett 
 goto  show ; Visar för oss vad den har. 
 goto idle ; 
 
haHnd   
 bcf  cntNBCD,1 ; Nollställer 
 clrf cHaTen ; Nollställer tiotalsräknaren. 
 btfsc cHaTen,3 ; En etta på bit 3 
 bsf cntNBCD,2 ; sätter en etta på cntNBCD,0 
 btfss cHaTen,0 ; En nolla på bit 0 
 bcf cntNBCD,2 ; nollar cntNBCD. 
 btfsc cntNBCD,2 ; Har vi 1001 dvs 900. 
 goto haThsnd ; Vi har 999. 
 incf cHaHnd,1 ; Räknar upp hundraräknaren. 
 btfsc PORTB,5 ; Om show tryckt dvs ett 
 goto  show ; Visar för oss vad den har 
 goto idle ; 
 
haThsnd  
 bcf  cntNBCD,2 ; 
 clrf cHaHnd ; Nollställer  
 btfsc PORTB,5 ; Om show tryckt dvs ett 
 goto  show ; visar för oss vad den har 
 goto idle ; 
 
 
;************************************************************** 
;       Tagit emot sad: recSad 
; 
; Har sadmeddelandet tagits emot så räknas sadräknaren upp 
; ett steg. Och skickar ut värdet till displayen alternativt 
; kallar på en subrutin som gör det. 
 
recSad   
 btfss PORTB,5 ; Är displayen släckt blinkar dioden 
   ; vid mottaget.   
 call  diodeOn ; Tänder och släcker dioden 0,1 s. 
 
 btfsc cSaOne,3 ; Finns det etta på bit 3.  
 bsf cntNBCD,5 ; sätter en etta på cntNBCD,5. 
 btfss cSaOne,0 ; En nolla på bit 0 
 bcf cntNBCD,5 ; nollar cntNBCD,5. 
 btfsc cntNBCD,5 ; Har vi 1001 dvs 9 
 goto saTen ; då ska tiotalsräknaren räknas upp. 
 incf  cSaOne,1 ; Räknar upp entalsräknaren. 
 btfsc PORTB,5 ; Om show tryckt dvs ett 
 goto  show ; Visar för oss vad den har  
 goto idle ; 
  
saTen  
 bcf  cntNBCD,5 ; Nollställer. 
 clrf cSaOne ; Nollställer entalsräknaren. 
 btfsc cSaTen,3 ; En etta på bit 3 
 bsf cntNBCD,6 ; sätter en etta på cntNBCD,6 
 btfss cSaTen,0 ; En nolla på bit 0 
 bcf cntNBCD,6 ; nollar cntNBCD,6. 
 btfsc cntNBCD,6 ; Har vi 1001 dvs 90 
 goto saHnd ; då ska hundratalsräknatren räknas upp. 
 incf cSaTen,1 ; Räknar upp tioräknaren. 
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 btfsc PORTB,5 ; Om show tryckt dvs ett 
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 goto  show ; Visar för oss vad den har. 
 goto idle ; 
 
saHnd   
 bcf  cntNBCD,6 ; Nollställer 
 clrf cSaTen ; Nollställer tiotalsräknaren. 
 btfsc cSaTen,3 ; En etta på bit 3 
 bsf cntNBCD,7 ; sätter en etta på cntNBCD,7. 
 btfss cSaTen,0 ; En nolla på bit 0 
 bcf cntNBCD,7 ; nollar cntNBCD,7. 
 btfsc cntNBCD,7 ; Har vi 1001 dvs 900. 
 goto saThsnd ; Vi har 999. 
 incf cSaHnd,1 ; Räknar upp hundraräknaren. 
 btfsc PORTB,5 ; Om show tryckt dvs ett 
 goto  show ; Visar för oss vad den har 
 goto idle ; 
 
saThsnd  
 bcf  cntNBCD,7 ; 
 clrf cSaHnd ; Nollställer  
 btfsc PORTB,5 ; Om show tryckt dvs ett 
 goto  show ; visar för oss vad den har 
 goto idle ; 
 
;************************************************************** 
;       Fel inkommande meddelande: wrong 
; Denna var bara till för att vi skulle kunna se om den tog emot 
; ett meddelande men meddelandet var fel. 
 
wrong    ; Så vi ser det är fel. 
 
 goto  idle     ; Tillbaks till starten. 
  
;************************************************************** 
;       Nollställer räknarna: reset 
; 
; Här nollställs happy och sadräknarna. 
 
reset 
 clrf cHaOne ; Nollställer entalen till Happy. 
 clrf cHaTen ; Nollställer tiotalen till Happy. 
 clrf cHaHnd ; Nollställer hundratalen till Happy. 
 clrf cSaOne ; Nollställer entalen till Sad. 
 clrf cSaTen ; Nollställer tiotalen till Sad. 
 clrf cSaHnd ; Nollställer hundratalen till Sad. 
 goto  show ; Kallar subrutinen som visar  
   ; antalet meddelande.  
 
 
;************************************************************** 
;       Gömmer resultatet: hide 
; 
; Här nollställs happy och sadräknarna. 
 
hide 
 
; Gömmer entalet i Happyräknaren. 
 bsf  PORTB,1       ; Till A0 demultiplexern 001. 
 bcf  PORTB,2 ; Till A1 demultiplexern. 
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 bcf  PORTB,3 ; Till A2 demultiplexern. 
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 bsf PORTB,4 ; Till E3 demulitplexern. 
 call dsplHd ;  
 bcf PORTB,4 ; Till E3 demulitplexern. 
 
; Gömmer tiotalet i Happyräknaren. 
 bcf  PORTB,1       ; Till A0 demultiplexern. 
 bsf  PORTB,2 ; Till A1 demultiplexern 010. 
 bcf  PORTB,3 ; Till A2 demultiplexern. 
 bsf PORTB,4 ; Till E3 demulitplexern. 
 call dsplHd ;  
 bcf PORTB,4 ; Till E3 demulitplexern. 
 
; Gömmer hundratalet i Happyräknaren. 
 bsf  PORTB,1       ; Till A0 demultiplexern 001. 
 bsf  PORTB,2 ; Till A1 demulitplerern 011. 
 bcf  PORTB,3 ; Till A2 demultiplexern. 
 bsf PORTB,4 ; Till E3 demulitplexern. 
 call dsplHd ; 
 bcf PORTB,4 ; Till E3 demulitplexern. 
 
; Gömmer entalet i Sadräknaren. 
 bcf  PORTB,1       ; Till A0 demultiplexern. 
 bcf  PORTB,2 ; Till A1 demultiplexern. 
 bsf  PORTB,3 ; Till A2 demultiplexern 100. 
 bsf PORTB,4 ; Till E3 demulitplexern. 
 call dsplHd ; 
 bcf PORTB,4 ; Till E3 demulitplexern. 
 
; Gömmer tiotalet i Sadräknaren.  
 bsf  PORTB,1 ; Till A0 demultiplexern 001. 
 bcf  PORTB,2 ; Till A1 demultiplexern. 
 bsf  PORTB,3 ; Till A2 demultiplexern 101. 
 bsf PORTB,4 ; Till E3 demulitplexern. 
 call dsplHd ; 
 bcf PORTB,4 ; Till E3 demulitplexern. 
 
; Gömmer hundratalet i Sadräknaren. 
 bcf  PORTB,1       ; Till A0 demultiplexern. 
 bsf  PORTB,2 ; Till A1 demultiplexern 010. 
 bsf  PORTB,3 ; Till A2 demultiplexern 110. 
 bsf PORTB,4 ; Till E3 demulitplexern. 
 call dsplHd ; 
 bcf PORTB,4 ; Till E3 demulitplexern. 
 
 goto  idle ; Går tillbaks till idle. 
 
;************************************************************** 
;       Möjliggör visning: showEm 
; 
 
showEm 
 call dsplHd ; Lägger nollor på drivkretsarna.  
 call  delay ; 
 call  delay ; 
 
 call  delay ; 
 call  delay ; 
 call  delay ; 
 call  delay ; 
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 call  delay ; 
 call  delay ; 
 
 call  delay ; 
 call  delay ; Väntar så att drivstegen  
   ; stabiliseras. 
 goto show ; Visar siffrorna. 
  
;************************************************************** 
;       Visar hur många: show 
; 
; Denna funktion visar hur många meddelande av respektive sort  
; som modermodulen har tagit emot. 
 
show  
  
; Vi visar entalet i Happyräknaren först. 
; Använder oss av en demultiplexer för att välja vilket 
; segment som ska lyssna. Först sätts vilken av utgångarna 
; på demultiplexern som ska användas sen verkställ det  
; genom att E3 sätts hög, när den är låg är alla utgångar 
; höga.  
 
 movf cHaOne,0 ; Flyttar innehållet i cHaOne 
 movwf dspl ; till dspl.  
 bsf  PORTB,1       ; Till A0 demultiplexern 001. 
 bcf  PORTB,2       ; Till A1 demultiplexern 
 bcf  PORTB,3       ; Till A2 demultiplexern 
 bsf PORTB,4 ; Till E3 demulitplexern. 
 call display ;  
 bcf PORTB,4 ; Till E3 demultiplexern. 
 
 movf cHaTen,0 ; Flyttar innehållet i cHaTen 
 movwf dspl ; till dspl. 
 bcf  PORTB,1       ; Till A0 demultiplexern 
 bsf  PORTB,2 ; Till A1 demultiplexern 010. 
 bcf  PORTB,3       ; Till A2 demultiplexern 
 bsf PORTB,4 ; Till E3 demultiplexern. 
 call display ;  
 bcf PORTB,4 ; Till E3 demulitplexern. 
 
 movf cHaHnd,0 ; Flyttar innehållet i cHaHnd 
 movwf dspl ; till dspl.  
 bsf  PORTB,1       ; Till a0 demultiplexern 001. 
 bsf  PORTB,2 ; Till a1 demulitplerern 011. 
 bcf  PORTB,3       ; Till A2 demultiplexern 
 bsf PORTB,4 ; Till E3 demulitplexern. 
 call display ; 
 bcf PORTB,4 ; Till E3 demulitplexern. 
 
 movf cSaOne,0 ; Flyttar innehållet i cSaOne 
 movwf dspl ; till dspl.  
 bcf  PORTB,1       ; Till A0 demultiplexern 
 bcf  PORTB,2 ; Till A1 demulitplerern 
 bsf  PORTB,3 ; Till A2 demultiplexern 100. 
 bsf PORTB,4 ; Till E3 demulitplexern. 
 call display ; 
 bcf PORTB,4 ; Till E3 demulitplexern. 
 

 
Oskar Kylin och John Wibrand 

 

 
 movf cSaTen,0 ; Flyttar innehållet i cSaTen 
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 movwf dspl ; till dspl.  
 bsf  PORTB,1 ; Till demultiplexern 001. 
 bcf  PORTB,2 ; Till a1 demulitplerern 
 bsf  PORTB,3 ; Till demultiplexern 101. 
 bsf PORTB,4 ; Till E3 demulitplexern. 
 call display ; 
 bcf PORTB,4 ; Till E3 demulitplexern. 
 
 movf cSaHnd,0 ; Flyttar innehållet i cSaHnd 
 movwf dspl ; till dspl.  
 bcf  PORTB,1 ; Till demultiplexern 
 bsf  PORTB,2 ; Till demultiplexern 010. 
 bsf  PORTB,3 ; Till demultiplexern 110. 
 bsf PORTB,4 ; Till E3 demulitplexern. 
 call display ; 
 bcf PORTB,4 ; Till E3 demulitplexern. 
 
 goto  idle ; Tillbaks till idle. 
 
 
;************************************************************** 
;************************************************************** 
;  Subrutiner som används av read. 
; 
;  readManch 
;  checkStart 
; check 
; checkMess 
; oneFirst 
; zeroFirst 
; rDelay 
; r2Delay 
; manchComp 
; display 
;  dsplHd 
; delay 
;************************************************************** 
;************************************************************** 
 
;************************************************************** 
;       Subrutin som kollar vad vi fått: check 
; Klockcykler: 17 il 
; Anropas av read 
;************************************************************** 
; 
; Nedan kollas vilken sekvens som mottagits. När startsekvensen tagits 
; emot kollas vilket meddelande vi får.  
 
check 
 btfsc stRec,0 ;   (1 il) 
 call checkMess ; Kollar om startmed. kommit (1/(2+10) il) 
 btfss stRec,0 ;   (1 il) 
 call checkStart ; Kollar om startmed. kommit ((2+10)/1 il) 
 return  ;   (2 il)
    
  
;************************************************************** 
;       Subrutin: checkStart 
; Klockcykler: 10 il 
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; Anropas av check 
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;************************************************************** 
; 
; Denna subrutin kallas av check för att avgöra om vi fått  
; startsekvensen. Efter att vi fått den kallas inte denna 
; på mer. 
 
checkStart 
 nop  ; För att komp. checkMess (1 il) 
 nop  ; För att komp. checkMess (1 il) 
 nop  ; För att komp. checkMess (1 il) 
 nop  ; För att komp. checkMess (1 il) 
 movf in,0 ; Läser in inmeddelandet i W (1 il) 
 xorwf start,0 ; Exor W med start.  (1 il) 
 btfsc STATUS,Z ; Kollar om Z blivit en 1 = rätt sek.(1 il) 
 bsf stRec,0 ; Markerar att vi fått start (1 il) 
 return  ;  (2 il) 
 
;************************************************************** 
;       Subrutin som kollar meddelande: checkMess 
; Klockcykler: 10 
; Anropas av check 
;************************************************************** 
; 
; Denna subrutinen kallas mär startsekvensen tagits emot. 
; När programmet känner igen ett meddelande, Happy el. Sad, 
; hoppar programmet dit vibrerar respektive frekvens. 
; Vi kollar genom att  
; exora det inkomna (in) med Happy respektive Sad är det samma blir 
; Status,z en etta. 
 
checkMess 
 movf in,0 ; Läser in inmeddelandet i W (1 il) 
 xorwf happy,0 ; Exor W med Happy.  (1 il) 
 btfsc STATUS,Z ; Kollar om Z blivit en 1 = rätt sek.(1 il) 
 bsf stRec,1 ; Sätter en flagga om vi fått happy  (1 il) 
    
 movf in,0 ; Läser in inmeddelandet i W (1 il) 
 xorwf sad,0 ; Exor W med Sad.  (1 il) 
 btfsc STATUS,Z ; Kollar om Z blivit en 1 = rätt sek.(1 il) 
 bsf stRec,2 ; Sätter en flagga om vi fått sad  (1 il) 
 return  ; Meddelandet har inte kommit än.(2 il) 
 
;************************************************************** 
;       Subrutin Avkodar Manchesterkod: readManch 
; Klockcykler: 8+6=14 il 
; Kallas av loopRead 
; Kallar på oneFirst och zeroFirst 
;************************************************************** 
 
; Avkodar insignalen så vi kan se vad som kommer in. 
 
readManch 
 rlf in,1 ; Roterar in där meddelande sparas.(1 il) 
 btfsc t2,1 ; Kollar det 1:a av de två biten är(1 il) 
 call oneFirst ; en etta då går den till oneFirst.(1/(2+6) il) 
 btfss t2,1 ; Kollar det 1:a av de två biten är(1 il) 
 call zeroFirst ; en nolla då går den till zeroFirst.((2+6)/1 il) 
 return  ;  (2 il) 
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;************************************************************** 
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;       Subrutin en etta först: oneFirst 
;  Klockcykler: 6 il 
;************************************************************** 
 
oneFirst 
 btfss t2,0 ; Kollar om det andra är en nolla (1 il) 
 bsf in,0 ; då skrivs en etta (10 = 1).   (1 il) 
 btfsc t2,0 ; Är det andra en etta    (1 il) 
 swapf manComp,1 ; är manComp fel swapas den. (1 il) 
 return  ;   (2 il) 
 
;************************************************************** 
;       Subrutin en nolla först: zeroFirst 
;  Klockcykler: 6 il 
;************************************************************** 
  
zeroFirst 
 btfsc t2,0 ; Kollar om det andra är en etta(1 il) 
 bcf in,0 ; då skrivs en nolla (01 = 0). (1 il) 
 btfss t2,0 ; Är det andra en etta  (1 il) 
 swapf manComp,1 ; är manComp i otakt ska den swapas.(1 il) 
  
 return  ;   (2 il) 
  
;************************************************************** 
;       Subrutinen: rDelay 
;  Klockcykler: 6, 9, 12, 15...411 
;************************************************************** 
 
; Denna subrutinen kallas read vid oversampling. Subrutinen räknar  
; några räknare som anpassas till hur snabb klockan är och vilken  
; hastighet som DR3001 sänder på. Antalet klockcykler:  
; Om cSDelay=255 6 il Annars 6 + 3*(255-cRDelay) 
; I testprog ska denna ta 98 il 98-2-6=90/3=30 
; Sätter cRDelay till 225 =  e1 
; nu ska den ta 107  107-6-2 =99/3=33 
; sätter räknaren till 255-33=222 DD 
 
rDelay    ; (förstagången/andra il)  
 nop  ; 
 movlw 0xdd ; Sätter delay räknaren.     (1/0 il) 
 movwf cRDelay ; till dd h. Får anpassa denna sen.(1/0 il) 
loopRDelay   ;            (inteFullRäknare/FullRäknare il) 
    
 incfsz  cRDelay,1 ; Stegar upp delay räknaren.      (1/2 il) 
 goto  loopRDelay ; Loopar den första räknaren.   (2/0 il 
 return  ;    (0/2 il) 
 
;************************************************************** 
;       Subrutinen: r2Delay 
;  Klockcykler: 6, 9, 12, 15...411 
;************************************************************** 
 
; Denna subrutinen kallas read vid oversampling. Subrutinen räknar  
; några räknare som anpassas till hur snabb klockan är och vilken  
; hastighet som DR3001 sänder på. Antalet klockcykler:  
; Om cSDelay=255 6 il Annars 6 + 3*(255-cR2Delay) 
; I testprog ska denna ta 115-63=52 il 52-6-1 =45/3=15 
; Sätter cR2Delay till f1 h = 241  
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r2Delay    ;  (förstagången/andra il)  
 nop 
 nop 
 nop  ; kompnop  
 movlw 0xf1 ; Sätter delay räknaren.     (1/0 il) 
 movwf cRDelay ; till f0 h.        (1/0 il) 
loopR2Delay   ;            (inteFullRäknare/FullRäknare il) 
    
 incfsz  cRDelay,1 ; Stegar upp delay räknaren.      (1/2 il) 
 goto  loopR2Delay ; Loopar den första räknaren.   (2/0 il 
 return  ;    (0/2 il) 
 
;************************************************************** 
;       Subrutinen: manchComp 
;  Klockcykler: 12 
; Kallas av loopRead 
;************************************************************** 
 
; Denna subrutinen kallas av send de gånger readManch inte kallas 
; och av check för att för att kompensera tiden så samplingarna 
; blir lika långa. 
; Antalet klockcykler: Om cSDelay=255 6 il 
; Annars 6 + 3*(255-cMComp) 
 
manchComp  
 movlw 0xfd ; Sätter delay räknaren. (1/0 il) 
 movwf cMComp ; till fd.   (1/0 il) 
loopMComp 
 incfsz  cMComp,1 ; Stegar upp delay räknaren. (1/2 il) 
 goto  loopMComp ; Loopar den första räknaren.  (2/0 il) 
 return  ;    (0/2 il)
  
 
 
;************************************************************** 
;      Skickar ut till dislpayen: display 
;************************************************************** 
;  
; Denna subrutinen kallas av show och får innehållet i  
; dekadräknarna till Happy och Sad. 
 
display 
 btfsc dspl,0 ; Är det inte en nolla   
 bsf PORTA,0 ; skrivs en etta här. 
 btfss dspl,0 ; Är det inte en etta   
 bcf PORTA,0 ; skrivs en nolla här. 
  
 btfsc dspl,1 ; Är det inte en nolla   
 bsf PORTA,1 ; skrivs en etta här. 
 btfss dspl,1 ; Är det inte en etta   
 bcf PORTA,1 ; skrivs en nolla här. 
 
 btfsc dspl,2 ; Är det inte en nolla   
 bsf PORTA,2 ; skrivs en etta här. 
 btfss dspl,2 ; Är det inte en etta   
 bcf PORTA,2 ; skrivs en nolla här. 
 
 btfsc dspl,3 ; Är det inte en nolla   

 
Oskar Kylin och John Wibrand 

 

 
 bsf PORTA,3 ; skrivs en etta här. 
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 btfss dspl,3 ; Är det inte en etta   
 bcf PORTA,3 ; skrivs en nolla här. 
   
 return  ; Tillbaks till show.   
 
;************************************************************** 
;     Skickar ut till dislpayen: dsplHd 
;      Kallas av hide 
;************************************************************** 
;  
; Denna subrutinen kallas av hide och gömmer resultatet. 
 
dsplHd 
 bcf PORTA,0 ; Nollar  
 bcf PORTA,1 ; 
 bcf PORTA,2 ; 
 bcf PORTA,3 ; 
 return  
 
;************************************************************** 
;       Subrutinen: diodeOn 
;************************************************************** 
; Tänder dioden ungeför 0,1 s 
 
diodeOn 
 bsf  PORTB,0 ; Tänder dioden. 
 call delay ; Väntar. 
 bcf PORTB,0 ; Släcker dioden. 
 return 
 
;************************************************************** 
;       Subrutinen: delay 
;************************************************************** 
; Denna subrutinen är en delay subrutin. Dn tar ungefär 
; 0,1 sekund att utföra. 
 
delay 
 movlw 0x34 ; Denna räknare styr  
 movwf c1Dl ;  
loop1Dl   ; Utförs 203 ggr 
 movlw 0x00 ; 
 movwf c2Dl ;  
loop2Dl   ; Utförs 256 ggr 
 incfsz c2Dl,1 ; Stegar  
 goto  loop2Dl ; Den innersta tar 3 il.  
 incfsz c1Dl,1 ; Stegar   
 goto  loop1Dl ; 
 return  ; 
  
 end 
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På svenska 
 
Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare – 
under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-
ordinära omständigheter uppstår. 

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, 
skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för 
ickekommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten 
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