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Sammanfattning 

 

 

För många med en inbrottscentral hemma eller på sitt företag  kan det vara intressant att i 
realtid kunna få information om statusförändringar. I vanliga fall kontaktas man av 
larmcentralen som man är ansluten till, men då oftast enbart vid allvarliga händelser som t.ex. 
larm eller sabotage och oftast med någon minuts fördröjning. 
I detta arbete visar jag hur man med enkla medel kan utöka funktionaliteten på sitt larmsystem 
genom att använda sig av en mikroprocessor och en mobiltelefon. 

Arbetet resulterar i en fungerande konceptuell enhet med förslag till enkla förändringar för 
utökad funktionalitet och säkerhet. 
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RS-232 Recommended Standard 232 
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I2C  Inter Integrated Circuit 

USB  Universal Serial Bus 
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TTL  Transistor-Transistor Logic 
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ASCII American Standard Code for Information Interchange 
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Kapitel 1 Inledning 

 

1.1 Syfte 

Att med billiga och enkelt tillgängliga komponenter tillverka en enhet som via mobilnätet 
vidarebefordrar statusförändringar från elektronisk utrustning som har RS-232 interface. I 
detta specifika fall för en inbrottscentral. 

 

1.2 Bakgrund 

Ett stort antal av de lite större inbrottsanläggningar som är i kommersiell drift i dag är 
antingen tämligen gamla (tidigt 90-tal) eller är baserad på teknologi som utvecklades innan 
mobil kommunikation  blivit billig och tillräckligt tillgänglig. Anledningarna till den långa 
driftstiden  är att kretskorten utvecklades för att ha hög driftssäkerhet och blev därigenom 
också tämligen långlivade samt att i motsats till t.ex. datorer och telefoner så finns inte samma 
krav på mindre och snabbare komponenter.  

Till dessa inbrottscentraler  hör oftast ett så kallat skrivarkort vars uppgift är att kontinuerligt 
skriva ut händelseloggen på papper i samma stund som händelsen registreras av 
inbrottscentralen. Detta för att kunna arkivera loggarna, för läsbarheten, men även ur ett 
säkerhetsperspektiv utifall inbrottscentralen skulle bli förstörd eller gå sönder. 

Idag står oftast dessa skrivarkort oanvända men fortfarande fullt funktionella. 
 

 

Figur 1. Skrivarkortet som används vid detta examensarbete. 

 
Eftersom mikroprocessorer och mobil kommunikation blivit så billigt var min tanke att man 
kunde göra dessa loggar tillgängliga för slutanvändaren eller installationspersonal via t.ex. 
SMS eller som datatrafik över GPRS. Valet föll på SMS då det blir enklare att implementera 
samt att ingen programvara behövs då SMS ingår som en funktion i alla kommersiella GSM-
telefoner. 
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1.3 Omfattning och avgränsningar 

 
Enheten jag tar fram kommer att vara en prototyp ämnad att visa på möjligheterna för en 
eventuell slutanvändare snarare än att ta fram en genomarbetad kommersiell produkt. Detta 
innebär att enheten implementeras på en experimentbräda istället för på ett kretskort samt att 
programmering av enheten endast görs via ICSP-anslutningen. För en kommersiell produkt 
hade det krävts ett kretskort och möjlighet att programmera vissa parametrar på ett enklare sätt 
t.ex. genom att skicka sms till enheten.  
 
 
1.4 Metod 

 
Jag ville använda mig av lättillgängliga och billiga produkter för att i största möjliga mån 
kunna bedriva utvecklingen själv hemma samt för att underlätta för någon som ville prova att 
göra något liknande själv.  
 
Arbetet bestod helt enkelt i att fastställa hur kommunikationen från inbrottscentralens 
skrivarkort  sker, sedan välja mikroprocessor, utvecklingsmiljö, utvecklingsspråk samt lämplig 
hårdvara och metod för att skicka SMS. 
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Kapitel 2 Huvuddel 
 
 
Inbrottscentralen med tillhörande skrivarkort som jag använt mig av är tillverkad av ett 
kanadensiskt företag som heter Digital Security Controls (DSC). Det är en produkt som har 
stor spridning världen runt och har visat sig mycket pålitlig. 
 

2.1 Kort om inbrottslarm. 

 
Terminologin varierar mellan olika tillverkare när man pratar om inbrottssystems funktioner. 
Jag väljer att använda den terminologi som tillverkaren av denna inbrottscentral använder . 
 
En larmanläggning kan sägas bestå av ett antal sektioner som tillhör ett område.  
Exempel på sektioner kan vara en magnet som indikerar om en dörr är öppen eller stängd, en 
rörelsedetektor som indikerar om något rör sig inom det bevakade området eller en 
glaskrossdetektor som löser ut om tillräckligt kraftiga vibrationer detekteras i ett fönster. 
Dessa sektioner kan sedan läggas i ett område kallat t.ex. ”Undervåningen”. Detta område kan 
sedan slås på eller av från en manöverpanel genom att identifiera sig med en personlig kod. Är 
området tillkopplat så utlöses ett larm när någon sektion aktiveras och är området avslaget så 
genereras inget larm även om sektionerna aktiveras. 
 

 

Figur 2. Exempel på rörelsedetektor och magnetkontakt. 
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Figur 3. Exempel på manöverpanel från Honeywell. 

 

I händelse av larm tjuter oftast en sirén under en begränsad tid eller tills en användare med 
behörighet identifierat sig på manöverpanelen och kvitterat larmet. Ofta finns det en 
uppringare till inbrottssystemet som via telenätet ringer upp en larmcentral som i sin tur 
skickar ut väktare till objektet som larmet kom från. De larm och händelser som genereras 
skrivs ibland också ut på papper om det finns en skrivare ansluten till inbrottssystemet. På 
skrivaren skrivs även mindre allvarliga händelser än larm ut t.ex. om ett område slagits till 
eller från, eller om en ny användare lagts in i systemet etc.  

Enheten som jag utvecklar i detta examensarbete är alltså tänkt anslutas till skrivarutgången 
tillhörande inbrottscentralen och därigenom kunna leverera en delmängd ur denna information 
till en mobiltelefon via SMS. 

Exempel på meddelande som skulle kunna vara intressanta att skicka är ju då t.ex. 
inbrottslarm, sabotagelarm eller verifikation på om en tillkoppling av ett område verkligen 
skett eller inte. Det kan ju vara så att anställda på ett företag jobbat över eller glömt något och 
sedan glömmer att larma på när de går hem. 

 

2.2 Kort om mikroprocessorer 

Mikroprocessorer, av den typ som avses i detta arbete, innebär ett enkelt och billigt sätt att 
utveckla elektronik med en given funktionalitet. De innehåller oftast en rad in och utgångar 
som kan vara både analoga och digitala och de stöder oftast ett antal standarder för 
kommunikation med andra enheter, t.ex. I2C, USB och RS-232.  

 

2.3 Val av utvecklingsmiljö 

 
Utvecklingen skedde på en normal PC med operativsystemet Microsoft Windows XP Service 
Pack 3. Datorn hade 2 st inbyggda kommunikationsportar för RS-232-kommunikation vilket 
underlättade arbetet. 
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De mikroprocessorer som jag tittade på var  
 

• PIC från Microchip 
• AVR från Atmel 
• ARM från ARM-holdings 

ARM var lite svåra att hantera då de inte fanns i DIP-kapsling utan enbart för ytmontering. De 
var även svårare att få tag i samt dyrare och kanske onödigt kraftfulla. 

 

 

Figur 4. Exempel på en mikroprocessor av typen ARM i QFP-kapsling. 

 

AVR är väl likvärdig med PIC på de flesta punkter. Dock så fanns inte kretsar eller 
experimentkort tillgängliga över disk på orten där jag bodde. 

Valet föll på PIC då de fanns enkelt tillgängliga och var billiga. Det fanns även en uppsjö av 
forum och information att tillgå på internet. 

En PicKit2-programmerare med utvecklingskort inköptes och i det paketet följde det även 
med en PIC16F690. 

 

Figur 5. PicKit2. 
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Figur 6. PIC16F690 i PDIP-kapsling. 

 

Datablad för PIC16F690 : 

Parameter Name  Value 

 Program Memory Type  Flash 
 Program Memory (KB)  7 
 CPU Speed (MIPS)  5 
 RAM Bytes  256 
 Data EEPROM (bytes)  256 
 Digital Communication Peripherals  1-A/E/USART, 1-SSP(SPI/I2C) 
 Capture/Compare/PWM Peripherals  1 ECCP 
 Timers  2 x 8-bit, 1 x 16-bit 
 ADC  12 ch, 10-bit 
 Comparators  2 
 Temperature Range (C)  -40 to 125 
 Operating Voltage Range (V)  2 to 5.5 
 Pin Count  20 
 Cap Touch Channels  12 
 

PIC16F690 innehåller en intern oscillator som är tillräckligt noggrann för kommunikation 
med RS-232 samt en EUSART, det vill säga en hårdvarulösning för att kommunicera via RS-
232. Jag kom att behöva 2 kanaler för RS-232-kommunikation, en för skrivarkortet och en för 
GSM-modemet så med andra ord så fattades det en RS-232 kanal. Efter att ha läst på lite så 
visar det sig att man kan emulera fler EUSARTs mjukvarumässigt i C-programmet genom att 
använda de befintliga generella in- och utgångarna, så jag beslöt att försöka använda denna 
mikroprocessor ändå. 

PickKit2 programmeraren ansluts med en USB-kabel till datorn. En utvecklingsmiljö kallad 
MPLAD IDE följer med på CD-skiva i detta kit. Utvecklingskortet har en sockel för PDIP-
kretsar där 16F690-processorn sitter samt lite komponenter för att experimentera med, såsom 
lysdioder och en tryckknapp. PicKi2-programmeraren ansluts till utvecklingskortet via en 6-
pinnars stiftlist och möjliggör ICSP, det vill säga man kan programmera om mikroprocessorn 
utan att lossa den från DIP-sockeln på utvecklingskortet. 
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Figur 7. Utvecklingskortets ICSP-anslutning. 

 

Efter några inledande experiment insåg jag att utvecklingskortet som följde med PicKit2 inte 
riktigt passade mitt projekt, så jag köpte ett kopplingsdäck som all utveckling sedan skedde 
på. 

 

Figur 8. Kopplingsdäck AD-11 från Elfa AB. 

 

 

Figur 9. ICSP-anslutning på kopplingsdäcket via en stiftlist. 
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Nu saknades det bara en programvara för mjukvaruutvecklingen. 

Den C-kompilator som följde med i PicKit2- utvecklingsmiljön var PICC Lite från HI-TECH. 
Den spenderade jag en hel del tid med att försöka få igång en fungerande miljö med men fick 
ge upp. Efter en del sökande och experimenterande så hittade jag en demoversion av en C-
kompilator från Custom Computer Services, CCS, som jag lyckades kompilera mina första C-
program i. 

Det hela blev alltså lite omständligt då jag först fick kompilera i CCS-kompilatorn, sedan gå in 
i MPLAB IDE, välja min PicKit2 (den stöder flera olika programmerare), importera HEX-
filen som CCS genererat och sedan ladda upp den till mikroprocessorn därifrån. 

 

2.4 TTL och RS232 

Datakommunikationen från mikroprocessorn sker på TTL-nivå och spänningsnivåerna skiljer 
sig från de nivåer som används i RS-232-standarden 

Spänningsnivåer för TTL är 0 volt för logisk nolla och +5 volt för logisk etta och för RS-232 
gäller allt mellan -3 volt och -25 volt för logisk etta samt +3v till +25 volt för logisk nolla. För 
kommunikationsporten på en normal PC är det oftast plus och  minus 13 volt som gäller. 

 

 

Figur 10. Spänningsnivåer för RS-232 respektive TTL. 

 

För att åtgärda detta så använde jag en krets från Maxim kallad MAX233 som kan omvandla 
spänningsnivåerna mellan TTL och RS-232 nivåer. Detta möjliggjorde alltså kommunikation 
mellan datorns kommunikationsportar, skrivarkortet, GSM-telefonen och mikroprocessorn. 
Det finns billigare varianter som gör samma sak men denna krets behöver inga externa 
kondensatorer vilket underlättade hanteringen. 
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Figur 91. MAX233. 

 

 

 

2.5 Hanteringen av textmeddelanden från skrivarkortet 

 
Enligt manualen för inbrottscentralen ska skrivaren anslutas mot skrivarkortet med 4800 Bit/s, 
1 stoppbit, ingen paritet samt utan flödeskontroll. Jag anslöt en nollmodemskabel mellan 
datorns kommunikationsport och skrivarkortet med dessa inställningar för att kunna ta emot 
texten. 
 

 

Figur 10. Nollmodemskabel med DB9-hona till RJ11-hane. 

 
Nollmodemskabel innebär kort att man växlar anslutningarna för att skicka och ta emot data i 
kabeln för att kunna kommunicera direkt mot en PC. 
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Figur 11. Skillnad mellan en rak kabel och en nollmodemskabel. Båda är utan flödeskontroll. 

 
 

Datorn som användes under utvecklingen hade operativsystemet Microsoft Windows XP och 
där följer det med ett program som heter Hyperterminal (hypertrm.exe) som kan användas för 
att kommunicera via datorns COM-port. 
 

 

Figur 12. Hyperterminal för Microsoft Windows. 
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Efter att ha programmerat upp inbrottscentralen (redovisas inte) så använde jag en funktion 
(”fånga in text”) i Hyperterminal för att spara texten som syns i terminalfönstret till en textfil 
för analys.  

Jag såg till att generera ett stort antal typer av meddelanden från inbrottscentralen för att få en 
tillräckligt bra bild av meddelanden som kan genereras för att sedermera kunna göra 
programmeringen av mikrodatorn. 
 

 

Figur 13. Logg från det aktuella inbrottssystemet. 

 

Meddelandena från skrivarkortet är alltså indelade i 4 delar bestående av: 

 
• Områdesnamn 

• Datum (yy-mm-dd) 
• Tidpunkt (hh:mm:ss) 
• Statusförändringar 

 
Detta ger mig alltså stor möjlighet att designa väldigt specifika kriterier för vilka larm som ska 
skickas via SMS. Till exempel man kan välja att enbart skicka meddelanden från området ”BY 
27” som inkommer mellan kl 19:00-23:00 och består av tillkopplingar. 

Windows inbyggda texthanteringsprogram ”Notepad” (notepad.exe) visade sig inte vara 
tillräckligt avancerat för att kunna analysera vilka tecken som verkligen utgör loggen. Jag 
provade med ett gratisverktyg (under BSD-licens) som heter Notepad2 och där kunde man 
välja att visa specialtecken.  

 

 

Figur 14. Urval ur en typisk logg från det aktuella inbrottssystemet med synliga specialtecken. 

 

Nu ser man att varje rad avslutas med tecknen CR samt LF. Detta står för Carriege Return 
(ASCII 13 decimalt) samt Line Feed (ASCII 10 decimalt).  

Analys av larmloggen ger alltså följande: 
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1. Områdesnamnet är som mest 15 tecken 
2. Datumet och tiden är tillsammans som mest 17 tecken 
3. Delen för statusförändringar är aldrig längre än 65 tecken och avslutas alltid med 

tecknen Carriage return samt Line Feed.. 

 

2.6 Hantering av SMS via GSM-modemet. 

Sista steget i projektet var att etablera ett sätt att skicka iväg SMS. Jag efterforskade saken i 
diverse forum på internet och kom fram till jag kunde använda mig av en vanlig GSM-telefon 
med RS-232 kommunikation för att med AT-kommandon skicka sms. 

AT-kommandon ger möjlighet att med enkla kommandon skicka SMS-meddelanden, men 
även att konfigurera telefonen på andra sätt. AT-kommandon kan delas upp i 4 grupper enligt 
nedan. 

  

 

Figur 15. Gruppering av AT-kommandon. 

 

Testa Används för att fastställa om en funktion stöds på det aktuella GSM-
modemet. 

Läsa  Används för att utläsa aktuella värden i modemet 

Ställa in Används för att ändra inställningar 
 
Exekvera Används för att utföra en operation  

 

För den intresserade finns fullständiga listor med AT kommandon för GSM att enkelt finna på 
internet. Värt att notera är att inte alla kommandon är implementerade på alla enheter, samt att 
det ofta finns tillverkarspecifika kommandon. 

Jag hade en gammal Ericsson telefon av modell T610 liggandes hemma. Till denna mobil 
finns en kabel, DRS-11, som man ansluter mellan bottenkontakten på mobilen och datorn 
vilket därmed möjliggör kommunikationen med telefonen. 
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Figur 16. Kommunikationskabel DRS-11, samt mobiltelefon T610 från Ericsson. 

 

Jag anslöt denna kabel till kommunikationsporten på min dator och använde mig återigen av 
Hyperterminal med inställningar enligt manualen för denna mobil (9600 bit/s, 8 databitar, 
ingen paritet, 1 stopp-bit och ingen flödeskontroll). Efter att skrivit AT i terminalfönstret och 
fått ett OK tillbaka så är det fastställt att kommunikationen med mobilens GSM-modem var 
etablerad och att den accepterar AT-kommandon. 

GSM-modem kan fås att skicka SMS i textläge och/eller PDU-läge. Textformat är betydligt 
enklare då man kommunicerar i klartext med GSM-modemet, medans PDU-formatet kräver 
omkodning och är omöjligt för en människa att tolka. T610 stöder textformat vilket 
verifierades genom att skicka kommandot AT+CMGF=1 och modemet svarar OK. En etta 
(som i detta fall) betyder att man vill använda text-format och en nolla PDU-format.  
 

För att sedan skicka ett SMS så skriver man: 

AT+CMGS ”aktuellt telefonnummer” följt av return. Sedan skriver man texten man vill ha 
med i SMS:et och avlsutar med CTRL+Z (ASCII 26 decimalt).  

Så här ser det ut i verkligheten i Hyperterminal: 
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Figur 17. Skicka sms med AT-kommandon i Hyperterminal. 

 

Den lilla pilen efter texten ”Hello World” är tangentbordskombinationen CTRL+Z. 

”+CMGS: 204” betyder att allt gått bra. 

Nu hade jag alltså den sista komponenten i kedjan och kunde börja programmera. 

 

2.7 Programmering 

För kommunikationen med telefonen användes mikroprocessorns inbyggda EUSART och för 
kommunikation med skrivarkortet användes en mjukvarubaserad implementation. Den skapas 
genom att i C-programmeringen helt enkelt ange vilka pinnar man vill ha som in(RX)- och 
utgångar(TX) och med vilken hastighet etc. som kommunikationen ska ske så skapar 
kompilatorn resten. 

Ett antal textsträngar med rätt längd enligt specifikation ovan definierades i C-programmet 
och fylldes sedan med text från skrivarkortet.  

Texten för området hamnar i en sträng, datum och tid i en och larmtexten i en annan. Jag valde 
med andra ord att slå ihop tid och datum till en enhet (sträng av tecken). 

 

 

Figur 18. Uppdelning av loggen för stränghanteringen i C-programmet. 
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Under utvecklingen användes Hyperterminal för att simulera skrivarkortet. Det vill säga en 
logg från skrivarkortet sparades på datorn i form av en textfil och matades sedan istället ut på 
en av datorns kommunikationsportar till mikroprocessorn med samma hastighet och 
inställningar som skrivarkortet normalt jobbar med. Detta medförde att jag fick en 
kontrollerad miljö där jag snabbt kunde jobba med vilken text jag ville istället för att generera 
händelser på inbrottscentralen. 

I C-programmet har jag fördefinierat två textsträngar. Det är dessa textsträngar som texten 
från skrivarkortet sedan jämförs emot, och beroende på statusen för vippströmställarna (se 
kommande kapitel) så skickas ett SMS vid en matchning.  

2.8 Interaktion för slutanvändare 

 

Till två av mikroprocessorns ingångar kopplades vippströmställare. De två vippströmställarna 
avgör om matchning ska ske mot till exempel områdessträngen eller larmtextsträngen. 

 

Figur 19. Vippströmställare. 

 

Är vippströmställaren i läge ”PÅ” och vi får en matchning mot den sträng vi ska jämföra mot 
så skickas ett SMS till det numret man definierat i programmeringen. Är vippströmställaren i 
läge ”AV” så skickas inget SMS även om en matchning i jämförande sträng finns. Detta ger 
alltså slutanvändaren en möjlighet att påverka vilken typ av information den vill ha och vid 
vilka tidpunkter beroende på vad som definierats i programmeringen. 

 

Ett konkret exempel: 

Vippströmställare 1 är definierad för att matchas mot texten ”larm” i larmtextsträngen. 
Vippströmställare 2 är definierad för att matchas mot texten ”By 27” i områdessträngen. 

Då kan man ju t ex välja att alla meddelanden från området ”By 27” ska skickas samt att all 
larmtext som innehåller strängen ”larm”, oavsett område, ska skickas då båda strömställarna 
är på. Slås vippströmställare 1 av skickas bara statusförändringar som härrör från By 27 iväg 
etc. 

 Genom att utöka antalet vippströmställare och använda sig av logiska villkor (AND/OR) så 
kan tämligen avancerade villkor skapas. 
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Kapitel 3 Resultat 

 

 

Figur 20. Kopplingsdäckets utseende färdigkopplat (vippströmställare utanför bild). 

 
Syftet med rapporten, det att med billiga och enkelt tillgängliga komponenter skapa en 
konceptuell enhet för att via SMS vidarebefordra statusförändringar av till exempel ett 
inbrottssystem, är uppfyllt. 

 
3.1 Begränsningar 

Enheten jag tog fram har en del begränsningar.  

Förändringar som skulle kunna implementeras för att öka funktionaliteten på enheten är t.ex. 

• Fler ingångar med annan funktionalitet. T.ex. en slutning på en ingång skickar ett 
förprogrammerat SMS. 

• Att vid något villkor, antingen på grund av händelse eller via inkommande SMS, 
aktivera en utgång från mikroprocessorn, eventuellt även via ett relä för att få 
potentialfri slutning eller brytning 

• Galvanisk isolering. Användning av optokopplare för att isolera kretsen galvaniskt 
mot den utrustning man är ansluten till. 

• Om det skulle genereras många SMS som ska skickas på kort tid är det risk att 
enheten inte hänger med. De flesta operatörer tillåter inte SMS över GPRS vilket 
skulle ge ett större antal sms per minut än att skicka med den metod som man måste 
använda idag. 
Cirka sex till tio sms per minut verkar vara en övre gräns. 
En enkel flödesreglering kan implementeras från en utång på mikroprocessorn via ett 
relä där man låter +/- 12 Volt från MAX233-kretsen styra flödet. 
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• Låta slutanvändaren själv programmera med SMS vilka villkor som den inlästa texten 
skall matchas mot.  

• Använda interna övervakningar i mikrochippet (Brownout, Watchdog etc) 
 
 

För att utöka funktionaliteten så måste kommunikationsvägarna ändras enligt denna bild: 

 

 

Figur 21. Befintlig kommunikation och önskad kommunikation 

 

3.2 Tillämpningar 

En fullt utvecklad enhet skulle med små förändringar kunna användas till en rad områden. 
Sannolikt finns det redan professionella produkter för de flesta av dessa områden, men ett 
urval kan vara 

• Strömsnålt och billigt sätt att exempelvis ha en ingång som skickar sms när en 
garagedörr, dörr, fönster eller liknande öppnas.  

• Som temperatur-, fukt-, eller läckagevarning. 
• Att på distans via ett relä tillfälligt bryta strömmen till till exempel en dator när den 

har låst sig. 
• Övervakning av förändringar vid platser utan 230 Volt. Med till exempel ett fulladdat 

bilbatteri så klarar sig en sådan här enhet troligen rätt så lång tid. 
• Till- och frånkoppling av områden på inbrottscentraler. 
• Enheten kan ju även fås att läsa in NMEA-strängar från en GPS-enhet för att till 

exempel larma om ett fordon hamnar innanför eller utanför ett givet område. 

 

 
 

 



18 

Bilagor 

 

Figur 22. Kopplingsschema. 



Figur 23. Blockschema. 

Figur 24. ASCII-tabell. 
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C-programmeringen 
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