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I

ABSTRACT

NMD 100 is a notes and media dispensing machine, manufactured by De La
Rue Ltd, located in Flen, Sweden. The customers, mainly bank offices, have
expressed a need for a more comprehensive description of errors occurring
from time to time in their machines. In order to acquire a BSc-degree in
Computer and Electronics Technology at the University of Linköping I have
carried out a diploma work, regarding new computer programs to fulfil the
customers’ wishes.

The ATM NMD 100 is connected to its PC through handshaking. From the
PC, the personnel can give orders regarding desired actions to the NMD
100. In turn, the NMD will respond to the PC.

Inside the NMD, the Note Stacker is equipped with a great number of
sensors. They control that the bundle of notes, delivered to the ATM
customer is correct, regarding the number of notes and denomination. Notes
that in any way are not immaculate will be sent to the Reject Vault.

If internal errors or warnings occur in the NMD, a code consisting of 8
digits is sent to the PC. The last 4 digit defines the location of the
error/warning. The scope of my work is to define and present this
information.

In this context the Company uses the program language C++ and the
development tool Borland C++ Builder 6. The program NMDW-Test is
used to send commands from the PC to the NMD.

After having studied the above programs, I was able to write new programs
for error detection, interface and installation.

After program testing, the Company accepted the result of my work.
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SAMMANFATTNING

Företaget De La Rue i Flen tillverkar maskiner för sedelhantering, t ex bankomater. När en
automat krånglar önskar kunderna (bankkontoren) en utförligare felpresentation. Mitt
examensarbete för FK-examen i Data- och elektroteknik vid Linköpings Universitet består i
att utveckla nya program för detta. 

Sedelautomaten, NMD 100, kopplas till sin styr-PC genom handskakning. Personalen ger via
PC:n kommando till maskinen om åtgärder man vill att den ska utföra, och maskinen svarar i
sin tur till PC:n på dessa kommandon.

I NMD 100 finns en enhet, Note Stacker, som med hjälp av ett stort antal sensorer
kontrollerar att sedlarna i den utlämnade sedelbunten är av rätt valörer och antal, samt att de
är felfria. Alla sedlar som är felaktiga i något avseende sänds till ”avvisad”-kassetten.

 Interna fel eller varningar i NMD 100 sänds till PC:n i form av 8-ställiga sifferkoder. Kodens
fyra sista siffror anger felets/varningens lokalisering. Min programutveckling inriktas på att
definiera och presentera denna information.

Till hjälp för detta använder företaget programspråket C++ och utvecklingsverktyget  Borland
C++ Builder 6. För att sända kommando från PC till NMD 100 används programmet NMDW-
Test. 

Efter studier av maskin NMD 100, C++ och Borland Builder 6 kunde jag skriva program för
felsökning, presentation av felen och installation av dessa program.

Efter test av programmen presenterades dessa för företaget, som godtog resultatet.   



FÖRORD 
 
Föreliggande rapport behandlar ett examensarbete som jag gjorde sommaren 2003 på De La 
Rue AB i Flen.  
 
Arbetet har varit lärorikt och stimulerande, men har också påverkat min personliga 
utveckling. Jag vill därför tacka Lars Gustavsson, handledare, och Magnus Cesar, båda 
anställda på Företaget.  
 
Vid Linköpings Universitet, Campus Norrköping, vill jag tacka min lärare/examinator Jan 
Petersson för viktiga synpunkter på rapportens utformning och innehåll. 
 
Erik Lundholm har korrekturläst manuset i flera versioner, tack också till honom. 
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1 INLEDNING 
 
Denna rapport är resultatet av ett examensarbete på 10 poäng vid Linköpings 
Tekniska Högskola (LiTH), för att ta Teknologie Kandidatexamen i Data- och 
Elektroteknik. Arbetet är utfört på uppdrag av De La Rue Cash Systems AB i Flen 
sommaren 2003. 
 

1.1 Bakgrund 
 
De La Rue Cash Systems AB är ett internationellt engelskbaserat företag. Thomas 
de la Rue startade företaget år 1813. I Sverige finns en gren av företaget som 
utvecklar och tillverkar produkter och system för sedelhantering med ca 350 
anställda. Verksamheten finns i Flen och Eskilstuna. Hos De La Rue Cash 
Systems i Flen utvecklar och tillverkar man utrustning för utmatning av sedlar till 
olika typer av sedelhanteringsmaskiner. Se figur 1. 
 
En av de sedelhanterande maskinerna, Notes and Media Dispenser 100 (NMD 
100), är en bankomat. I maskinen uppkommer olika sorters fel och varningar. De 
fel som man redan hittat är programmerade i maskiner och dokumenterade.  
 
Kunder och användare önskar nu en utökning av systemet för presentation av fel 
och varningar, för att lättare kunna åtgärda uppkommande problem själva. 
 
Det förekommer mycket elektronik i maskinen. Elektroniken används för att styra 
den mekanik som får sedelmaskinen att arbeta. I maskinen finns ett antal moduler 
med någon form av processor eller mikrocontroller. En av modulerna är 
överordnad de övriga och det är till den som kommunikation med 
bankkontosystemet sker. När huvudmodulen tagit emot ett kommando skall den i 
sin tur få omkringliggande moduler att börja arbeta.  
 
 
 
 

 
Figur 1: Översiktsbild över anläggningen i Flen 
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1.2 Syfte 
 
Syftet med examensarbetet var att skapa ett ytterligare felsökningshjälpmedel som 
kunde ge utförligare information vid felsökningen, dvs, det befintliga 
testprogrammet skulle kompletteras. Arbetet bestod av följande delar: 

 
• Undersöka felsökningsmöjligheter via olika kommandon 
 
• Ta fram ett program som utför felsökningen 

 
• Ta fram ett grafiskt gränssnitt för presentation 
 
• Dokumentera det utförda arbetet 

 
För att ta fram programmen skulle utvecklingsverktyget Borland Builder C++ 6 
användas.  
 

1.3 Metod och tidsplan 
 
För att lösa uppgiften behövde jag studera in programspråket C++ och lära mig 
utvecklingsverktyget Borland C++ Builder 6. Jag lärde mig hur bankomaten med 
styrsystem fungerar samt gjorde en tidsplan för arbetets gång. Exempel på 
kommandon som styrsystemet använder finns i bilaga 1.  
 
När bankomaten NMD 100 drabbas av fel som inte är dokumenterade sänder den 
siffersträngar till den PC som ingår i dess styrsystem. För att lösa uppgiften 
behövde jag kunna förstå och analysera dessa strängar. 
 
Tiden juni t o m augusti 2003 stod till förfogande för arbetet, och den preliminära 
tidsplanen var som följer: 
 

• Vecka 1-2: Studera programspråket C++ och utvecklingsverktyget 
Borland Builder C++ 6  

 
• Vecka 3-4: Undersöka möjligheten att felsöka med hjälp av 

existerande kommandon 
 
• Vecka 5-6: Analysera olika feltyper 
 
• Vecka 7-8: Skriva program för felsökning 
 
• Vecka 9-10: Dokumentera arbetet 
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1.4 Översikt av rapporten 
 
Förutom kapital 1, Inledning, innehåller rapporten följande delar:  
 

• Kapitel 2, Bankomaten NMD 100, beskriver översiktligt sedelhanterarens 
uppbyggnad, funktion och samspelet med den PC som övervakar systemet.  

 
• Kapitel 3, Interna fel och varningar, handlar om hur felen i maskinen 

detekteras, vidarebefordras, analyseras och presenteras. 
 
• Kapitel 4 handlar om Programutvecklingsmiljön Borland Builder C++ 6. 
 
• Kapitel 5, Nyutvecklade program, beskriver resultatet av examensarbetet: 

program för felsökning, presentation och installation. 
 
• Kapitel 6, Test av programmen, redogör kort för ett enkelt test av de nya 

programmen. 
 
• Kapitel 7, Utvärdering, innehåller erfarenheter rörande tidsplanen, mina 

egna lärdomar från examensarbetet och hur företaget tagit emot resultatet. 
 
 
Rapporten riktar sig förstås till företaget, men även till andra läsare med samma 
bakgrund som jag själv har. 
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2 BANKOMATEN NMD 100  
 
 
Nedan beskrivs översiktligt sedelhanterarens uppbyggnad, funktion och samspelet 
med den PC som övervakar systemet. 
 
 

Note Stacker

Shutter Sensor

Exit Sensor

NS-Entry Sensor
Reject Sensor

Double Detect

Reject Vault

Note Cassette

Diverter

 
Figur 2: Sedlarnas väg i NMD 100 och maskinens huvudkomponenter. 
 

 
Förklaringar: 
 
Double Detect är en  modul som ansvarar för det kritiska uppdraget att upptäcka 
om sedeln är enkel eller dubbel. 
 
Note Diverter för sedeln vidare till Note Stacker eller Reject Vault. 
 
Note Stacker (NS) Entry Sensor. När en begäran om uttag görs skickas ett 
meddelande till CPU. Meddelandet anger antalet sedlar som ska levereras och 
deras valör. De valda sedelmatarna räknar upp det begärda antalet sedlar i 
respektive valör och matar dem till Note Qualifier Unit. Här kontrolleras sedlarna 
och förs igen till Note Diverter  
 
Reject Sensor. Om det finns några felaktiga sedlar kommer de att avvisas till 
Reject Vault. 
 
Sedlarna räknas för andra gånger m a p oriktig sedelmatning när de passerar in i 
Note Stacker. De lagras i enheten Stack Presenter Bundle Carriage Unit (BCU). 
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Om inget fel har upptäckts och det begärda antalet sedlar har kommit överlämnas 
sedelbunten till Bundle Output Unit (BOU). Sedlarna lämnas därefter ut till 
kunden. 
 
Om något fel däremot har upptäckts transporteras sedelbunten till Reject Vault.  
 
Oacceptabla sedlar kan vara sådana med häftklammer, knappnål, klibbig yta, 
lagade med tejp, bitar avrivna mer än 5 mm, vikta mer än 1 mm i mitten, med hål 
eller saknade partier, skrynkliga eller styva, hundöron, en kant invikt mer än 5 
mm, uppmjukade av fukt, eller våta, konkav eller deformerad bunt p g a långvarig 
lagring, skador av omslag. Kombination av nya och använda sedlar i samma 
kassett kan medföra högre frekvens av avvisande. 
 

2.1 Koppling mellan PC och NMD 100 
 
Normalt kommunicerar PC och NMD med handskakning, d v s fast uppkoppling 
via kabel. 
 

 NMD connector PC connector

F
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

RTS 

CTS 

TxD 

RxD 

SG 

DCD

DTR 

DSR 

RI 

7

8

3

2

5

1

4

6

9

3 

2 

5 

1 

4 

 

RTS 

CTS 

TxD 

RxD 

SG 

 
igur 3: Kopplingsschema PC – NMD 100. Förklaring till förkortningarna, bilaga 2. 
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2.2 Kommunikation mellan PC och NMD 
 
NMD:n kan inte utföra några funktioner förrän ett kommando har tagits emot från 
PC:n, som innehåller ett speciellt testprogram, NMDW Test. När NMD har tagit 
emot ett kommando försöker maskinen exekvera ordern. NMD sänder senare 
tillbaka till Network ett STATUS REPLY, som anger om funktionen har utförts 
eller inte. För övrigt lämnar NMD inga meddelanden till PC:n. Se figur 4.  
 
 

 

  
     
               

 

 
PC 

 
NMD 100 

r 
 
 
Figur 4: Kommunikation PC – N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sva
MD. 

6

   Kommando



2.3 Sensorer i Note Stacker 
 
Sedelbunten transporteras av en enhet, Bundle Carriage Unit, (BCU). BCU:s 
rörelser indelas i fem olika förflyttningar. Se figur 5. 
 

 

 
Delivery 
Sensor 

 
Reject 
Sensor 

 
     2  

Exit and Empty 
BOU Sensor 

BCU
                                        1      3               5     4  

 
Home 
Sensor 

 
Figur 5: Schema över sedelbuntens förflyttningar ( BOU står för Bundle Output Unit). 
 
 
Bana 1: Från Home-läge till Hold-läge. Hold-läge är när BCU har nått Delivery-
sensorn, men före utmatning. Luckan är inte öppen i detta läge. 
 
Bana 2: Från Hold-läge till Delivery-läge. 
 
Bana 3: Från Delivery-läge till Home-läge. Om kunden inte tar ut sedlarna inom 
ett visst antal sekunder dras bunten in och transporteras tillbaka till Home-
sensorn. 
 
Bana 4: Från Home-läge till Reject-läge. Om t ex sedlar har fel valör, är slitna 
eller har hål, skickas de till Reject-läge. 
 
 Bana 5: Från Reject-läge till Home-läge. 
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2.4 Central Machine Controller 200 (CMC200) 
 
NMD 100 har tre lägen, som visas av två LED (Light Emitting Diod) på CMC 
200. Dessa lägen beskrivs nedan. 
 
Start-läge. Båda LED lyser när CMC 200 startar upp NMD. 
 
NMD är i funktion. En LED blinkar en gång per sekund. 

Felupptäckt. När fel av något slag har upptäckts i maskinen aktiveras en intern 
felkod som sänds till PC:n. LED 1 och 2 indikerar genom blinkningar aktuellt 
nummer för felsökning. Se bilaga 3 för exempel.  
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3 INTERNA FEL OCH VARNINGAR 
 
Med hjälp av sensorer och program allokeras till varje punkt i maskinen en 8-
siffrig lägeskod. När det uppstår fel i maskinen skickas aktuell lägeskod till dess 
minne. Från minnet går siffrorna vidare till PC:n. Där finns fler detaljer om vilka 
koder som tillhör olika fel och varningar.  
 

3.1 Module Error Log 
 
När interna fel och varningar förmedlas till PC:n aktiveras kommandona X’57’ 
och X’44’, ”RD” som används för att läsa data från NMD:ns interna 
datastrukturer. Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av dessa data. 

 
De interna fel och varningar som är aktuella i mitt projekt tillhör  311 Module 
Error Log. 
 
Reply Message String: TTEELLLL är en 8-siffrig kod för ett intern fel med 
följande betydelse: 
 
 T = Task Number 
 E = Module Error Code 
 L = Module Line Number 
 
311 Module Error Log innehåller de senaste 112 interna felen. Begränsning i 
kommunikations protokoll gör att man endast kan läsa ut 28 interna fel åt gången. 
För att redovisa dessa används en parameter. Exempel på hur TTEELLLL 
används ges nedan. 
 

'0' : De senaste 28 interna felen  
'1' : Fel 29 – 56 
'2' : Fel 57 – 84 
'3' : Fel 85 – 112 
'L' : Upp till 28 fel efter senaste avläsning 

 

3.2  Inriktning av programutvecklingen 
 
De interna fel som jag har arbetat med berör de fyra sista siffrorna i Reply 
Message-strängen. De är inte tidigare dokumenterade och alltså inte tillgängliga 
för kundanvändning.  
 
Nätverket läser var och en av de 8 siffrorna i en sträng, TTEELLLL. Det som jag 
arbetat med är de sista fyra siffrorna, LLLL. De kommer att visas i klartext på 
monitorn så som beskrivs närmare i kapitel 5. 
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I en sträng som kommit från minnet i NMD står t ex 05031802. De två första 
siffrorna, 05, är ett Task Number, och betyder i detta fall ’Funktion som hanterar 
Stack Presenter med BCU och BOU’ (se bilaga 4). De två följande siffrorna, 03, 
är en Module Error Code, som i detta fall betyder ’BCU har inte nått begärt läge’.  
De fyra avslutande siffrorna, 1802, är det aktuella felets art och läge, i vårt 
(fiktiva) fall ’No Reject Vault Inserted’. Se vidare bilaga 3 för ytterligare 
exempel. 
  
När ett fel inträffar i maskinen loggas den aktuella felkoden in i NMD:s minne 
(Module Error Log). Med hjälp av ett NMDW-testprogram i PC:n hämtas 
felkoden och visas i klartext på skärmen. Om två fel inträffar på samma plats 
räknas det som två fel. 
 
Nedan visas exempel på en sådan NMD Module Error Log, i programmet kallad 
xdata.txt.  

 
 
 

En sträng 
04100736 

Task number 
           05 

Module erroror code
    03 

 
    

0/0410073605031802051623420503180205162342050
05031802051623420503180205162342050318020516
03180205031802050318025162342050318020516234
342050318020516234205031802/30 
 
Aktuellt fel, 1802, återkommer i testkörningen. 
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Aktuellt fel
   1802 
 
318020516234205031802

2342050318020516234205
2050318020516234205162



4 PROGRAMUTVECKLINGSMILJÖN BORLAND C++   
BUILDER 6  

 
Borland C++ Builder 6 är ett utvecklingsverktyg för C++-program. Programmet 
är redan i bruk hos De La Rue. Detta verktyg gör det lättare att konstruera 
grafiska program med t ex menyer, dialogrutor, textfält, knappar och fönster. 
Varje C++ Builder-komponent är en klass. När en komponent placeras i Form1 
(se figur 9) skapas ett element av den klassen. När komponenten är placerad i 
formuläret skapar C++ Builder den kod som nödvändig för att komponenten ska 
visas när applikationen exekveras. 
 
Nedan visas artiklar i menyn för tillträde till byggverktygen. 

 
Figur 6: Exempel på skärmpresentation av verktygen. 
 
C++ Builder har gjort möjlig för mig att skapa Form1, Boutton1, Memo1 och 
Edit1 så som visas i figur 8. Dessa namn kan sedan ändras efter önskemål.  
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5 NYUTVECKLADE PROGRAM  
 
I detta kapitel redovisas de program jag skrivit för felsökning, presentation och 
installation, dvs det väsentliga resultatet av mitt arbete. 
 

5.1 Felsökningsprogram 
 
Programmet återfinns i sin helhet i bilaga 5. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Innehåller 
Location.txt  
strängen ”#”?

ja 

Ersätt ”#” med 
inskriven siffra från 
xdata.txt 

Visa beskrivning i 
Memo1 

Läsa filer 
Location.txt 
och xdata.txt 

Nej 

 
 
Figur 7: Flödeschema för felsökning och presentation. 

 
 
 
Jag har definierat en klass Fel_sokning. Klassen beskriver hur programmet läser 
strängar (xdata.txt) från maskinen och jämför dem med fel- och varningskoder 
(Location.txt). Strängarna innehåller sådana siffersekvenser som visats tidigare 
(avsnitt 3.2). Sedan översätts strängarna till klartext med hjälp av Location.txt. 
Filen xdata.txt läses i grupper om 8 siffror, varav de 4 sista jämförs med 
Location.txt. 
 
Fel_sokning GetText (AnsiString index): Klassen läser filerna Location.txt och 
xdata.txt. Först letar programmet efter ”#” i Location.txt-filens sista position 
(LLLL). Om filen innehåller ”#” ersätts den med xdata.txt. Om de 4 sista 
siffrorna är lika visas den beskrivning som tillhör till dem. Om de sista fyra 
siffrorna inte finns med i Location.txt-filen visas unknown. 
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Fel_sokning (AnsiString FileName): Klassen kommer att ladda filer som 
innehåller strängar (xdata.txt) och beskrivningar av fel och varningar 
(Location.txt) och läsa strängarna med hjälp av pekaren Lista. 
 
~Fel_sokning( ): används för att städa Lista och lämna tillbaka eventuellt 
minnesutrymme som man själv har allokerat. 
 
 

  5.2 Presentationsprogram 
 
Programmet återfinns i sin helhet i bilaga 7. 
 
Presentationsprogrammet kommer att visa resultatet i Memo1. Detta görs i 
TForm. Se figur 8. Vissa funktioner ges automatiskt när man hämtar ikoner från 
menyn och dubbelklickar på dem. public skapas automatiskt. Jag har gett klassen 
namnet TDetailErrLogDlg. Till private-delen behövde jag lägga några 
definitioner, som inte gavs automatiskt. All information sänds till NMDW-Test 
med hjälp av extern. 
 
Verktyg som jag har använt är Button1 och Memo1. 
 
När man dubbelklickar Memo1 kommer nedanstående att definieras som Memo1. 
 
Void_fastcall TDetailErrLogDlg :: FormShow (Tobject *Sender): Här visas 
resultatet. Strängarna kommer att läsas och jämföras. Varje siffergrupp 
(TTEELLLL) jämförs med nästföljande. Om de är lika visas endast en 
beskrivning. Om det inte inträffat något fel ska nollor visas i Memo1, men då 
utför programmet break och skärmen visar ingenting. Jämför figur 11 och 12. 
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Figur 8: Skärmbild i TForm. 
 
Innan jag körde programmet till maskinen testade jag det som figuren visar. När 
man kör programmet betecknas det Form1. Där finns Button1, Edit1 och Memo1. 
Om man klickar på Button1 visas resultatet i Memo1. Se figuren ovan. 
 
Nedanstående bild visar hur man kan skapa projekt till ett program. Mitt 
projektnamn är ProjectGroup1. 

 
Figur 9: Exempel på projektnamn. 
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Jag har skapat ett projekt som innehåller en mängd information om de aktuella 
programmen och håller reda på alla filer som behövs för att konstruera dem. 
 
De filer som behövs till ProjectGroup1 är : 
 
Exjobb1.cpp 
MDDmain.cpp 
DetailedErrLogDlg.cpp 
ModErrLogDlg.cpp. 
 
 

5.3 Installationsprogram 
 
Programmet återfinns i sin helhet i bilaga 7. 
 
Som jag nämnde ovan behövs två extra filer för att kompilera programmen. I 
slutet av filen MDDmain.cpp hämtar jag ikoner från ButtonClick från menyn och 
skapar en funktion som ges namnet DetailsBtnClick. Därmed utför programmet 
kopplingen mellan presentations- och installationsprogrammet. 
 
 
 
Med hjälp av testprogrammet NMDW-test (se sektion 2.2) kan man via PC:n 
kommunicera med maskinen. De program som jag har skrivit kopplas till NMDW 
via knappen Error Log, som har skapats under fliken Service Items med hjälp av 
C++ Builder. 
 

 
Figur 10: Testprogrammet NMDW. 
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6 TEST AV PROGRAMMEN 
 
I det första testet ändrade jag programmet till att bara läsa strängarna med grupper 
om åtta siffror, vilket fungerade efter några korrigeringar.  Därefter kunde jag med 
help söka de funktioner som behövdes för att programmet skulle läsa och jämföra 
siffrorna med Location.txt. Detta fungerade också efter några ändringar. 
 
När jag installerade felsökningsprogrammet till NMD 100 accepterade maskinen 
programmet. 
 
För att en praktisk kontroll av hela systemet drog jag ut kassetten Reject Vault en 
bit. Felet visades då i Interface i Memo1. Se figur 11. 
 
 

 
Figur 11: Presentation på skärmen av testfelet. 
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Bilden nedan visar skärmens utseende när resten av kolumnen, som bara 
innehåller nollor, raderats med hjälp av knappen Details. 
 
 

Figur 12: Slutlig presentation av testfelet. 
 
Tillsammans med företagets uppdragsgivare gjorde jag därefter ytterligare 
praktiska kontroller av hela systemet. 
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7 UTVÄRDERING 
 
 
Syftet med examensarbetet var att skapa ett ytterligare felsökningshjälpmedel som 
skulle ge utförligare information vid felsökningen, dvs, de befintliga felsöknings-
programmen skulle kompletteras.  
 
 
Tidsplanen omfattade tio veckor. Att sätta sig in utvecklingsverktyget Borland 
C++ Builder 6 och i Borlands tillägg till standard C++, och då särskilt för grafiska 
program, tog betydligt längre tid än beräknat. I samråd med handledaren på 
företaget beslöts därför att analys av feltyper (jfr sektion 1.2-3) skulle utgå. Hela 
arbetet tog ändå sammanlagt tolv veckor. 
 
Under arbetets gång har jag haft möjlighet att skaffa många nya erfarenheter: 
 

• Inblick i hur ett tillverkande företag, De La Rue, fungerar. 
 
• Kunskap om sedelhanteringsmaskinen NMD 100. 

 
• Kunskap om utvecklingsverktyget Borland C++ Builder 6. 

 
• Borlands tillägg till standard C++, särskilt för grafiska program. 

 
• Planering av programmeringsarbetet. 

 
• Programmering för att lösa ett specifikt problem. 

 
• Testning och felsökning av program. 

 
De La Rue har godkänt de nya programmen och förklarat att de avser installera 
och använda dem nya programmen i fortsättningen. 
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 Bilaga 1: Commands overview 
 

Possible commands available to handle the system are listed below. However, not all of them 
are strictly required for common operation at the user site. Each one of the commands is 
identified by an operation code, 1 byte long, in Hex code.  
 
For everyday normal operation, only 5 commands are strictly required. These are: 
 
X’32’ ………. MOVE FORWARD 
X’33’ ………. DELIVER 
X’35’ ………. READ CASSETTE-ID. 
X’37’ ………. CLOSE CASSETTE 
X’38’ ………. OPEN CASSETTE   
             
X’30’ RESET Resets the internal status in the CMC and in the Note 

feeders, and performs a reject sequence to clear the system 

X’32’ MOVE FORWARD Picks up the requested number of notes, moves forward into 
the Stacker. 

X’33’ DELIVER Delivers to the notes, which have been stored in the Stacker 
by the previous MOVE FORWARD command. Max time 
selectable with Data Item 224. 

X’34’ REJECT Rejects the notes, in stacker, to the Reject Cassette. 

X’35’ READ CASS-ID. Reads the Id of the cassettes that have been inserted into the 
NMD. 

X’37’ CLOSE CASSETTE Close and release the Note Cassettes so that they can be 
taken out. 

X’38’ OPEN CASSETTE Latch and opens the Cassettes to make them operational so 
that the notes can be picked. 

X’39’ READ REJECT TRACE Sends the Reject Trace Area that contain the last 15 reject 
reasons. 

X’3A’ CHECK BUNDLE 
OUTPUT UNIT 

Tests if there is any note left in the Bundle output unit. 

X’41’ READ PROG-ID. Reads the Program Identification of the firmware version 
installed in the CMC. 

X’44’ RETRACT Retract notes in throat and optionally rejects them. 

X’47’ SEND SELFTEST 
DATA 

Performs and reports the result of internal self-test. 

X’4B’ RESEND LAST 
MESSAGE 

Resend last reply message. 

X’51’ CHECK NMD STATUS Check the status of the entire NMD 

X’52’ X’44’ READ DATA Read Data Item 

X’57’ X’44’ WRITE DATA Write Data Item 
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Bilaga 2: Förkortningar 
 

 

  
BCU  Bundle Carriage Unit 
BOU  Bundle Output Unit 
CAN Controller Area Network, a local area network 
CCA  Cassette Communication Adapter 
CMC   Central Machine Controller 
DE  Denomination Extension 
FR  Frame 
FS  Front Service, referring to cassette service side is on same side as note exit 

side (front). 
FW  Firmware 
I/F  Interface 
MDDM  Multi Denomination Dispense Mechanism 
NC  Note Cassette 
NCC Note Cassette Controller 
ND Note Diverter 
Network The external device where the application for the NMD is executed. The 

"network" could be a Host, a Terminal controller or a Personal Computer 
NFC  Note Feeder Controller + FW included/ 
NF Note Feeder 
NMD  Notes and Media Dispenser 
Note With "note" is, besides banknote, also referred to other documents as value 

document etc. that is handled by the modules within the NMD. 
NQ Note Qualifier 
NS Note Stacker 
PS  Power Supply 
RS  Rear Service, referring to cassette service side is opposite to note exit side 

(front). 
RVC  Reject Vault Controller 
SPC  Stack Presenter Controller 
SP Stack Presenter 
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Bilaga 3: Exempel på lägeskoder (LLLL) i Location.txt. 
 
1723 QUA_CheckDDSensors(), both sensors failed 
1724 QUA_CheckDDSensors(), Sensor(s) fail after note feed 
1725 HWQUA_CalibrateSensor() sensor A failed 
1726 HWQUA_CalibrateSensor() sensor B failed 
1727 QUA_CalibrateSensors(), both sensors failed 
1728 HWQUA_CalibrateSensor() sensor A failed 
1729 HWQUA_CalibrateSensor() sensor B failed 
1730 HWQUA_CalibrateSensor() sensor A failed 
1731 HWQUA_CalibrateSensor() sensor B failed 
1732 Failure to create DDSemaphore 
1733 Failure to create QUA_NoteMbx 
1734 Abort due to reject caused by lid open 
1735 More than 5 consecutive rejects (UNEXPECTED_NOTE) 
1736 DIV_SendNoteMsg failed 
1737 Failure to write configuration to novram 
1738 Ok to write configuration to novram 
1800 REJ_Reset()  
1801 REJ_ClearRejectStatus() 
1802 REJ_ClearRejectStatus() No Reject Vault inserted 
1803 GetRejectStatus(), No cassette in module 
1804 GetRejectStatus(), Communication or EEPROM error 
1805 RejectShutterInPosition(),CANPRS_ResetRejectVault()failed 
1806 WaitForRejToStackAccept() time-out 
1807 WaitForRejToStackReject() time-out 
1808 WaitForRejToSingleAccept() time-out 
1809 WaitForRejToClose() time-out 
1810 CANREJ_ShutterToStackAccept() failed 
1811 REJ_ShutterToStackAccept(), no RV 
1812 CANREJ_ShutterToStackReject() failed 
1813 REJ_ShutterToStackReject(), no RV 
1814 CANREJ_ShutterToSingleAccept() failed 
1815 REJ_ShutterToSingleAccept(), no RV 
1816 CANREJ_CloseCassette() failed 
1817 REJ_CloseCassette(), no RV 
1818 CANREJ_SingleRejectMotor(ON) failed 
1819 REJ_StartSingleRejMotor(), No RV  
1820 CANREJ_SingleRejectMotor(OFF) failed 
1821 REJ_StopSingleRejMotor(), No RV  
1822 Abort due to note jam in reject sensor 
1823 Abort due to note jam in Stacker inl 
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 Bilaga 4: TaskNumber 

Description of task numbers used in item 311 and in LED error indication 

TaskNO Task Name Description 
3 TRANSPORT CONTROL Task that handles the main motor and 

note transport. 
4 FEEDER CONTROL Task that handles the Note Feeders 
5 PRESENTER CONTROL Task that handles the Stack Presenter 

including the BCU and BOU. 
6 DIVERTER CONTROL Task that handles the Note Diverter. 
7 QUALIFIER CONTROL Task that handles the Note Qualifier 

(Double Detect) 
8 STACKER CONTROL Task that handles the Note Stacker 
9 THROAT CONTROL Not Used in NMD 100 
10 REJECT CONTROL Task that handles the Reject Vault and the 

Note Diverter outlet sensor. 
14 DATA CONTROL Task that handles the Data Items. 
20 BCU CONTROL Task that handles BCU movement. 

 
 
 
 
 Command X’51’ CHECK NMD STATUS 

The internal failure codes for the stack presenter task: 
(Task number 5) 

 
Code No Name of internal Failure Description 
pp 01 PRS_ILLEGAL_COMMAND Internal return code from Retract if 

there are no notes to retract. 
 02 PRS_SENSOR_ERROR The calibration value of the throat 

sensor or empty grip sensor is too 
high or two BCU sensors are 
covered at the same time. A broken 
or dirty sensor could cause this 
error. 

 03 PRS_MOVEMENT_ERROR The BCU has not reached the 
defined position 

 04 PRS_HOME_ERROR An error occurred when moving the 
BCU to home position after a 
successful delivery. 

 05 PRS_MOVE_TO_HOLD_ 
ERROR 

An error occurred when moving the 
BCU to hold position, when using 
move to hold option (see Item 208). 
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Bilaga 5: Program för felsökning    1 (2) 
 
//----------------------------------------------------------------- 
#include<vcl.h> 
#ifndef exjobb1H 
#define exjobb1H 
//----------------------------------------------------------------- 
 
 
 
class Fel_sokning 
{ 
public: 
 
  Fel_sokning (AnsiString FileName); 
  ~Fel_sokning(); 
  AnsiString GetText(AnsiString index); 
  
private: 
 
  TStringList* Lista; 
  AnsiString FileName; 
 
}; 
#endif 
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Bilaga 5: Programmering för felsökning   2 (2) 
 
 
//----------------------------------------------------------------- 
#pragma hdrstop 
#include<SysUtils.hpp> 
#include<StrUtils.hpp> 
#include<vcl.h> 
#include <stdio.h> 
#include "exjobb1.h" 
#pragma package(smart_init) 
//----------------------------------------------------------------- 
 
 
AnsiString Fel_sokning::GetText(AnsiString index) 
{ 
  for (int i=0; i<Lista->Count; i++) 
  { 
    if(AnsiContainsStr(Lista->Strings[i].SubString(1,4),"#"))             
      
    { 
         if(Lista->Strings[i].SubString(1,3)==index.SubString(1,3))  
    return(StringReplace(Lista->Strings[i],"#", 
                                 index.SubString(4,1),  
                                 TReplaceFlags() << rfReplaceAll)); 
    } 
 
    else if(Lista->Strings[i].SubString(1,4)==index) 
            return (Lista->Strings[i]) ; 
   
  } 
  return("unknown"); 
} 
 
 
Fel_sokning::Fel_sokning(AnsiString FileName) 
{ 
  Lista=new TStringList; 
  Lista->LoadFromFile(FileName);     // ladda filen 
} 
 
 
Fel_sokning::~Fel_sokning() 
{ 
  delete Lista;                // ta bort pekare 
} 
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Bilaga 6: Program för presentation              1 (2) 
 
 
//-----------------------------------------------------------------
#ifndef DetailedErrLogDlgH 
#define DetailedErrLogDlgH 
//----------------------------------------------------------------- 
 
 
#include"exjobb1.h" 
#include <vcl\System.hpp> 
#include <vcl\Windows.hpp> 
#include <vcl\SysUtils.hpp> 
#include <vcl\Classes.hpp> 
#include <vcl\Graphics.hpp> 
#include <vcl\StdCtrls.hpp> 
#include <vcl\Forms.hpp> 
#include <vcl\Controls.hpp> 
#include <vcl\Buttons.hpp> 
#include <vcl\ExtCtrls.hpp> 
//----------------------------------------------------------------- 
 
 
class TDetailErrLogDlg : public TForm 
{ 
__published:         
         TButton *OKBtn; 
 TButton *CancelBtn; 
 TBevel *Bevel1; 
          TMemo *Memo1; 
          void __fastcall FormShow(TObject *Sender); 
 
private: 
        AnsiString FileName; 
        TStringList*Lista; 
        AnsiString ErrorLogString; 
        Fel_sokning*f; 
 
public: 
        
       virtual __fastcall TDetailErrLogDlg(TComponent* AOwner); 
       virtual __fastcall TDetailErrLogDlg(TComponent* AOwner,                  
                                           AnsiString &Data); 
 
}; 
 
//----------------------------------------------------------------- 
extern PACKAGE TDetailErrLogDlg *DetailErrLogDlg; 
//----------------------------------------------------------------- 
 
#endif     
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Bilaga 6: Program för presentation              2 (2) 
 
 
//----------------------------------------------------------------- 
#include <vcl.h> 
#pragma hdrstop  
#include "DetailedErrLogDlg.h" 
#pragma resource "*.dfm" 
TDetailErrLogDlg *DetailErrLogDlg; 
//----------------------------------------------------------------- 
 
__fastcall TDetailErrLogDlg::TDetailErrLogDlg(TComponent* AOwner) 
 : TForm(AOwner) 
{ 
} 
 
//----------------------------------------------------------------- 
__fastcall TDetailErrLogDlg::TDetailErrLogDlg(TComponent* AOwner,  
                                              AnsiString &Data) 
 : TForm(AOwner) 
{ 
  ErrorLogString = Data; 
} 
 
//----------------------------------------------------------------- 
 
void __fastcall TDetailErrLogDlg::FormShow(TObject *Sender) 
 
{ 

AnsiString FileName(ExtractFilePath(Application->ExeName) +              
                    "Location.txt");  

  
  f=new Fel_sokning(FileName); 
 
  for(int i=2; i<ErrorLogString.Length(); i+=8) 
  { 
    if((i<8)||(ErrorLogString.SubString(i-8,8) !=              
               ErrorLogString.SubString(i,8))) 
 
      if((ErrorLogString.SubString(i+4,4))=="0000") 
        break; 
 
    Memo1->Lines->Add(f->GetText(ErrorLogString.SubString(i+4,4))); 
  } 
 
  delete f; 
} 
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Bilaga 7: Program för installation 
 
 
void __fastcall TFormModErrLogDlg::DetailsBtnClick(TObject *Sender) 
 
   { 
       TDetailErrLogDlg *DetailErrLogDlg; 
  (this, NmdCmd->GetCProtocol()->GetReadDataStr()); 
   DetailErrLogDlg->ShowModal(); 
   delete DetailErrLogDlg; 
  } 
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