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Abstract 
The purpose of this Master Thesis is to analyze what suitable hardware 
platforms there are on the market in order to build a low price control and 
information system for mobile applications, called small display module. The 
thesis will be underlying material for making a decision for further 
development. The result of the thesis consists mainly of a Windows CE kernel 
and a schematic for a CPU card, on which it would be suitable to build the 
display module. Another major part of the report is the introduction of 
different techniques that could be of interest when designing a processor based 
system. The processor architecture that was chosen is the x86. This is mainly 
due to CPU availability, but as well as the fact that existing software can be 
used on the display module without any significant modifications. Many 
interesting processors were sorted out because they hade a very high price on 
the development kits from the manufacturer and because the possible 
production volume can not manage this cost. The development kit makes the 
development easier and can be used for performance tests before prototypes 
are built. 
 
 

Sammanfattning 
Syftet med detta examensarbete är att utreda vilken/vilka lämpliga 
hårdvaruplattformar det finns för att på ett billigt och enkelt sätt bygga en styr- 
och informationsenhet för mobila applikationer i en lägre prisklass, i arbetet 
kallat liten displaymodul. Resultatet av examensarbetet ska ses som ett 
beslutsunderlag beträffande om fortsatt utveckling är intressant eller inte. 
Resultatet av examensarbetet består till största delen av en Windows CE-kärna 
och ett elschema över ett enkelt processorkort som skulle vara lämpligt för att 
kunna bygga en enkel displaymodul kring. En annan stor del av rapporten är 
en genomgång av tekniker som kan vara aktuella vid konstruktion av ett 
processorbaserat system. Processorarkitekturen som jag har valt är x86, främst 
pga. tillgänglighet men även pga. befintlig mjukvara kan köras utan större 
modifieringar. Många intressanta processorer föll bort pga. högt pris på 
”utvecklingskiten” som tillverkaren tillhanda håller. Den aktuella serie-
storleken kan inte bära en sådan kostnad. Utvecklingskiten underlättar ut-
veckling av systemet och kan användas för prestanda tester innan prototyper 
har blivit byggda. 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
CC Systems arbetar med utveckling av komplexa distribuerade (processorkraften är 
utdelad över alla noder) styr- och informationssystem. Företaget utvecklar hela 
systemet, dvs. både mjuk- och hårdvara. CC Systems har även kapacitet att producera 
enheterna. Dessa system skräddarsys för maskiner i små till mellanstora serier i en 
prisklass som tål att bära en relativt stor utvecklingskostnad. Tekniken som används 
skulle kunna användas i mer kostnadskänsliga maskiner om en standardiserad hård- 
och mjukvara används till fler kunder och därigenom få upp tillverkningsvolymen. På 
så sätt kan utvecklingskostnaden slås ut på fler enheter än dagens system från CC 
Systems. För att nå den mer kostnadskänsliga delen av marknaden måste ett enklare, 
generellt styrsystem tas fram som bygger på standardhårdvara och kan konfigureras av 
slutkunden. Teknik för denna hårdvara (kallas hädanefter för displaymodul eller liten 
displaymodul) skall studeras i detta examensarbete. Displaymodulen ska om det är 
möjligt vara moduluppbyggd för att klara krav från olika kunder. 
Mjukvaran till styrsystemet i fråga består i första hand av en Javaapplikation designad 
i en Javaeditor (skriven av Johan Strandberg, CC Systems). Detta för att kunna 
kundanpassa utseendet och funktionen på dessa styrsystem för mer kostnadskänsliga 
maskiner.  

1.2 Problem och syfte 
Då styrsystemet, i detta fall, består av en enklare grafisk display med tillhörande 
processor kommer det grundläggande problemet i detta examensarbete bestå i att 
utföra en teknikstudie av olika processorer, displayelement och andra PC-relaterade 
tekniker. Vilka specifikationer finns och utifrån dessa, vilken arkitektur och teknik är 
bäst lämpad för detta ändamål? 
Då detta problem är komplext och ska uppfylla en rad krav såsom kunna användas 
med olika operativsystem (i första hand Linux och Windows CE), krävs en grundlig 
undersökning av vilka teknikval och processorprestanda som kan vara lämplig. Denna 
rapport består till största delen av en utförlig beskrivning av denna undersökning, samt 
diskussion och slutsatser. 
Elschema och mönsterkortsunderlag kommer att tas fram om tid medges. I första hand 
kommer en lämplig Windows-version användas tillsammans med en Java Virituell 
Maskin (JVM) att användas för att köra Javaapplikationen. En prisjämförelse kommer 
även att göras med ett mycket enklare styrsystem för att få ett beslutsunderlag för 
eventuell fortsättning av detta projekt eller om det är mer lämpligt att satsa på en 
billigare enhet. 
Syftet med examensarbetet är inte att ta fram en färdig produkt utan snarare undersöka 
kostnaden och möjligheten för ett enklare styr- och informationssystem. Rapporten ska 



4 

vara ett underlag för CC Systems om företaget väljer att gå vidare med det jag kommit 
fram till. 

1.3 Systembeskrivning 
Displaymodulen ska kunna styra och ta emot data ifrån CAN-noder (se 2.3.4 CAN) 
från CC Systems CrossFire-nod, denna nod styrs via en vanlig CAN-buss och kan 
konfigureras för en mängd olika I/O-signaler. Den insamlade datamängden ska visas 
med hjälp av en Javaapplikation på displayen. Javaapplikationen får inte direkt styra 
CAN-bussen då Java helt saknar realtidsegenskaper. 
 

1.4 Upplägg av rapporten 
Efter en kort inledning av rapporten kommer en redogörelse av olika standarder och 
tekniker som utgör en bra grund om när ett system designas. Teknikstudien avslutas 
med en diskussion och slutsats, där resultatet av min undersökning redovisas. Efter det 
kommer en beskrivning av ett tänkt processorkort vilket designas som en egen enhet 
för att kunna anslutas till olika bärarkort, detta pga. ekonomiska och praktiska orsaker. 
Efter beskrivningen av processorkortet kommer en beskrivning av ett typiskt bärarkort. 
Sist i rapporten kommer en kort reflektion över huruvida mitt val av hårdvara är 
lämpligt. 
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2 HÅRDVARA (TEKNIKSTUDIE) 

I följande stycken återfinns en kort beskrivning av tekniker vilka utgör en bra 
kunskapsbas vid design av en enklare PC-enhet eller läsning av datablad för olika 
processorer. Först kommer en beskrivning av olika bussar/sätt att ansluta periferi-
utrustning, därefter en genomgång av displaytekniker och sist en kort introduktion till 
olika processorarkitekturer. 

2.1 Parallell ATA 
Parallell syftar på vilket sätt data överförs från processorn till lagringsmedia eller vice 
versa. Parallell överföring är idag vanligt på hårddiskar och andra lagringsmedium, 
men seriella gränssnitt kommer mer och mer även på dessa enheter då dagens seriella 
gränssnitt klarar högre överföringshastigheter än de gamla parallella. 

2.1.1 IDE 
IDE står för Integrated Drive Electronics och är en del av ATA som är en av de första 
standarderna för PC-datorer. Standarden kontrollerar flödet av parallelldata mellan 
processorn och hårddisken (idag kan även andra enheter anslutas såsom CD-ROM, 
Compact Flash mfl). IDE är inte själva standarden utan bara ett förslag från Western 
Digital och Compaq (1986), detta förslag tillsammans med IBM Advanced 
Technology (AT) bildade den egentliga standarden ATA (AT Attachment). En av de 
största nyheterna med IDE var att hårddiskkontrollern integrerades på hårddisken, 
vilket minskade kostnaden för systemen. I den första ATA standarden fanns stöd för 
två stycken hårddiskar (dock inte på samma kabel) på maximalt 528 MB vardera. När 
sedan andra bussar introducerades på datorerna, ex PCI, så behövdes bättre prestanda 
och framförallt större lagringsmedium. 1993 kom EIDE (Enhanced IDE), en ny 
standard som var bakåtkompatibel med IDE men hade möjlighet till högre 
överföringshastighet (16.6 MBps) och en övre gräns på 8.4 GB. I slutet av 90-talet 
flyttades den övre gränsen till 137 GB. 1997 kom en nyare version av standarden Ultra 
ATA (även kallad ATA-33, eller Ultra DMA mode 2), med vilken en 
överföringshastighet på 33 MBps kunde uppnås. 
Det råder stor begreppsförvirring för de olika standarderna som bl.a. beror på att 
företagen inte har tålamod att vänta på en ny standard utan modifierar en befintlig och 
döper om den lite, t.ex. Fast-ATA mfl. Olika tillverkare av hårddiskar vill även 
använda olika namn då de äger rätten till namnet, t.ex. Western Digital äger rätten till 
namnet ”IDE”. 
En tidig standard för överföring till hårddiskar är PIO (Programmed Input Output), 
med den standarden gick all data genom processorn när skrivningar/läsningar skedde. 
Maximal kabellängd är idag 1 m både för den 40- och 80-poliga bandkabeln. För den 
80-poliga finns det en kortaste längd också som inte bör understigas, denna längd är 40 
cm. 
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ATAPI står för AT Attached Packet Interface och används för CD-ROM, tape och 
andra icke-hårddiskdiskenheter. 

• ATA-1 (IDE), stödjer endast hårddiskar (upp till 528 MB), innefattar PIO mode 
0 till 2. Maximal hastighet 8.3 MBps 

• ATA-2 (EIDE), PIO mode 3 och 4, första gången stödd för ATAPI finns med 
som ett tillägg i ATA-standarden. Lagringsmedium upptill 8.4 GB. 
Maximalhastighet 16.6 MBps  

• ATA-3, denna standard skapade bara högre tillförlitlighet för snabba 
överföringar och blev aldrig något företagen annonserade om. Stödjer 
lagringsmedium upp till 137 GB, 16.6 MBps 

• ATA/ATAPI-4 (Ultra ATA/33), slog ihop ATA- och ATAPI-standarden och 
tog bort en hel del gamla kommandon. 80-ledarskabeln infördes men blev bara 
”valfri” i denna standard, de extra 40-ledarna var jord mellan signalledarna. 
Maximal hastighet 33.3MBps 

• ATA/ATAPI-5 (Ultra ATA/66), krav på 80-ledarskabel för att kunna köra den 
nya högre hastigheten. Maximal hastighet 66.7 MBps. 

• ATA/ATAPI-6 (Ultra ATA/100), inför stöd för hårddiskar större än 137 GB. 
Maximal hastighet 100 MBps. Går från 5 till 3.3 Volts signaler. 

2.1.2 SCSI 
SCSI-bussen utvecklades av Apple Computers och står för Small Computer System 
Interface. SCSI finns i sju olika generationer. SCSI är vanligast i servrar (då oftast i 
samband med RAID). En fördel med SCSI, i jämförelse med IDE, är att längre kablar 
kan användas för att ansluta hårddisk eller andra lagringsmedium, vilket kan vara bra 
om lagringsmediumet behöver flyttas ut från från själva PC’n. Bland nackdelarna kan 
nämnas att det inte finns någon inbyggnadsprocessor med SCSI-interface och att 
SCSI-hårddiskar inte finns i 1.8”- eller 2.5”-utförande utan bara i 3.5”-utförande eller 
större eftersom de brukar sitta i en serverlåda. Priset är en annan sak som talar emot 
SCSI-enheter, hårddiskarna är mycket dyrare än vanliga IDE-hårddiskar och SCSI-
bussen måste termineras. En inbyggd enhet behöver varken prestandan eller 
möjligheten att ansluta så många enheter som SCSI kan erbjuda. 
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Tabell 1. Fakta om SCSI. 

 
Tabellen ovan är en kort faktaöversikt för de olika SCSI-standarderna. 

2.2 Seriell ATA 
På samma sätt som parallell syftar seriell på sättet att överföra data. Seriella 
höghastighetsbussar är det som finns på fler och fler nya datorer idag. Med hjälp av 
seriell ATA är det mycket enklare att ansluta t.ex. en hårddisk som flyttas mellan 
jobbet och hemmet. 

2.2.1 USB 
USB står för Universal Serial Bus och är idag med version 1.1 en standard för låg till 
mellan hög datatrafik. Version 1.1 finns i en lågfartsspecifikation på 1.5Mbps (som är 
till för tangentbord, pekdon och liknade) samt en högfartsspecifikation på 12 Mbps 
(för audio, video etc). Version 2.0 är på väg (och har varit det i flera år utan någon 
större framgång) med en teoretisk högsta hastighet på 480 Mbps. Nu börjar det komma 
USB 2.0-enheter men nästan alla datorer säljs fortfarande med USB 1.1-portar. Till en 
USB-host kan 127 enheter anslutas, de flesta måste ha egen strömförsörjning då en 
USB-port som mest kan lämna 500 mA. Enheter som är anslutna på USB bussen kan 
inte ”prata” med varandra utan USB-hosten måste initiera och vidarebefordra all sådan 
information. Gränssnittet har fyra ledare (jord, matningsspänning och differentiell 
dataöverföring). Hosten har alltid en A-kontakt och Devicen/Hub en B-kontakt, på så 
sätt kan man se vad som är ”uppströms” och ”nedströms” på bussen. Det finns även en 
minivariant av kontakterna så att man får plats med en USB-kontakt på t.ex. en PDA 
(Personal Digital Assistant). USB är Plug & Play (operativsystemet konfigurerar 
automatiskt anslutna enheter) och även Hot Swap, dvs. enheter känns igen av OS 
(win98/2000/XP) och kan anslutas eller kopplas bort under drift. 

Teknologi

Maximal 
kabellängd 
(m)

Maximal 
hastighet 
(MBps)

Maximalt 
antal 
enheter

SCSI-1 6 5 8
SCSI-2 6 5-10 8 eller 16
Fast SCSI-2 3 10-20 8
Wide SCSI-2 3 20 16
Fast Wide SCSI-2 3 20 16
Ultra SCSI-3, 8-bit 1.5 20 8
Ultra SCSI-3, 16-bit 1.5 40 16
Ultra-2 SCSI 12 40 8
Wide Ultra-2 SCSI 12 80 16
Ultra-3 SCSI 12 160 16
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Figur 1. USB-trädstruktur 

 
Figur 1 visar vad som menas med ”uppströms” samt ”nedströms” i USB sammanhang.  
Standarderna USB 1.1 och USB 2.0 använder nästan identiska logotyper förutom att 
det står ”HI-SPEED” på USB 2.0 logotypen. Dessa logotyper får inte användas av 
produkter som inte är certifierade av USB Implementers Forum, Inc.[10] 

2.2.2 IEEE 1394 
IEEE 1394 kallas även Firewire. Firewire är ett seriellt gränssnitt som teoretiskt klarar 
400 Mbit/s. Praktiskt finns det tre hastigheter: 100, 200 och 400 Mbps. Datorn 
använder så hög hastighet som möjligt så länge som problem inte uppstår. Är enheten 
som ansluts designad för en lägre hastighet än maximala 400 Mbps så använder datorn 
denna hastighet. Maximalt 4.5 meter kabel kan användas mellan två Firewire enheter 
(används en hub eller en Firewireenhet med Daisy-Chain så kan den maximala 
längden förlängas). Firewire har fått sitt genombrott med DV-kamerans (DV=Digital 
Video) intåg. Firewire är en konkurrent till USB 2.0 som har liknade prestanda. 
Firewire är Plug & Play och även Hot Swap, dvs. enheter känns igen av 
operativsystemet (win98/2000/XP) och kan anslutas eller kopplas bort under drift. De 
vanligaste enheterna med Firewire är DV-kameror och externa lagringsmedium. 

2.3 Andra seriella gränssnitt 

2.3.1 SPI 
SPI är ett synkront seriellt gränssnitt från Motorola. SPI står för Serial Peripheral 
Interface. Den använder fyra ledare, två stycken för data (in och ut) samt två stycken 
kontrollsignaler. Bandbredden är 1 MBps. Används för att koppla ihop t.ex. två 
stycken processorer eller en processor och en annan krets. Vid överföring kallas den 
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som skickar Master och enheten som tar emot Slave. Benen på kretsar med SPI brukar 
vara märkta MOSI (Master Out Slave In) och MISO (Master In Slave Out). 

2.3.2 I2S 
Inter-IC Sound är ett seriellt gränssnitt för audio data (digitalt) från Philips. 
Gränssnittet använder sig av tre ledare; SCK (serial clock), WS (word select) och SD 
(serial data). Den enhet som sänder (Master) genererar alla tre signalerna. Sändare och 
mottagare behöver inte ha samma ordlängd, om sändaren har längre ordlängd än 
mottagaren så trunkeras de minst signifikanta bitarna bort. I de fall då sändaren har 
kortare ordlängd än mottagaren, fyller mottagaren ut de minst signifikanta bitarna med 
nollor. SCK kan maximalt uppnå en klockfrekvens på 2.5 MHz. [4] 

2.3.3 AC ’97 
Audio Codes ’97 är en arkitektur för att implementera ljud- och/eller modem-funktion 
på en vanlig PC. För att det ska fungera behövs två delar; kontroller och codec. Om en 
processor har AC’97-funktion, så sitter kontrollerfunktionen redan inbyggd. [5] 

2.3.4 CAN 
CAN står för Controller Area Network och är ett protokoll från Bosch (1986) som var 
tänkt för bilar. Idag finns CAN-bussar i nästan alla nya bilar och är även vanligt 
förekommande i diverse industriapplikationer. Ett av målen med bussen var att minska 
ner kabeldragningen från alla givare och elmotorer som sitter i t.ex. en bil. Tidigare 
gick signalerna till varje enskild givare i egna ledare, och då oftast analogt, vilket gav 
problem i den ”störiga miljön” (ur signalhänseende) som finns i bilar. För att kunna 
minska ner antalet ledningar infördes ett protokoll för att kunna föra över upp till 
8 Byte data per meddelande, meddelandena skickas seriellt. Meddelandena skickas 
först med ett ID, därefter data och sist en checksumma. Längden på ID:et beror på 
vilken CAN-standard som används. För att få en störningsokänslig buss används 
differentiella signaler (CANH, CANL). Standarden säger att överföringen ska ske på 
partvinnad ledare men det går även att sköta överföringen med en ledare, radio eller 
opto. Säkerheten ökas genom användandet av checksummor för att kontrollera att 
överföringen var korrekt, om det inte var korrekt ber mottagaren att sändaren ska 
sända om. Om två eller flera noder försöker skicka samtidigt kommer den med lägst 
ID-nummer att ”vinna” överföringen pga att nollor är dominanta och den/de andra 
noderna kommer att sända om när bussen blir ledig. Det grundläggande protokollet för 
själva sändningen från A till B ligger oftast i CAN-kontrollern. Ett högre lagers 
protokoll kan användas för att styra hastighet på sändning, utseende på meddelande 
mm. Skulle en nod gå sönder eller vara felaktig kopplas den bort från bussen för att 
inte den felaktiga noden ska sänka hela systemet. Kommunikationen sker med hjälp av 
så kallade Broadcast, dvs. alla meddelande skickas till alla noder. Noderna får sedan se 
efter i meddelandet om det var tänkt till dem eller inte, denna kontroll sker i hårdvara 
och kräver ingen processorkraft. [6] 
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Maximal 
hastighet 

Maximal  
kabellängd 

1 Mbit/s 40 meter 
500 kbit/s 100 meter 
250 kbit/s 200 meter 
125 kbit/s 500 meter 
10 kbit/s 6 kilometer 

Tabell 2. Hastighet på CAN-bussen i förhållande till kabellängd 

 
Tabellen ovan visar att högre hastigheter på CAN-bussen endast är möjligt då noderna 
sitter ganska nära varandra. Ett system bör inte designas för ett 100%-igt utnyttjande 
av bussen utan omsändningar. I beräkningarna bör hänsyn tas till att omsändningar 
kommer att behövas i större eller mindre omfattning, beroende av systemets arkitektur 
och hur kritisk funktionaliteten är. 

M a x

M in

0

5 0

1 0 0

F1 F2 F3 F4

CAN

I/O Portar

 

Figur 2. Ett system bestående av en display och två stycken CAN-noder. 

 
Figuren ovan visar hur I/O-signaler kan kopplas till en displayenhet via CAN. I/O-
signalerna kan vara både analoga och digitala, det är noderna som sätter begränsningen 
för typen och antalet signaler som kan kopplas in. Genom att använda CAN fås ett 
distribuerat styrsystem, dvs. alla noder har processorkraft. 
Själva CAN-kontrollern behöver inte vara ett eget chip utan kan integreras i t.ex. en 
FPGA med hjälp av färdiga IP-block. Genom att överklocka CAN-blocket och 
använda smarta lösningar i FPGA-kretsen kan flera oberoende CAN-bussar erhållas 
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med litet utnyttjande av en FPGA. Utanför FPGA:n behövs dock som vanligt lite 
kretsar för att anpassa signalnivåer och skydd för att olika spänningsnivåer inte ska 
förstöra enheterna. 

2.3.5 Ethernet 
Ethernet chip finns i en mängd olika hastigheter (t.ex. 1/10/100 Mbps) beroende på 
vilken prestanda som behövs och vilken buss de ansluts till (t.ex. ISA, PCI). Förutom 
själva kontrollerchipet som innehåller MAC-adressen (Media Access Controller) 
behövs också ett fysiskt lager med sändtagare (jfr eng. transceiver) och en 
linjetransformator. Sändtagaren är den enhet som har själva fysiska anpassningen för 
olika kablar (t.ex. TP, Koaxial). En linjetransformator sitter mellan sändtagarchipet 
och kontakten, den används för att de som ansluts ska vara isolerat från varandra och 
därmed förhindra att strömmar går mellan enheterna. På vissa modeller innehåller 
kontrollerchipet även sändtagaren, och ibland alla tre delarna. Linjetransformatorn kan 
även sitta i kontakten. 
RJ45-kontakten (dvs den vanliga ethernetkontakten som används för kontorsmiljö) har 
kommit i ett ”industriutförande”, dvs. den är IP-klassad men samtidigt kompatibel med 
de vanliga kontakterna. 

2.4 Bildskärm 
När det gäller skärmstorlekar för industrin är det i första hand intressant vilken 
upplösning bildskärmen klarar t.ex. VGA (640*480 pixlar) eller annan upplösning. I 
andra hand kommer diplayens fysiska mått (t.ex. 6.4”). 1/4VGA=QVGA anger att 
upplösningen är ”en kvarts VGA” dvs. 320*240 pixlar. 
Vad bör man tänka på när man väljer displayelement? Man måste först och främst se 
till elementets fysiska mått så att den får plats där man har tänkt placera den. Sedan får 
man titta på applikationerna man har tänkt att köra, vilka krav dessa har på upplösning, 
färg och storlek för att kunna användas på ett smidigt sätt. 
LCD (Liquid Crystal Display) är samlingsnamnet för skärmarna som används till bl.a. 
bärbara datorer och mobiltelefoner. LCD-displayer drar mindre ström än LED-
displayer, vilka används till t.ex. väckarklockor med 7-segmentssiffror, detta för att 
LCD-displayen blockerar ljus medan LED-displayen sänder ut ljus. LCD-displayer 
måste använda någon form av backlight (se 2.4.3 Backlight) för att kunna användas i 
mörker. LCD-displayerna delas upp i active matrix displays, vilka även kallas för TFT, 
och passive matrix som är TN-displayer (se 2.4.2 Andra tekniker på displayer). 
Kundanpassad display (jfr eng. Custom Display) innebär att designen för vad som kan 
visas på displayen anpassas efter kundens önskemål. Ett exempel på en produkt där 
kundanpassade displayer används är mobiltelefoner. En kundanpassad display är i 
själva verket bara själva glaset med ett visst antal anslutningspunkter, vill kunden ha 
kontroller och backlight får detta beställas separat. För att det ska löna sig att använda 
en kundanpassad display jämfört med en grafisk så krävs en volym på ca 2000-3000 
st/år (beroende av storleken på glaset). Det innebär dessutom en låsning av 
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användandet då bara ett visst antal fördefinerade symboler, staplar och 
siffror/bokstäver, kan visas. 

2.4.1 TFT 
En TFT-display har tre stycken transistorer i varje pixel, en för varje färg (RGB), 
vilket innebär att en VGA-skärm (640*480 pixlar) har nästan en miljon transistorer. 
Detta gör att TFT-elementen är dyra att tillverka både pga. avancerad teknik och för att 
många element kasseras i tillverkning pga. dåligt utfall (jfr eng. yield, produktionsterm 
för utfall av en process). För att inte fabriken ska behöva kassera så många displayer 
anger varje tillverkare att en display inte kasseras eller byts på garantin om displayen 
har mindre än ett visst antal ”döda pixlar” på en viss yta. Tekniken ger en skarp och 
bra bildkvalitet. 
TFT-displayer är som nämns ovan aktiva matrisdisplayer, dessa har kortare svarstid än 
de passiva matrisdisplayerna (läs TN-displayer). Svarstiden på en aktiv skärm ligger 
på ca 50 ms, medan för en passiv kan den ligga på uppemot 200 ms. Svarstiden är 
viktig om saker som ändras snabbt ska visas på skärmen, t.ex. videovisning. Svarstiden 
bör inte överstiga 100 ms om video ska visas på displayen, då mindre än 10 till 15 
bilder per sekund upplevs väldigt ryckigt. De aktiva displayerna har även högre 
kontrastförhållande än de passiva, vilket i sin tur ger en skarpare bild. En aktiv display 
kan ha ett kontrastförhållande på i storleksordningen 100:1 medan den passiva kan ha 
kontrastförhållande på 30:1. Man bör dock komma ihåg att displayerna utvecklas 
väldigt snabbt och man kan idag hitta passiva displayer med kort svarstid och högt 
kontrastförhållande. 

2.4.2 Andra tekniker på displayer 
CRT (Cathod Ray Tube), dvs. vanliga monitorer med bildrör, kan inte användas för 
inbyggda/bärbara enheter då denna teknik har hög strömförbrukning och tar stor plats. 
För billigare LCD-displayer används ofta TN-teknik (Twisted Nematic) som är 
billigare och enklare att producera än TFT-teknik. TN har utvecklats för att få bättre 
kontrast och betraktningsvinkel, denna kallas STN (Super Twisted Nematic). Det finns 
även en teknik som kallas DSTN (Double STN) eller FSTN (Film STN) som ger andra 
färger på text/bakgrund än STN-tekniken. STN och D/F-STN kan tillverkas både som 
monokroma och färgdisplayer. 

2.4.3 Backlight 
Det finns tre stycken vanliga metoder för bakgrundsbelysning, dessa är CCFT, EL och 
LED (se nedan). Bakgrundsbelysning behövs inte till alla applikationer och displayer, 
det beror bl.a. på omgivande ljusförhållanden, om direkt solljus kommer att falla på 
skärmen och en del andra faktorer. Det finns tre stycken olika tekniker för belysning 
av displayer (se Figur 3: Olika tekniker för belysning av display). 
CCFL/CCFT (Cold Cathode Flourescent Light/Tube) fungerar som ett lysrör och 
kräver en växelspänning på hundratals volt för att lysa. Drivspänningen fås från 
speciella inverterkort som kan ha t.ex. 5 Volts drivspänning, förutom drivspänningen 
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har inverterkorten en PWM-signal för att kunna dimma displayen. Bakom 
displayelementet ligger en platt ljusledare vilken ger ett jämnt ljus över hela ytan. 
Denna teknik ger en ljus bild men har hög strömförbrukning. 
EL står för Electroluminescent-Lamp, den kräver en växelspänning på ca 150-200 Volt 
top-till-top. El-backlight är en gammal teknik som halverar sin ljusintensitet på fyra år. 
LED-backlight (Light-Emitting Diode) ger lång livslängd på belysningen. Den har 
även den fördelen att den drivs direkt med likspänning och behöver på så sätt ingen 
inverter. Denna teknik har lägst strömförbrukning men är samtidigt den dyraste. 
 

 

Figur 3: Olika tekniker för belysning av display 

 
Figuren ovan visar tre stycken olika tekniker för att belysa en LCD-display. I två av 
teknikerna används backlight för belysning av skärmen och i ett fall används enbart 
omgivningsljuset. Namnet avslöjar vilken belysningsteknik som används för den 
aktuella displayen. Reflektiv; det omgivande ljuset används och reflekteras bakom 
displayglaset. Transmissiv; enbart en belysningskälla används bakom displayglaset. 
Dessa två tekniker kan kombineras och kallas då transreflektiv. Används enbart en 
belysningskälla bakom displayglaset är det väldigt svårt att se något på displayen i 
direkt solljus, om den inte har en väldigt stark backlight. 

2.4.4 LVDS 
LVDS används för överföring av datasignalen till LCD-displayer utan att behöva 
använda 22 (eller fler) parallella ledare. LVDS använder fyra stycken differentiella 
seriella ledare. 
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Signal namn Beskrivning 

RxIN0+, RxIN0- LVDS differentiell dataingång (Röd0-Röd5, Grön0) 
RxIN1+, RxIN1- LVDS differentiell dataingång (Grön1-Grön5, Blå0-Blå1) 
RxIN2+, RxIN2- LVDS differentiell dataingång (Blå2-Blå5, HSync, VSync, 

DSPTMG) 
RxCLKIN+, 
RxCLKIN- 

LVDS differentiell klockingång 

Vdd +3.3V Spänningsmatning 
Gnd Jord 

Tabell 3. Beskrivning av LVDS signaler. 

 
LVDS använder sig av en sändare och en mottagare som kan placeras 15 meter från 
varandra. Överföringshastigheten är 400 Mbps vilket man bör tänka på vid valet av 
kablage för dessa signaler. Till sändaren dras de vanliga signalerna för digitala 
skärmar in, se tabellen ovan, och ut fås en seriell överföring. Ut från mottagren är det 
tvärtom, seriellt in och parallellt ut. Sändare och mottagare kan drivas med ner till ca 
2 Volts matningspänning. Svinget på de differentiella signalerna är typiskt; 350 mV 
vilket är bra för att få mindre strålning runt kablarna. 

2.4.5 Panel Link 
Panel Link är en annan teknik för att föra över data till en LCD-display som kommer 
från Silicon Image. Överföringen sker med något som kallas TMDS (Transition 
Minimized Differential Signaling). Som försäljningsargument används att Panel Link 
kräver färre kablar i kablage än LVDS och är en mycket enklare lösning. Panel Link 
använder sig av fyra stycken differentiella signaler. Sändare och mottagare kan 
placeras maximalt tio meter från varandra. 

2.5 Touch Screen 
Det finns en rad olika tekniker för pekskärmar, exempel på dessa är: Surface Wave, 
Resistiv, Infraröd och Kapacitiv. Det som skiljer teknikerna åt är bl.a. pris, tålighet 
mot yttre påverkan (slag, repor, kemikalier mm) samt förmåga att användas med 
handskar eller pekverktyg. En vanlig upplösning är 1024*1024 punkter (10-bitars 
upplösning) eller 4096*4096 punkter (12-bitars upplösning), med andra ord har 
pekskärmen högre pekupplösning än vad displayen kan visa. Alla pekskärmar måste 
kalibreras efter montering då man inte vet hur pekskärmen ligger i förhållande till 
displayen, denna kalibrering sköts i antingen mjukvara eller direkt i kontrollerchipet. 
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2.5.1 Resistiv 
Resistiv touch screens benämns efter hur många ledningar som går till 
pekskärmselementet, x-ledars resistiv (där x oftast är ett tal mellan fyra och åtta). Med 
fler ledningar kan man uppnå en mer reptålig konstruktion. Resistiva skärmar fungerar 
så att man trycker ihop ett yttre membran med en inre ledande beläggning. Detta 
resulterar då i en spänning i vardera av x- och y-led, denna spänning jämförs sedan 
med referensspänningen in till pekelementet och en koordinat kan räknas fram. Denna 
teknik är inte speciellt reptålig eller kemikalietålig. En fördel är dock att den reagerar 
enbart på fysiskt tryck och kan därmed även reagera på tryck när operatören använder 
handskar. Det är en förhållandevis billig teknik, den kräver egentligen bara en analog 
till digital omvandlare för att kunna få fram koordinaten. 
 

 
Figur 4: Tekniken för resistiva pekskärmar. 

 
Det som i figuren benämns ”Conductive coating” (jfr sv. ledande beläggning) är något 
som kallas ITO-beläggning. ITO bildar en ledande beläggning som kan appliceras på 
lite olika bärarmaterial, t.ex. glas. Eftersom beläggningen är ledande kan den utnyttjas 
till bl.a. pekskärmar, eventuellt även för att få ner strålningsnivåerna från displayer 
vilket kan vara bra för att uppfylla TCO-normer. 

2.5.2 Infraröd 
Infraröd pekskärm bygger på att en IR-ljusstråle bryts av ett föremål. Ett sätt att bygga 
upp en sådan skärm är att placera IR-dioder på ena kort- och långsidan (framför 
displayglaset), och på andra kort- resp. långsidan placera en IR-fototransistor  för varje 
IR-diod. Sedan görs svep över dioderna och tillhörande fototransistor. Detta är en 
ganska komponentkrävande teknik som kräver t.ex. en processor för att sköta svepen 
och en hel del dioder/fototransistorer. Denna teknik reagerar på allt som bryter IR-
strålen, även flugor och annat som kan hamna på en display. Dioderna och 
fototransistorerna kan kapslas in för att tåla smuts och kemikalier vilket kan vara en 
fördel i vissa miljöer. En annan fördel är att den inte reagerar på repor i displayglaset 
då glaset inte är en del av pekskärmen. Hur tätt man placerar dioderna/ 
fototransistorerna anger vilken upplösning som kan fås, men även på vilket sätt man 
sveper och hur komponenterna placerats påverkar upplösningen. 
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2.5.3 Surface Wave 
Surface Wave fungerar på så sätt att en ultraljudsvåg skickas i en glasskiva. 
Absorberad energi mäts, och utifrån detta kan man räkna ut var på skärmen beröring 
skett. Denna typ av teknik kan göras vandalsäker då det yttersta glaset är av valfri typ. 
Denna pekskärm reagerar på tryck av föremål och handskar. Den behöver kalibreras 
om vid skada eller smuts på glaset t.ex. klistermärken. 
 

 
Figur 5. Surfacewave Touchscreen. 

 

2.5.4 Kapacitiv 
Kapacitiva pekskärmar fungerar ungefär som resistiva pekskärmar, förutom att i detta 
fall utnyttjas även den kapacitiva belastning en operatör utgör. Dock påverkas 
avläsning av användarens storlek och hur bra jordad han är. Denna teknik kan inte 
användas med handskar eller andra icke ledande pekföremål, och skärmarna måste 
kalibreras efter en tids användning. 
 

 
Figur 6. Capacitive Touchscreen 

 

2.6 Processorarkitektur 
Valet av processorarkitektur beror av behovet att kunna använda ett operativsystem 
eller inte och i så fall vilket. Andra faktorer som påverkar vilken processor man väljer 
är bland annat vilken prestanda man behöver för sin applikation, hur mycket värme 
den får avge, om seriestorleken kan bära kostnaden för inköp av nya 
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utvecklingsverktyg och sist men inte minst hur stora serier leverantörerna vill sälja. 
När det gäller processorer för inbyggda system anges oftast prestandan mot avgiven 
värme (MIPS/Watt), medan man i vanliga fall enbart anger prestanda i MIPS. 
 

CPU Date MIPS 

4004 11/15/71 0.06 

8008 4/72 0.06 

8080 4/74 0.64 

8086 6/8/78 0.75 

80286 2/82 2.66 

Intel 
386DX 10/17/85 5 

Intel 
486DX 4/10/89 20 

Intel DX2 3/3/92 54 

Pentium 3/22/93 112 

Pentium 
Pro 11/1/95 440 

Pentium II 5/7/97 628 

Figur 7. Processorprestanda 

 
Tabellen ovan är tänkt att ge en storleksuppfattning när det gäller prestanda mätt i 
MIPS. 

2.6.1 RISC/ARM 
RISC står för Reduced Instruction Set Computer, denna arkitektur fick ordentlig fart 
på 80-talet då man började forska på en enklare datorarkitektur än den som använts 
sedan datorns uppkomst. Anledningen till att man började arbeta fram en ny arkitektur 
var att man ville få snabbare datorer utan att göra dessa mer komplexa, vilket hade 
gjorts fram till nu. Metoden som tidigare användes för att få bättre prestanda, förutom 
att öka klockfrekvens, var att använda mer specifika instruktioner som bara var till för 
ett speciellt fall. Nackdelen med att använda många instruktioner är att själva 
processorn måste vara väldigt avancerad för att kunna köra alla instruktioner som 
dessutom har olika längd. En annan nackdel med olika instruktionsformat är att 
instruktionerna tar olika lång tid att exekvera. I RISC-processorn tar alla instruktioner 
en klockcykel att utföra. Pipelining är en viktig egenskap som används i både RISC 
och CISC för att bättre kunna utnyttja hårdvaran. I pipelining utnyttjas att 
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instruktionen man vill utföra har ett visst mönster. I figuren nedan finns ett exempel på 
tre stycken olika (eller lika) instruktioner som ska utföras. Varje rad är en instruktion 
och varje instruktion är här delad här i tre delar. Delarna i instruktionen kan t.ex. 
vara:1 = hämta, 2 = utför, 3 = spara. Nu utnyttjas hårdvaran så att den del i processorn 
som bara är till för att ”hämta” får sköta hämtningen till alla tre instruktionerna 
eftersom hämtningarna inte behöver ske samtidigt utan kan utföras efter varandra. På 
samma sätt gör man med ”utför” och ”spara” som också har egen hårdvara. Om någon 
del i instruktionen alltid tar längre tid kan man ha två stycken ”hämta”-delar i 
processorn. Mer avancerade former av pipelining kallas schemaläggning (jfr eng. 
scheduling). Vid schemaläggning så optimeras den tid det tar att göra det som ska 
utföras på så sätt att all hårdvara används på bästa möjliga sätt.  
 

 

Figur 8. Pipelining 

 
En annan fördel med RISC-processorer är att utvecklingstiden väsentligt kan minskas 
ner för en ny processor pga. dess enklare arkitektur. En RISC-processor kräver mindre 
kiselyta än CISC, detta sänker tillverkningskostnaden eftersom att arean blir mindre 
och därmed billigare samt att det är enklare att producera små kiselytor utan fel. 
Finns det några nackdelar med RISC då? Ja, det finns det. En stor nackdel för RISC är 
att man inte kan exekvera vanlig x86-kod på den, RISC får därmed svårt att ta sig in i 
hem och företag som kör Microsoftprogram då dessa användare måste byta både 
hårdvara och mjukvara. En annan nackdel med RISC-arkitekturen är dess fasta 
instruktionsformat (läs längd) som gör att både enkla och mer avancerade instruktioner 
tar lika mycket plats att spara och kräver högre bandbredd. Koddensiteten är också 
dålig med RISC.  
Bland de företag som använder RISC-arkitektur kan nämnas Apple vilka använder 
RISC till bl.a. sina Power PC. Ett annat företag som använder RISC-arkitektur är 
ARM som tidigare stod för Advanced RISC Machines, men idag heter företaget Acorn 
RISC Machine. ARM tar fram RISC-kärnor som de sedan licensierar till andra företag 
vilka använder kärnan och lägger på funktioner runt den på samma kisel. ARM 
kärnorna heter i grunden bl.a. ARM7, ARM9 och ARM10. Högre siffra anger nyare 
kärna. Efter siffran finns det olika bokstavskombinationer som anger variationer på 
kärnan. Ett tillägg som finns är Thumb som egentligen är ett steg bort från RISC då 
man har två stycken olika instruktionsformat för att öka koddensiteten. ARM10 är den 
nyaste kärnan ARM har och den har inte etablerat sig på marknaden än. En ARM10-
kärna är designad för ca 400MIPS (jämför processorprestanda tabellen ovan).[1] 
Intel använder ARM’s kärnor i en serie som kallas StrongARM, som är en kärna som 
köpts in och sedan utökats med egna I/O och förpackats i en lämplig kapsling. 
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StrongARM-processorn är en ganska vanlig processor som bl.a. sitter i mer 
avancerade PDA och andra små handhållna enheter med processor.   

2.6.2 CSIC/x86 
I slutet av 70-talet började man kalla en av arkitekturerna man byggde processorer 
efter för CISC som står för Complex Instruction Set Computer. En CISC-processor har 
många olika instruktioner och samtidigt många olika instruktionsformat som 
processorn ska kunna hantera. En anledning till att man ville ha många olika 
instruktioner var för att programmeraren skulle få det lättare att programmera, då fanns 
inte samma hjälpmedel som idag med högnivåspråk och kompilatorer. 
Den vanligaste processorn som sitter i persondatorer är av x86-arkitektur, den finns i 
en mängd olika generationer så som 286, 386 och så vidare. x86 är en CISC-arkitektur 

2.6.3 MIPS 
På samma sätt som med ARM kan man köpa en MIPS-kärna och sedan tillverka en 
processor med den arkitekturen. MIPS är en RISC-arkitektur men inte kompatibel med 
ARM’s RISC-arkitektur. MIPS marknadsför sin arkitektur och sina kärnor med 
argument som låg strömförbrukning med hög prestanda för inbyggda system. 
MIPS-processorer är inte lika vanliga som ARM vilket kan vara en sak som talar emot 
dem. Fördelen med att använda en teknik som många andra använder är att det finns 
mycket information att tillgå bl.a. referensdesigner och färdigkompilerade 
Linuxdistributioner. 

2.6.4 Processorjämförelse 
Nedan finns en tabell över processorer jag undersökt mer eller mindre noggrant. Jag 
har inriktat mig på icke x86-processorer pga. x86-processorernas stora 
värmeutveckling som är till problem vid inbyggda system. Undersökningen kom dock 
att få en vändning innan valet var gjort. De flesta undersökta processorerna är så 
kallade en-chiplösningar för att slippa en massa periferikretsar för alla I/O-möjligheter. 
Periferikretsar tar inte bara plats på kretskortet, utan kostar även pengar så en lösning 
som ser billig ut i början kan bli dyr i slutändan. Även om man inte tänker dra ut alla 
I/O kan det vara bra om möjligheten att modifiera utvecklingsexemplar av enheter 
finns. Det finns många intressanta processorer som enligt tillverkarna skulle släppas 
under hösten 2001, men som ännu inte hunnit ut på markanden när detta skrivs (våren 
2002). 
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Tabell 4. Undersökta processorer 

 
Tabellen ovan innehåller de processorer jag undersökt. Alla processorer i tabellen är 
väldigt spännande, men många sorterades bort av anledningar som pris och 
tillgänglighet. 
Det går att urskilja en trend; enklare processorer med t.ex. PQFP-kapsling är på väg 
bort och istället kommer BGA-kapslingen och mer avancerade och integrerade 
processorer. Denna trend påverkar inte tillverkningen av kretskort på något större sätt, 
förutom att för att få ett bra utfall i lödprocessen så bör en del av alla kort röntgas för 
att kontrollera att lödningen är bra och därmed att processen är rätt inställd. Detta 
kräver dock att man har en lödugn som klarar BGA-komponenter, vilket vanliga 
varmluftsugnar gör, dock inte IR-ugnar. För att kunna garantera 100%-igt utfall måste 
alla kort röntgas, vilket är både dyrt och tidskrävande. Att reparera kort där BGA-
komponenter gått sönder eller är felmonterade kräver mycket mer utrustning än 
vanliga ytmonterade komponenter gör. 
Något som försvinner med BGA-komponenternas intåg är alla ”hemma-pulare”, som 
tidigare kunde löda sina egna mönsterkort med relativt billig utrustning. När dessa 
försvinner, försvinner också en källa till referensdesigner och smarta lösningar. Även 
utbudet av gratis operativsystem som är anpassade för just en specifik processor 
kommer att minska. Bland dessa ”operativsystem” finns bl.a. ARMLinux som en 
Linux-klon anpassad till ARM-processorer. 

Företag Modell Kärna
Intel Xscale ARM v5TE

StrongARM ARM v4
Sharp LH79520 ARM720T

LH7A400 ARM922T
NEC Vr4121 VR

Vr4122 VR
Hitachi SH7709A 133Mhz SH-3  

SH7727 160Mhz SH-3 DSP
Motorola MCF5407 ColdFire v4

MC9328MX1 ARM920T
Toshiba TMPR3922U TX3920
Cirrus Logic EP7312 ARM720T

EP9312 ARM920T
LinkUp T7205 ARM720T

T7210 ARM720T
Samsung S3C2400 ARM920T
Agilent AAEC-2000 ARM920T
Altera Excalibur MIPS/ARM
Imsys Cjip JVM
Zucotto Xpresso 100 JVM
ST Atlas x86
ZF ZFx86-LCD x86
National Geode GX1 x86
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2.7 Standarder för industriella system 
En standard som kommer att nämnas i denna rapport är PC/104, vilket egentligen är 
ISA-bussen i industriformat. Den består av 104 kontaktpunkter, fyra rader 
stift/hylslister med 2.54 mm-delning som är grupperade 30+30+22+22. PC/104 anger 
även att kortet har en ungefärlig storlek och utformning. Det finns en annan kontakt 
som är bra att känna till, PC/104+ som egentligen är PCI-bussen. Den är också en rad 
med stift/hylslister som har delningen 2 mm. PC/104+-kontakten är grupperad i fyra 
rader med 30 anslutningar i varje rad. 

 

 

Figur 9. Bild av ett Framegrabberkort i PC/104 format. 

 
Figuren ovan föreställer ett Framegrabberkort (jfr sv: videoinspelningskort) i PC/104-
format. Detta kort är tänkt att ”stackas” ihop med processorkort i PC/104-format, på så 
sätt kan man lägga till funktionalitet till ett PC/104-processorkort även då allt inte får 
plats på ett kort. Till vänster i figuren kan man se PC/104+kontakten och på högra 
kanten kan man se PC/104-kontakten. Genom att använda denna standard så kan 
funktionalitet enkelt läggas till med kort från olika tillverkare. Bussen är genomgående 
för att möjliggöra stackning av flera kort på varandra, på ena sidan är det hylslist och 
andra sidan stiftlist. 
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3 DISKUSSION OCH SLUTSATSER (TEKNIKSTUDIE) 

3.1 Processorval 
I mitt val av processor var jag ute efter ett enkelt och billigt system med låg 
utvecklingskostnad. Ett annat krav var att det skulle vara kompatibelt med Linux och 
Windows CE. Valet föll till slut på en x86-arkitektur. Det var väldigt nära att det blev 
en ARM-arkitektur men då leverantörerna inte vill sälja pga. av för små serier eller var 
felinformerade om tillgången på processorer, tvingades jag mer eller mindre att välja 
andra processorer. Utvecklingskiten till vissa ARM- och andra icke x86-arkitekturer 
kostar mellan 50.000 sek och 200.000 sek vilket är en för stor utgift för aktuella 
seriestorlekar. En annan fördel med att välja en x86-arkitektur är att det går att köra 
applikationer som redan utvecklats till tidigare projekt, utan att behöva porta dessa. ST 
Microelectronics-processorn jag valde (STPC ATLAS) är en en-chiplösning där nästan 
hela moderkortets funktionalitet finns integrerat och de enda yttre kretsar som behövs 
är spänning, minne och ESD-skydd. Processorn har en klockfrekvens på maximalt 
133 MHz och kan ses som ett mellanting mellan en 486- och en 586-processor. 
Samma processor kan även köpas från en second-source-leverantör, i detta fall ZF 
Micro (processorn heter då ZFx86-LCD), detta garanterar oftast högre tillgänglighet 
på komponenter. Tillverkare av PC/104-kort som CC Systems idag använder som 
leverantörer har lösningar med processorer från ZF Micro, men jag valde att ta fram 
underlaget till ett eget processorkort för att bättre kunna anpassa det precis till CC 
Systems önskemål, för att underlätta produktion samt pressa priset. 
Atlas-processorn har en 64-bitarsarkitektur, det är väldigt praktiskt eftersom det gör att 
standarddatorminnen (DIMM- eller SO-DIMM-format) kan anslutas. Processorn har 
även något som kallas UMA, detta står för Unified Memory Architecture och betyder 
att den inbyggda grafikkontrollern delar minne med processorns vanliga arbetsminne. 
Detta har som fördel att man inte behöver något speciellt minne till grafikkontrollern 
och kan på så sätt minska ner komponentantalet. Någon prestandaminskning borde inte 
fås i jämförelse med ett liknade system där grafikkontrollern har eget minne. Att man 
inte får någon prestandaförlust beror på att datorns vanliga arbetsminne har större 
bandbredd än ett vanligt grafikminne. En annan positiv effekt är hastighetsökning då 
man slipper gå över t.ex. en PCI-bus som är långsammare än vad processorn är internt. 
Det står inget i databladen till processorn om att den har MMU (Memory Management 
Unit) men det måste den ha eftersom det går att köra lite olika operativsystem på den 
och bl.a. Windows kräver MMU. 
I figuren nedan ses ett enkelt blockdiagram över processorstrukturen.  
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Figur 10. Uppbyggnad Atlas processor. 

 
Denna processor har EIDE kontroller och PS/2-anslutningar vilket gör att enheter till 
bänkprototyper för utveckling av mjukvara enkelt kan modifieras. Den har också 
serieportar som kan vara till nytta vid avlusning (jfr eng. Debugg) av bios och 
drivrutiner. Bios kan också avlusas genom att använda POST-koder (Pre Operating 
System Test) som alltid skrivs ut på port 80h på ISA-bussen, nya moderkort för PC-
datorer har 2 stycken 7-segmentsdisplayer för att visa dessa koder. Serieportarna kan 
även komma till användning om man vill göra en kontrollerad nedstängning av 
operativsystemet, genom att skicka kommandon via RS-232 kan man med t.ex. en 
AVR-processor begära att operativsystemet stänger ner sig. 
Andra I/O-möjligheter som processorn har inbyggt är; USB, TFT, PCI, ISA, LPT, 
videoingång och några GPI/O. Dessa är inte aktuellt att använda i det här fallet, 
förutom ISA där CAN-kontrollerna kommer att anslutas. Videoingången kan komma 
att bli aktuell om någon kund vill ha t.ex. backkamera ansluten till displayenheten, 
denna ingång är digital så det krävs lite glue-logic (jfr sv. anpassningslogik) för att 
kunna ansluta en vanlig kamera med analog utgång. Inspelning av video kommer nog 
aldrig att bli aktuell pga. den stora datamängd som måste överföras till ett 
lagringsmedium. Prestanda eller lagringsutrymme till det finns inte med denna 
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hårdvara. Kunder som behöver tillgång till videoinspelning blir  tvungna att skaffa en 
mer avancerad och kraftfull displaymodul för att på ett användbart sätt kunna fånga 
videoströmmar och lagra dessa. Lagring av video behöver relativt mycket utrymme, 
hur stort lagringsutrymme videon kräver beror på upplösning och komprimeringsgrad. 
Hög komprimering av video kräver mycket processorkraft och för 
realtidskomprimering av video krävs väldigt mycket mer prestanda än vad ST-
processorn kan ge. Genom att använda externa chip som sköter videokomprimeringen 
är det möjligt att komprimera video i realtid med STPC ATLAS-processorn. 
Flaskhalsen i ett sådant system blir antingen PCI- eller IDE-bussen, då stora 
datamängder behöver flyttas runt i systemet. 
Inbyggt i Atlas-processorn finns även en grafikkontroller för CRT och TFT. 
Grafikkontrollen använder det vanliga arbetsminnet, på så sätt behövs inte extra 
minneskapslar för grafiken. För CRT-skärmar klarar den upp till 1280*1024 pixlar i 
75 Hz med lite olika färgdjup beroende på upplösning, dock max 24-bitars färgdjup. 
För TFT klarar den upp till 1024*1024 pixlar, i lite olika gränssnitt 9-, 12-, 18-bitars 
eller 2*9-bitars gränssnitt.  De lägsta upplösningarna som kan användas utan 
anpassningslogik är VGA (640*480) beroende av pixelklockan, för att få lägre 
upplösning kan andra klockor som finns tillgängligt runt processorn användas, 
montera kristall med lämplig frekvens eller dela ned den befintliga pixelklockan. [11] 

3.2 BIOS 
Bios behövs till ST’s processorer men jag har valt att inte fördjupa mig i utbudet av 
olika bios pga. tidsaspekten. Det finns en rad olika gratis bios som skulle vara 
intressanta att titta närmare på om det skulle bli aktuellt att tillverka enheten. En sak 
som bioset påverkar är uppstartstiden, vilken försöks kortas ned så mycket som möjligt 
och då är det bra att använda projekt med ”fri” källkod (jfr eng. opensource-project) 
för att kunna anpassa det efter kundens önskemål. 
Till Atlas-processorn finns det en guide för att skriva egna bios, där själva stommen 
till koden finns, det är ST Microelectronics som har skrivit denna guide. ST har även 
programmeringsmanual till Atlas-processorn på sin hemsida, i den finns alla register 
beskrivna vilket behövs när vid skrivandet av bios och drivrutiner. 

3.2 Operativsystem och Applikation 
Valet av operativsystem är inte helt lätt då många kunder har särskilda önskemål. Med 
tanke på applikationsområde för displaymodulen är det optimala om användaren inte 
ser något av operativsystemet utan bara ser applikationen på skärmen. Både Linux 
(och andra Unix-kloner) och Windows CE hävdar att de är realtids-OS, vilket är en 
sanning med modifikation. Om ett operativsystem ska vara ett äkta realtids-OS ska det 
kunna förutse bland annat avbrottsförfrågan (jfr eng. interupt) och ”serva” (åtgärda) 
dessa, detta klarar varken Linux eller Windows CE. Det som talar emot Linux är att 
CC Systems har liten kompetens på detta operativsystem, stora fördelar med Linux är 
priset (gratis om man inte köper en färdig distribution) och att all källkod är fri (under 
GPL, GNU General Public License). Nackdelar för Windows CE är licenskostnaden 
och dyra utvecklingsverktyg (Microsoft Windows Platform Builder 3.0, detta verktyg 
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finns redan hos företaget så det är bara licenskostnaden som skulle belasta produkten), 
det som talar för  Windows CE är den stora kompetens som finns inom företaget på 
detta operativsystem. [2] 
Om en Java-applikation körs så bör man komma ihåg att Java är interpreterande, dvs. 
är plattformsoberoende. Detta gör att Java kräver en virituell maskin (Java VM) som är 
anpassad till operativsystemet. JVM är en tolk som gör om Java-specifika instruktioner 
till något som operativsystemet förstår sig på. En annan sak att ha i åtanke är att Java-
interpreteringen gör att programmen körs med ungefär 1/10 av hastigheten, jämfört 
med ett vanligt C-program. Denna prestandaförlust spelar ingen roll på grafiken som 
visas på enheten, men tidskritiska överföringar på t.ex. CAN-bussen blir lidande. För 
att komma förbi detta så bör tidskritiska delar av systemet skrivas i C eller liknande 
och sedan lägga en Javaapplikation som grafiskt gränssnitt över det hela. 
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Figur 11. Olika lager för att kunna köra Java. 

 
Efter att ha tittat lite på Microsoft’s hemsida fick jag uppfattningen att 
STMicroelectronics tillhandahöll en BSP-fil (Board Support Package) för Windows 
CE, denna fil är till för att underlätta bygget av en WinCE-kärna till en processor. När 
utvecklingskortet kom fanns ingen mjukvara med, varpå jag kontaktade leverantören 
som i sin tur kontaktade STMicroelectronics som hänvisade till ST’s hemsida, med 
kommentaren ”Det är en bra sida med mycket användbart.”. Efter en hel del 
informationssökande gav jag upp, någon BSP-fil eller nk.bin (en färdigbyggd WinCE) 
som FAQ:n hänvisade till fanns inte på deras hemsida. Istället började jag göra en 
egen BSP-fil utifrån exemplet som följer med PlatformBuilder. Det räcker dock inte 
med BSP-filen utan en del andra filer måste också skapas, det tog ca en vecka att få 
upp en WinCE-kärna på utvecklingsplattformen. Denna första kärna är enbart till för 
att få en stomme för att sedan kunna anpassa kärnan som man vill ha den till en mer 
användbar form. När jag sedan lade till STMicroelectronics grafikdrivare till min 
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kärna fick jag stora problem med att få ett stabilt system. Grafikdrivarna som 
STMicrolectronics tillhandahåller till både Win95 och WinCE innehåller en massa 
bugar, WinCE-drivaren lämnar bl.a. inte tillbaka minne utan allokerar bara mer och 
mer enligt informationen om drivaren. Att skriva om drivaren är möjligt om man har 
programmeringsvana från andra drivare, jag hade varken kunskapen eller tiden att 
skriva om grafikdrivarna, utan fick använda dem som de är.[2] 
PlatformBuilder 3.00 är inte en färdigutvecklad miljö utan man har bara lagt ett grafisk 
gränssnitt på ett kommandobaserat program, med ett inte så lyckat resultat. Att skapa 
ett nytt projekt i PlatformBuilder är väldigt tidskrävande och enformigt arbete. En 
nyare version av PlatformBuilder, kallad PlatformBuilder 4.0 for Windows CE.NET, 
är släppt men jag valde att inte byta då ett byte kan ställa till med en hel del problem 
med kod som inte är kompatibel mellan versionerna. Den nya versionen har lite nya 
menyer och inställningsalternativ som också kan ställa till det vid ett eventuellt byte. 
Ytterligare en anledning att avstå från en uppgradering är att ingen på företaget har 
provat att uppgradera än, så det är okänt vilka eventuella problem som kan uppstå. 
Som Unix-klon valdes SuSE eftersom den distributionen fanns tillgänglig på företaget, 
någon annan anledning fanns inte till valet av klon. Får man igång en klon så kan man 
få igång alla med mer eller mindre jobb. Det var inga problem att få igång SuSE-
kärnan, men att få igång ett grafiskt gränssnitt t.ex. KDE skulle kräva mer tid och mina 
kunskaper i Linux-kloner är för bristfälliga för att kunna lyckas. Om Displaymodulen 
blir en produkt någon gång i framtiden så får man göra en egen anpassning av Linux 
för att få in precis de komponenter som behövs. Drivrutin för grafikkontrollen måste 
också skrivas om det blir en produkt. 
Det blev lite strul med inställningarna för vilket operativsystem man kunde starta efter 
SuSE-installationen eftersom jag redan lagt in Windows95 och Microsoft 
PlatformBuilder-startmenyn på samma hårddisk. PlatformBuilders startmeny är till för 
att ladda ner en WinCE-kärna till RAM-minnet på en dator under utvecklingsarbetet 
via t.ex. ethernet. SuSE klarade inte att hantera det riktigt rätt, utan det slutade med en 
ominstallation från grunden. 

3.3 Display 
För att kunna leverera en riktigt prispressad displayenhet har jag valt en QVGA 
monokrom STN-display utan pekskärm, denna skärm kräver lite anpassningslogik och 
en specialdrivrutin för att fungera. Den inbyggda LCD-kontrollern kan bara visa 
640*480 pixlar som lägsta upplösning, men med lite modifiering borde det gå att visa 
QVGA. Det finns dock möjlighet till en TFT-display i färg (upp till 1024*1024 pixlar) 
och pekskärm om applikationen kräver det och kunden vill betala lite extra för att få 
färg och större display. En färg-TFT med VGA-upplösning eller högre behöver ingen 
anpassningslogik för att kunna anslutas.[12]  
Den första enheten som skulle provas om det blir en fortsättning på detta 
examensarbete skulle använda en TFT-display i färg med VGA-upplösning pga. att 
den enheten skulle baseras på ett utvecklingskort för ATLAS-processorn från ST. 
Skulle man vilja ansluta en STN-display till detta kort så skulle några komponenter 
behöva bytas och systemet byggas om lite för att möjliggöra anslutning. Anslutning av 
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STN-display skulle även kunna göras via GPI/O (generella I/O-signaler), men denna 
lösning kräver att en specialdrivare utvecklas för denna display. Om denna lösning 
väljs bör man fundera på om man ska ha bild innan operativsystemet har laddats? I så 
fall måste ett grafikbios skrivas för den aktuella skärmen. 

3.4 Interaktion dator-människa 
För att få en enkel displayenhet som kan monteras på begränsade utrymmen ska 
enheten kunna användas utan tangentbord och mus. I de fall inmatning eller val ska 
ske av användaren finns knappar på ena långsidan och ena kortsidan av displayen, 
applikationerna får anpassas så att de kan styras med hjälp av några enstaka knappar. 
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Figur 12. Tänkt utseende på modulen. 

 
Figuren ovan visar ett förslag på hur Displaymodulen skulle kunna se ut med ett enkelt 
program igång. Bredvid displayelementet sitter sju knappar, deras funktion för tillfället 
visas på displayen. Genom att visa funktionen på knapparna i displayfönstret kan 
knapparna ges olika funktion beroende på vilket fönster som är öppet för tillfället, pga. 
den lilla displayytan vill man ha olika skärmbilder som enkelt går att växla mellan. 
Om man väljer att bygga en enhet med pekskärm kan man givetvis ta bort de fysiska 
knapparna som finns i figuren ovan och istället göra allt i mjukvara. 

3.5 I/O 
För att kunna få en så miljötålig enhet som möjligt (se nedan) så minimeras antalet I/O 
på displayenheten. Det enda jag vill dra ut är två stycken CAN-bussar, men kunder har 
önskemål om allt ifrån USB till PC Card. Då processorn har många olika I/O inbyggt 
så kommer förmodligen en framtida produkt att innehålla USB-portar då det är en 
enkel port att ansluta externa enheter till. CAN-kontrollerna kommer att anslutas på 
ISA-bussen för att på så vis få ett enkelt interface till dessa, en PLD (programmerbar 
krets) kommer att användas för att fungera som anpassningslogik mellan processorn 
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och kontrollerna. De kunder som vill ha dessa anslutningar på annat än 
utvecklingsenheter för bänk hänvisas till Cross Country Pilot som är en mer avancerad 
styr- och informationsenhet från CC Systems. [9] 

3.6 Minne 
För att undvika att mönsterkortet enbart designas för en typ av minneskapslar som 
upphör att tillverkas eller blir väldigt dyra efter en tids produktion, valde jag att 
designa in en SDRAM SO-DIMM hållare (Small Outline-Dual In Line Memory 
Module). SO-DIMM är en vanlig storlek på minnesmoduler för bärbara datorer. 
Hållaren har 144 ”ben” och 64-bitars databuss. I hållaren kan vanliga minnesmoduler 
till bärbara datorer användas, eller så tillverkas egna minnesmoduler. En sak att 
komma ihåg är att Atlas-processorn enbart stödjer singel-sided SO-DIMM. 
För att lagra bios behövs ett flash EPROM på ca 2 Mbit (256k*8) beroende på vilket 
bios man väljer, t.ex. 28F020 går att använda till detta ändamål. På grund av 
utrymmesskäl så måste det vara ett ytmonterat ROM. För att enkelt kunna byta och 
programmera om så är PLCC-kapsling ett bra alternativ. Vill man ha ett ytmonterat 
flash utan sockel kan storleken minskas ner betydligt, men denna lösning kräver att 
mjukvara finns för programmera om bios 

3.7 Lagringsmedium 
För att lagra operativsystem, inställningar och annan data behövs någon form av 
lagringsmedium. Då lagringsmediumet ska klara både vibrationer och kyla så är 
vanliga hårddiskar uteslutna, om man inte använder vibrationsdämpande 
upphängningar och uppvärmning. Bra upphängningar för hårddiskar som dämpar 
vibrationer från fordon är det svårt att få tag på. Någon form av icke-roterande diskar 
skulle vara det bästa att använda då dessa tål vibrationer bättre än roterande diskar, här 
finns bl.a. Compact Flash (sitter bl.a. i digitalkameror) och Disk-On-Chip att välja på. 
Disk-On-Chip sättes direkt i en IDE-kontakt och på så sätt fås ett system man enkelt 
kan köra med hårddisk istället om man skulle vilja. Compact Flash kräver en speciell 
hållare som man bara kan använda till dessa flashkort. Dessa icke-roterande diskar har 
i dagsläget mindre kapacitet än roterande och kostar dessutom mer. 
Om man ska köra små applikationer utan operativsystem, som inte behöver spara 
undan en massa inställningar och data så kan ett större flash användas än det som 
bioset behöver och lagra datan där. 

3.6 Spänningsmatning 
Målgruppen för denna displaymodul är t.ex. traktorer, truckar och lastbilar. Dessa 
fordon har ett 24 Volts elsystem så spänningsmatningen designas för att kunna 
användas i en sådan omgivning. Matningen bör klara upp till minst 28 Volt då 
laddspänningen är över 24 Volt. Önskvärt är att enheten kan användas med 12 Volts 
matning från personbil och liknade utan modifiering. Skydd mot ”spikar” på 
matningen måste också finnas då bl.a. tändningen kan generera ”spikar” som kan 
förstöra känslig elektronik. Enheten bör också kunna göra en kontrollerad avstängning 
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om matningsspänningen sjunker under en kritisk nivå, om ett batteri behövs eller inte 
beror på operativsystem och applikation (ifall data behöver sparas ner eller ej). 

3.7 Miljötålighet 
Då inte alla komponenter i displaymodulen tål låga temperaturer måste värmeelement 
monteras för att värma upp enheten innan start, detta är speciellt viktigt för displayen 
då de flesta displayer inte är specificerade för att användas eller lagras kallare än -20°. 
Atlas-processorn finns i två stycken olika utföranden med avseende på temperatur. 
Den vanliga har temperaturområde, under användning (jfr eng. operating) på 0 till 
+85°C och den med utökad temperaturspecifikation –40 till +115°C (operating). När 
det gäller förvaring är bägge modellerna specificerade till –40 till +150°C.  
Uppvärmningen kan kontrolleras av en liten AVR-processor som samtidigt ser till att 
alla uppstarter och nedstängningar blir kontrollerade. 
När det gäller skydd mot damm och vatten så siktar CC Systems på IP 65 eller högre. 
Denna höga IP-klass är enklast att uppnå genom att ha få kontakter på enheten då det 
är svårt att få det tätt i och kring kontakter. För att få bättre miljötålighet lackas korten 
med ett icke-ledande lack. Genom att gjuta in korten i kiselgel eller epoxy kan man få 
enheter som tål hårdare miljöpåfrestningar. Gjutning med t.ex. epoxy kan även ge en 
del oönskade egenskaper vid temperaturcykling, såsom att komponenter slits loss från 
mönsterkort eller att kapslingen för komponenterna slits sönder. Om man väljer att 
gjuta in en enhet så måste den designas för det och gjutmaterialet måste väljas med 
omsorg utifrån deras egenskaper och tänkt miljö.[3] 
Eftersom enheten ska användas till civila applikationer ställs inga överdriva krav på 
EMC-tålighet mot bland annat displayen. Militära enheter kräver dock ett skärmande 
glas framför displayelementet för att tåla yttre strålning och även minska strålning från 
enheten, sådana skärmande glas är dyra och försämrar bildkvaliteten. 
Enheten ska inte innehålla några roterande diskar eller andra lösa föremål för att kunna 
användas i skakig miljö. Processorkortet skruvas ihop med bärarkortet för att undvika 
dålig kontakt mellan korten vid stötar och vibrationer. Stora och tunga komponenter 
limmas mot mönsterkortet för att inte få fysiska påfrestningar i anslutningspunkter, 
som är den punkt där komponentbenen går av pga. utmattning i materialet. [3] 
Kapslingen utgör en stor startkostnad för att utveckla liten displaymodul till en 
produkt. För att kunna framställa billiga kapslingar måste ett verktyg tillverkas för 
gjutningen, ett sådant verktyg för en enkel kapsling kan kosta 200-250 ksek och uppåt 
att framställa. Priset på verktyget beror på vilken teknik man väljer för framställningen 
av kapslingen och uppskattade seriestorlekar. Efter att ett verktyg har tagits fram fås en 
ganska låg kostnad för varje kapsling som tillverkas, ca 150-200 sek för en fram och 
en baksida. 

3.8 Jämförelse enklare enhet 
En enklare enhet än det som i rapporten benämns displaymodul skulle vara en enhet 
utan operativsystem och med avsevärt mindre processorkraft. Displayen ska bara klara 
ett antal förbestämda symboler, siffror och staplar. Denna enkla display skulle kunna 
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ersätta den vanliga instrumenteringen i ett fordon. En sådan enhet skulle bli ett 
komplement till liten displaymodul och skulle göra anspråk på en annan marknad. Det 
som är viktigast för en sådan här enhet är ett lågt pris (om man bortser från 
funktionalitet) för att ta stora marknadsandelar snabbt och därigenom få upp 
volymerna. 

 
Figur 13. Möjligt utseende på en enklare enhet. 

Figuren ovan visar hur en enklare enhet skulle kunna tänkas se ut. En liten 
kundanpassad display och tre stycken knappar med fasta funktioner. Eventuellt skulle 
en sådan enhet helt sakna knappar för styrning om man bara vill presentera 
information och inte styra något. 
Den enklare enheten skulle t.ex. kunna vara uppbyggd av en Fujitsu-processor (50-100 
sek/styck) med inbyggd CAN, flash-ROM och RAM. Som display skulle en enkel 
kundanpassad display (ca 200 sek, inkl verktyg och backlight) kunna användas, denna 
typ av display är mycket enklare att styra från en processor då den har väldigt 
begränsad funktion. Denna lösning kräver ganska stora serier då den kundanpassade 
displayen blir dyr i små serier. Storleken på serien man bör beställa av kundanpassade 
displayer minskar med ökande storlek på displayen. En leverantör av kundanpassade 
displayer gav detta prisexempel: Verktyg 30-40 ksek, minimumorder 50 ksek 
(exklusive verktyg), display 100*20mm 30-40sek/st. Detta innebär att minst 1200-
1600 stycken bör beställas för att få ner styckepriset. 
Kostnadsuppskattning för displaymodulen kommer senare i denna rapport, och 
kommer att bli ganska mycket dyrare än den enklare modul som nämns ovan. Man bör 
dock komma ihåg att det är två stycken helt olika produkter, med olika prestanda och 
applikationsområden. 
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4 PROCESSORKORT 

Processorkortet valde jag att göra som en egen modul vilket kan jämföras med 
processorkorten som finns i PC/104-format. Fördelen med denna lösning är att mer 
dynamiska lösningar kan göras än om allt monterats på samma mönsterkort. Vill en 
kund ha en egen lösning så behövs inte de kritiska delarna runt processorn t.ex. 
minnesbussen layoutas om. Detta modulbyggande förkortar designtiden för nya 
designer och den mest svårmonterade komponenten är processorn, som är en BGA-
komponent, och det är bra om det sitter på ett eget kort ifall monteringen blir 
misslyckad. BGA-komponenter är svåra att byta om lödningen blir misslyckad, detta 
kräver specialutrustning och är tidskrävande. Det är omöjligt, att upptäcka en dålig 
lödning om man inte har en BGA-röntgenutrustning. 
Det som ska finnas på processorkortet är processorn, en SO-DIMM-sockel, lite flash 
för bios, en kristall, de nödvändiga passiva komponenterna och alla signaler utdragna 
till kontakter/stiftlister. Ett PC/104-kort har ungefär måtten 90*95 mm och något 
sådant kommer även kortet till detta projekt att bli om alla I/O-signaler ska dras ut till 
kontakter. Processorn sitter på ena sidan och SO-DIMM:en på den andra, de andra 
komponenterna placeras ut så att de får plats. En fördel med att bygga i standardformat 
är att labexemplar och prototyper kan specialutrustas med funktioner från andra 
PC/104-kort och därmed få ner priset för fortsatt utveckling. 
Mönsterkortet till processorn kommer troligen att vara på sex till åtta lager för att 
kunna dra (jfr eng. Route) alla signaler och samtidigt ha ett jordplan samt ett 
spänningsplan. Spänningsplanet delas upp i mindre plan för de olika 
matningsspänningarna. 
En nackdel med att dela upp i ett processorkort och ett bärarkort är att man inte får en 
lika kompakt lösning som man skulle ha fått om allt integrerades på samma 
mönsterkort. Alla kontakter kommer att ta upp ganska stor yta både på processorkortet 
och på bärarkortet. Lösningen med två stycken kort går att göra med mindre yta, men 
blir å andra sidan tjockare då två kort måste ”stackas” på varandra. 
Processorn drar upp till 4 Watt beroende på vilken hastighet den körs i och hasigheten 
på bussarna. Denna värmeutveckling går att leda bort med passiv kylning, dvs. 
processorvärmen ledes ut i lådan den sitter monterad i. Det är viktigt att tänka på, när 
processorkortet layoutas, att värmen kan ledas ut. Minnet kommer också att avge lite 
värme men det är lite i förhållande till vad processorn avger. Compact Flash-kortet 
placeras lämpligen på bärarkoret pga. utrymmesbrist. 
Elschemat till processorkortet har jag ritat men valde att inte göra någon PCB-layout 
både pga på tidsaspekten, min egen kunskap i PCB-layout och sist men inte minst för 
att valet av vilken funktionalitet som den ska ha inte är helt bestämt än. När jag ritade 
elschemat hade jag stor hjälp av referensdesignen som ST tillhandahåller, tyvärr var 
inte cadprogrammet jag använde (CadInt) kompatibelt med det som ST använt så en 
massa tid gick åt att skapa schemasymboler och koppla dessa mot PCB-symboler. 
Detta elschema återfinns i bilaga 1. 
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5 BÄRARKORT 

Bärarkortet är det som i en vanlig persondatorer motsvar moderkortet, men i detta fall 
sitter även spänningsförsörjningen och de funktioner som normalt är instickskort 
integrerat på bärarkortet. Funktioner som kommer att ligga på bärarkortet i 
minimumutförande är CAN-kontroller och RS-232-drivkretsar. Extra funktioner som 
kan sättas dit är allt som går att sätta in i en vanlig PC, t.ex. USB (själva funktionen 
finns i processorn, behövs bara lite anpassning), Ethernet (antingen på ISA eller PCI, 
bra för kodladdning och överföring av filer), Bluetooth mm. 
Bärarkortet ska även innehålla en enkel processor för att kontrollera spänningsmatning 
och eventuellt knapparna på framsidan. Kortet ska vara mindre till ytan än 
displayelementet (≈5”) för att det ska gå att göra en låda som har smidiga yttermått. 
Spänningsförsörjningen kommer att bestå av switchade DC/DC-omvandlare för att få 
hög verkningsgrad (80-95 %) och inte som linjära DC/DC, vilka bränner bort lika 
mycket effekt som de lämnar vilket inte är önskvärt när man vill ha små slutna lådor. 
Att använda aktiv kylning är inte möjligt då fläktar inte är lämpliga att ha i dammiga 
och fuktiga miljöer eftersom man vill ha täta kapslingar för att undvika fukt och damm 
i enheten. 
Jag valde att inte rita något fullständigt elschema till bärarkortet då det är väldigt 
beroende av den aktuella kundens krav och inget som är av avgörande betydelse för 
den här rapporten. De delar av elschemat jag ritat upp var delar av 
spänningsförsörjning och en lösning för att kunna ansluta två stycken CAN-bussar på 
ett enkelt sätt på ISA-bussen. Då elschemat till bärarkortet inte kan ritas klart bifogas 
det inte till rapporten. 
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6 KOSTNADSUPPSKATTNING 
Priset som var sagt på displaymodulen var ett försäljningspris på 7-9000 sek och 
därmed måste tillverkningskostnaden vara betydligt lägre för att tillverkningen ska 
vara lönsam. Vad kan det kosta att tillverka en displaymodul med specifikationer 
enligt ovan? De kostnader som är enklast att få ett pris på är de större komponenterna 
och displayen. 
Priset på processorn beror på vilken maximal klockfrekvens den har, samt vilken 
temperaturspecifikation som önskas. Priset på STPC Atlas ligger i storleksordningen 
460-660 sek om man köper mindre serier. 
Kostnaden för själva displayelement är lite svårare att säga det beror ju som tidigare 
nämnts på vilken teknik man väljer och så klart på vilken storlek man vill ha. För det 
enklaste displayelementet får man betala ca 500 sek (STN 1/4VGA Monochrom, 5.7”). 
Kostnaden för displayelement har den sista tiden gått upp pga. att vissa fabriker som 
tillverkade dessa har lagts ner av lönsamhetsskäl när priset var lågt. 
Kapslingens kostnad beror väldigt mycket på vilka seriestorlekar som ska produceras, 
eftersom olika tekniker används beroende på volymen som tillverkas. Siktar man på 
stora volymer är den stora kostnaden att ta fram ett verktyg för tillverkningen, men då 
fås å andra sidan en låg kostnad per låda. Om man siktar på en mindre serie så 
tillverkas ett billigt verktyg men det å andra sidan medför en högre kostnad per enhet. 
För tillfället ändras minnespriserna väldigt kraftigt (ökar) och något pris på en SO-
DIMM är omöjligt att säga. Prisändringarna  gäller också flash-kretsar. 
Compact Flash kostar idag ca 500 sek för 64 Mb vilket räcker för mindre 
applikationer. Ska man installera ett större OS så får man välja ett större Compact 
Flash-kort. Windows NT4 går att köra på 192 Mb utan större bekymmer. 
Nedan finns en tabell med en grov kostnadsuppskattning. Tabellen ska ses som en 
uppskattning och inte något man bör nöja sig med om man verkligen har tänkt 
producera enheten. För att göra en riktig uppskattning måste man veta vilka 
seriestorlekar man tänkt sig och ha detta till grund för beräkning av inköp. Dessutom 
bör man tänka på tidsaspekten, hur lång tid det tar att få alla delarna levererade. 
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min, sek typ, sek max, sek
Processor 460 560 660
Kristall 30 40
Flash 200 250
SO-DIMM 300
SO-DIMM sockel 50
Mönsterkort, processor 150
Mönsterkort, bärar 0
Anpassningslogik 50
Skärm 500
Kapsling 300
Lagring, Compact Flash 500

2640  

Tabell 5. Kostnadsuppskattning 

 
Förutom själva komponentkostnaderna och kapsling tillkommer en hel del andra 
kostnader, bl.a. ska utvecklingskostnaden slås ut på ett lämpligt antal enheter. Sedan 
kostar det att tillverka kretskortet, dvs. montera kretsar på ett mönsterkort. Sist men 
inte minst måste alla företag gå med vinst för produkterna som tillverkas. Hur stort 
kostnadspåslag som fås med alla omkostnader är svårt att säga då bl.a. vinsten måste 
anpassas mot tänkta kunder, ska man sälja till köpstarka kunder som inte bryr sig så 
mycket om priset, går det bra med ett stort påslag. 
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7 HAR JAG VALT RÄTT PROCESSOR? 

Efter att ha pratat med Kjell Brunberg (Managing Director Hectronic AB) om 
strömsnåla processorer börjar jag undra om jag valt rätt processor. Han hävdar att en 
ST-lösning är dyrare än t.ex. en Geode-lösning. Om det han säger stämmer eller inte är 
svårt för mig att veta. Köper man en Geode-processor (som kostar ca $100 i 100-tal) så 
måste man även ha ett companionchip för få lite I/O-anslutningar. Med mina 
kunskaper ser en Geode-lösning dyrare ut, men förmodligen har de fått bättre priser 
genom att budgetera större serier. 
Men som alltid vill säljare sälja sina saker med argument som att just deras produkt är 
bättre och billigare än andra tillverkares. Om det är en så dålig lösning med en ST-
processor kan man fråga sig varför Hectronic’s precis släppt ett kort med en sådan på? 
Oavsett vilken processor ett procssorkort byggs med, så kommer den inte att vara 
modern när kortet kommer från tillverkning. 
Vad man än väljer, så kommer någon att säga att man gjort ett dåligt val. 
Teknikutvecklingen är också en faktor som kommer att göra att mitt val är inaktuellt 
kanske inom ett år då det kommit nya processorer som är snabbare och drar mindre 
ström. 



36 

Referenser 

Böcker 
[1]  Furber, Steve, 2000. ”ARM systems-on-chip architecture”. Second 

edition. Addison Wesley. ISBN 0-201-67519-6 
[2]  Wilson Havewala, 2001. “Building Powerful Platforms with Windows 

CE”. Addison Wesely. ISBN 0-201-61633-X 
[3]  Danielsson, Hans, 2000. “Byggsätt för elektronik”. Industrilitteratur 

AB. ISBN-91-7548-563-X 

Standarder 
[4]  I2S bus specification- Philips Semiconductors 
[5]  Audio Codec ’97 

ftp://download.intel.com/ial/scalableplatforms/ac97r22.pdf 

Websidor 
[6]  www.kvaser.se/can 
[7]  www.zfmicro.com 
[8]  www.st.com 
[9]  www.cc-systems.com 
[10]  www.usb.org 

Datablad 
[11]  ST ATLAS, www.st.com 
[12]  Nan Ya LM203, www.mark-products.com 
 



37 

INDEX 

A 
ATA, 5 
ATLAS. Se STPC ATLAS 

C 
CAN, 9 

E 
EIDE. Se IDE 

F 
Firewire, 8 

I 
IDE, 5 
IEEE 1394. Se Firewire 

ITO, 15 

S 
STPC ATLAS, 22 

T 
TFT, 12 
TN, 12 
Touch Screen, 14 

U 
USB, 7 

 





























   

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 
vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av 
dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten, 
säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ 
art. 

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i 
den omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan 
beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan 
form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära 
eller konstnärliga anseende eller egenart. 

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se 
förlagets hemsida http://www.ep.liu.se/ 
 
 
In English 
 
The publishers will keep this document online on the Internet - or its possible 
replacement - for a considerable time from the date of publication barring 
exceptional circumstances. 

The online availability of the document implies a permanent permission for 
anyone to read, to download, to print out single copies for your own use and to 
use it unchanged for any non-commercial research and educational purpose. 
Subsequent transfers of copyright cannot revoke this permission. All other uses 
of the document are conditional on the consent of the copyright owner. The 
publisher has taken technical and administrative measures to assure authenticity, 
security and accessibility. 

According to intellectual property law the author has the right to be 
mentioned when his/her work is accessed as described above and to be protected 
against infringement. 

For additional information about the Linköping University Electronic Press 
and its procedures for publication and for assurance of document integrity, 
please refer to its WWW home page: http://www.ep.liu.se/ 
 
© [Michael Jonsson] 

http://www.ep.liu.se/



