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Sammanfattning

Kommunikation genom att använda människokroppen som överföringsmedium, med 
kapacitiv koppling mellan hud och sensor, har varit ett pågående forskningsområde för 
PAN (Personal Area Network) sedan Thomas Guthrie Zimmerman introducerade tekniken 
1995. Anledningen till detta är att undersöka fördelar och användningsområden för en 
kommunikationsmetod som ej sänder ut RF-signaler och därmed minska risken för 
obehörig avlyssning.

Denna rapport beskriver ett examensarbete som undersöker möjligheten till eliminering av 
USB- till UART-konverterare på Microchip BodyCom genom mjukvaru-USB-stack och 
kombinera denna med Body Coupled Communication funktionalitet i en gemensam 
mikrokontroller. Vidare studeras om programkoden i Body Coupled Communication 
sändare kan modifieras för att utöka funktionaliteten.

Det var givet i förutsättningarna att mikrokontroller från Microchip skulle användas, vidare 
var lågt pris respektive låg strömförbrukning viktigt, särskilt för sändaren. Metoden för att 
uppnå detta har varit användning av Microchip BodyCom development kit tillsammans 
med Microchip USB low pin count development kit och Microchip USB firmware 
framework.

Resultatet blev att USB- till UART-omvandlare kunde integreras med Microchip BodyCom 
genom att använda mjukvaru-USB-stack och en modifierad programkod för BodyCom i en 
gemensam mikrokontroller.

Endast fantasin sätter gränsen för vad Body Coupled Communication kan användas till. 
Det skulle t.ex. vara möjligt att utbyta elektroniska visitkort genom en handskakning eller 
öppna en låst dörr endast genom att ta i handtaget.

Sökord: Zimmerman, BCC, BAN, BodyCom, bodycable
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Abstract

Communication using the human body as a transmission medium, the capacitive coupling 
between the skin and sensor, has been an active research area for PAN (Personal Area 
Network) since Thomas Guthrie Zimmerman introduced the technique in 1995. The reason
for this is to examine the benefits and uses of a communication method that does not emit 
RF signals and thus reduce the risk of unauthorized interception.

This report describes a thesis that examines the possibility of elimination of USB to UART 
converter on Microchip BodyCom through software USB-stack and combine this with Body
Coupled Communication functionality in a single microcontroller. Furthermore, studies on if
the application code in Body Coupled Communication transmitters can be modified to 
extend functionality.

It was given in the conditions that microcontrollers from Microchip should be used, 
furthermore, low price and low power consumption were important, especially for the 
transmitter. The method for achieving this has been the use of Microchip BodyCom 
development kit with USB Microchip low pin count development kit and Microchip USB 
firmware framework.

The result was that the USB- to UART-converter could be integrated with Microchip 
BodyCom, using software USB-stack and a modified program code for BodyCom in a 
single microcontroller.

Only your imagination sets the limits for Body Coupled Communication can be used for. 
For example, it would be possible to exchange electronic business cards by a handshake 
or open a locked door only by using the handle.

Keywords: Zimmerman, BCC, BAN, BodyCom, body cable
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Förkortning Förklaring

ASK Amplitude Shift Key

BAN Body Area Network

BCC Body Coupled Communication

CDC Communication Device Class

CTS Clear To Send

DSM Data Signal Modulator

GUI Graphical User Interface

ID Identifiering. Stift på USB Mikro-AB som används för att 
avgöra om den ska användas som värd eller don.

IMRAD Introduction, Metod, Result And Diskussion

IN-Buffer Data till HOST

LDO Low Drop Out. Spänningsregulator

Mb/s Miljoner bitar per sekund

MCHPFSUSB Microchip USB Firmware Framework

MISO Master In Slave Out

MOSI Master Out Slave In

NFC Near Field Communication

NRZ Non Return to Zero

OTG On The Go, kan agera både värd och don

OUT-Buffer Data från HOST

PID Product ID, produkt-ID, 16-bitar

RTS Request To Send

RZ Return to Zero

SCLK Serial Clock

SPI Serial to Peripheral Interface

SS Slave Select

Tagg BodyCom mobil enhet

Topologi Hur USB-anslutningarna är arrangerade

UART Universal Asynchronous Receiver/Transmitter

USB Universal Serial Bus

USB-IF USB Implementers Forum

VCP Virtual Com Port

VID Vendor ID, leverantörs-ID, 16-bitar

5



Innehållsförteckning

1 Introduktion...........................................................................................1
1.1 Bakgrund............................................................................................................1
1.2 Syfte....................................................................................................................2
1.3 Projektbeskrivning..............................................................................................2
1.4 Projektet på annat håll........................................................................................3
1.5 Arbete.................................................................................................................3

1.5.1 Tidsplanering........................................................................................................3
1.5.2 Förstudien............................................................................................................3
1.5.3 Lösning av projektproblemet.................................................................................4
1.5.4 Rapportskrivning..................................................................................................4
1.5.5 Framläggning av projektet....................................................................................4
1.5.6 Opponering...........................................................................................................4

1.6 Sammanfattning.................................................................................................5

2 Teori.......................................................................................................7
2.1 Personal Area Network.......................................................................................7
2.2 Microchip BodyCom development kit.................................................................8
2.3 BodyCom kommunikation mellan basenhet och mobilenhet.............................9
2.4 Överföring mellan basenhet och mobil enhet..................................................10

2.4.1 Överföring mellan mobil enhet och basenhet......................................................11
2.4.2 Kapacitiv touch...................................................................................................12

2.5 Intern kommunikation i BodyCom basenhet....................................................13
2.5.1 Serial to Peripheral Interface (SPI).....................................................................13
2.5.2 Universal Asynchronous Receiver/Transmitter (UART)......................................15

2.6 Signalmodulering..............................................................................................16
2.6.1 Amplitude Shift Keying (ASK).............................................................................16

2.7 Bitmodulation....................................................................................................17
2.7.1 Non_Return to Zero (NRZ).................................................................................17
2.7.2 Return to Zero (RZ)............................................................................................18
2.7.3 Manchesterkodning............................................................................................19
2.7.4 Triangular kodning..............................................................................................20

2.8 Olika kommunikationssätt................................................................................20
2.8.1 Universal Serial Bus (USB).................................................................................21
2.8.2 Bluetooth............................................................................................................30
2.8.3 Near Field Communication (NFC)......................................................................30
2.8.4 ZigBee................................................................................................................31
2.8.5 Body Area Network (BAN)..................................................................................31

2.9 Sammanfattning...............................................................................................31

3 Genomförande....................................................................................33
3.1 Tidsplanering....................................................................................................33
3.2 Förstudie...........................................................................................................34

3.2.1 BodyCom mobilenhet (tagg)...............................................................................35
3.2.2 Tagg med touch eller knapp funktionalitet...........................................................35
3.2.3 Tagg med ”smart” funktionalitet för att ändra signalstyrka...................................39

3.3 BodyCom Basenhet..........................................................................................39

6



3.4 Nextgen basenhet............................................................................................40
3.4.1 Val av mikrokontroller för Nextgen basenhet......................................................42
3.4.2 Microchip USB-utvecklingsplattform...................................................................42
3.4.3 Ersättning av extern MCP2200...........................................................................42
3.4.4 Kompilatorer.......................................................................................................46
3.4.5 Val av hastighet för USB.....................................................................................48
3.4.6 Användning av Kristall, oscillator........................................................................49

3.5 Kommunikation mellan basenhet och PC/telefon............................................49
3.5.1 BodyCom GUI v1.2.............................................................................................51
3.5.2 RealTerm terminalprogram till Windows.............................................................53
3.5.3 Free USB Serial Term terminalprogram för Android............................................55

3.6 Sammanfattning...............................................................................................56

4 Resultat...............................................................................................57
4.1 Nextgen basenhet............................................................................................58
4.2 Mobila enheten.................................................................................................59
4.3 BodyCom basenhet..........................................................................................59
4.4 Kommunikation mellan basenhet och Android.................................................59
4.5 Komponentkostnadsbesparing för Nextgen basenhet.....................................60

5 Diskussion och sammanfattning..........................................................61

6 Framtida arbete...................................................................................63
6.1 Utveckling av projektet.....................................................................................63

7 Referenser..........................................................................................65

8 BILAGOR............................................................................................69
8.1 BILAGA Val av Microchip mikrokontroller med USB gränssnitt för att ersätta 
PIC16LF1829.........................................................................................................69
8.2 BILAGA Jämförelse mellan PIC16LF1829 och PIC18LF14K50 med avseende på 
elektrisk inkoppling.................................................................................................70
8.3 BILAGA Kopplingsschema bas Nextgen..........................................................71
8.4 BILAGA Programkod........................................................................................72

7



Figurinnehåll

Figur 2.1: Bild på Microchip BodyCom Development Kit. Till vänster BodyCom basenhet 

och till höger BodyCom mobil enhet....................................................................................8

Figur 2.2: Bild på överföring mellan basenhet och mobil enhet (skalet borta på den mobila

enheten). Den röda lysdioden på mobila enheten visar etablerad kommunikation med 

basenheten...........................................................................................................................9

Figur 2.3: Figur över touchplattans uppdelning i signal- respektive sensordel..................11

Figur 2.4: Figur visar dataöverföring mellan BodyCom basenhet och mobil enhet...........12

Figur 2.5: Figuren visar en touchplattas fysika uppbyggnad och den kapacitiva förändring 

som sker vid beröring.........................................................................................................13

Figur 2.6: Diagram över de signaler som ingår i Serial Peripheral Interface och hur de 

förhåller sig till varandra, CPOL=0 betyder att klockpulsens basvärde är noll. CPHA=0 

betyder att signalen MISO och MOSI samplas på klockans främre flank, som 

representeras av den röda vertikala linjen.........................................................................15

Figur 2.7: Diagrammet visar en signal (input överst) och dess Amplitude Shift Keying 

kodade signal (nederst)......................................................................................................17

Figur 2.8: Diagram över en signal (input överst) och dess Non Return to Zero kodade 

representation (unipolär i mitten och polär nederst) i tidsdomänen. Överlagrat i 

diagrammet syns också de alternerade klockpulserna (blå och gul).................................18

Figur 2.9: Diagram över en signal (input överst) och dess Return to Zero kodade 

representation (unipolär i mitten och Bipolär nederst) i tidsdomänen. Överlagrat i 

diagrammet syns också de alternerade klockpulserna (blå och gul).................................19

8



Figur 2.10: Diagram över en signal (input överst) och dess manchesterkodade 

representation (Manchester nederst) i tidsdomänen. Överlagrat i diagrammet syns också 

de alternerade klockpulserna (blå och gul)........................................................................20

Figur 2.11: Diagram över en signal (input överst) och dess triangularkodade 

representation (Triangular nederst) i tidsdomänen. Överlagrat i diagrammet syns också 

de alternerade klockpulserna (blå och gul)........................................................................21

Figur 2.12: Figur över USB-systemets fysiska topologi och hur dess indelning i olika 

nivåer kan se ut. Inspirerad av bild på (Compaq 2000,16)................................................23

Figur 2.13: Figur över hur USB-systemets logiska topologi kan se ut...............................24

Figur 2.14: Diagram över USB-donets funktionalitet, strukturerat i ett nivåindelat ramverk. 

Figuren inspirerad av (Microchip Technology 2010b, 275)................................................26

Figur 2.15: Figur över ett typiskt segment för USB kontrollöverföring. Figur inspirerad av 

(Microchip Technology 2010b, 265)...................................................................................27

Figur 3.1: Tabell över examensarbetets tidsplanering uppdelad i arbetsuppgifter, 

projektmöten och milstolpar...............................................................................................34

Figur 3.2: Bild på Microchip BodyCom mobil enhet (tagg) modifierad med 

programmeringslist för att underlätta programmering........................................................35

Figur 3.3: Kopplingsschema över hur stiftlist för programmering av Microchip BodyCom 

tagg är inkopplad................................................................................................................36

Figur 3.4: Kopplingsschema över hur extern touchsensor (MTCH101) är ansluten till LED 

för test.................................................................................................................................37

Figur 3.5: Kopplingsschema över hur extern touchsensor (MTCH101) ska anslutas för 

inkoppling till Microchip BodyCom tagg.............................................................................38

Figur 3.6: Figur över hur de olika funktionsblocken är sammankopplade i Microchip 

BodyCom basenhet innan modifiering av kommunikationsgränssnitt. Bilden inspirerad av 

(Microchip Technology 2013b, 3).......................................................................................41

Figur 3.7: Figur över hur de olika funktionsblocken är sammankopplade i Microchip 

BodyCom basenhet efter modifiering av kommunikationsgränssnitt. Bilden inspirerad av 

(Microchip Technology 2013b, 3).......................................................................................41

9



Figur 3.8: Bild på Microchip USB-utvecklingsplattform modifierad för att koppla bort 

UART-RS232 omvandlare..................................................................................................43

Figur 3.9: Bild på Microchip BodyCom basenhet (Basenhet till höger) ihopkopplad med 

Microchip USB utvecklingskort utan UART-omvandlare (MCP2200)................................44

Figur 3.10: Bild på test av kommunikation mellan dator och basenhet med frikopplad 

UART-konverterare. Från datorn skickas “read display” (\nUL0\r) och mottaget svar ”wait 

for touch” (logikanalysatorn Saleae Logic).........................................................................45

Figur 3.11: Bild på BodyCom basenhetens utsända manchestersignal med bärvåg 

(överst), utan bärvåg (mitten) och svaret från BodyCom mobil enhet (underst)...............46

Figur 3.12: Bild på modifierad Mikro-A USB-kontakt där ID-stiftet (stift fyra) kopplas till 

GND för att telefonen ska kunna vara OTG-master...........................................................48

Figur 3.13: Bild på BodyCom GUI för basenhet under fliken ”AdressMode”.....................51

Figur 3.14: Bild på BodyCom basenhet GUI under fliken ”SerialDebug”...........................52

Figur 3.15: Bild på RealTerm (RealTerm terminalprogram) portinställning för 

kommunikation med basenhet...........................................................................................53

Figur 3.16: Bild på RealTerm (RealTerm terminalprogram) vid sändning read display” 

(\nUL0\r ”) och mottagning ”Wait for touch”........................................................................54

Figur 3.17: Bild på USB Terminal (Terminalprogram) för Android......................................55

Figur 4.1: Bild på minimerad basenhet där vi tagit bort UART-koverterare (MCP2200) 

markerat med gul fyrkant och bytt mikrokontrollern (PIC18LF14K50) markerat med grön 

fyrkant.................................................................................................................................57

Figur 4.2: Bild på fungerande Bas Nextgen. Bestående av Microchip USB-utvecklingskort

(till väster) och minimerad basenhet (till höger).................................................................58

10



Tabellinnehåll

Tabell 1: Tabell över hur författarna delat upp rapportskrivandet.........................................4

Tabell 2: Tabellen visar dataformatet för Universal Asynchronous Receiver/Transmitter..16

Tabell 3: Tabell över USB-kabelns ledare, signalernas respektive funktion och färgkodning

............................................................................................................................................25

Tabell 4: Tabell över syntaxförändringar mellan xc8 och c18 (Prata 2004, 886-887), 

(Microchip Technology 2005a)...........................................................................................47

Tabell 5: Tabell över basenhetens grundläggande kommunikationskommandon.............49

Tabell 6: Tabell över ”PC_APP_BoardStatus” kommunikationskommandon för BodyCom 

basenhet.............................................................................................................................50

Tabell 7: Tabell på en jämförelse av komponentpriser i hundratal för Nextgen basenhet 

innan respektive efter implementering av USB-stack (Microchip Technology 2014c).......60

11



1 Introduktion

Denna rapport behandlar ett examensarbete inom forskningsprojektet ”Body-
Coupled Communication” (BCC) och är utgivet av institutionen för systemteknik 
(ISY) Linköpings tekniska högskola. I projektet vidareutvecklar vi Microchip 
BodyCom development kit (Microchip Technology 2014a), vilket består av en 
basenhet och två taggar som kommunicerar med varandra genom att använda sig 
av användarens kropp som överföringsmedium. Projektet är ett samarbete mellan 
universitetet, Ericsson och Acreo med Vinnova som finansiär.

1.1 Bakgrund

Kommunikation förändras hela tiden, förr var tal och kroppsspråk det enda sättet att 
kommunicera. Men att gå och prata med någon är ingen bra lösning om man ska 
kommunicera med någon som befinner sig i en annan by eller annat land. Innan 
elektriciteten var de vanliga sätten att kommunicera på längre avstånd röksignaler 
eller post, men dessa sätt är ganska långsamma och eller väderberoende. År 1836 
uppfann Samuel F. B. Morse ett elektrisk telegrafsystem som via kabel kunde skicka 
information snabbt längre sträckor. Sedan kom uppfinningar som telefonen, radion 
och TV och nu finns massor med kommunikationsalternativ. Idag används tekniken 
inte bara för att skicka meddelanden längre sträckor utan även för att skicka bilder, 
filmer och annan information till någon som kan stå bredvid dig. Problemen idag är 
inte att kommunicera på långa avstånd utan att komma på nya sätt att kommunicera 
energieffektivt och säkert.
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I detta projekt undersöker vi Body-Coupled Communication som är ett personligt nätverk 
som även kan kallas för BAN (Body Area Network). Traditionella trådlösa system för 
kommunikation använder sig av en RF-länk (Radio Frekvens), med en typisk frekvens 
mellan 400 MHz och 900 MHz. Det kan vara t.ex. en garageöppnare, dessa systemen 
tillhandahåller bekvämligheter såsom att med fjärrkontroll öppna garagedörren. Men dessa
system behöver ofta manuell aktivering av användaren och behöver ytterligare nivåer av 
säkerhet för att förhindra avlyssning av säkerhetskoder under sändning. I detta projekt 
använder vi istället oss av den mänskliga kroppen som överföringsmedium och får då ett 
personligt nätverk för användaren som bör bli svårare att avlyssna.

1.2 Syfte

I projektet Body Coupled Communicaion undersöks fördelar och användningsområden 
med att använda kroppen som överföringsmedium. Med denna metod sänder vi inte ut 
några RF-signaler och detta försvårar avlyssning. Genom att använda kroppen som 
medium kan du sända information till och från allt du ta i, t.ex. om tekniken fanns i din 
mobiltelefon eller klocka som du har nära kroppen, skulle du kunna använda den som 
användare och logga in på din dator genom att bara röra den, att låsa upp dörrar genom 
att bara ta i handtaget eller att betala för varor genom att ta i dem. Detta kräver såklart att 
datorn, dörren och varorna är kompatibla med denna teknik.

1.3 Projektbeskrivning

I projektet skapas en generell Body Area Network lösning där Microchip BodyCom 
development kit (Microchip Technology 2014a) används som exempel, vilken består av en 
basenhet och en mobil enhet (tagg). Vår del i projektet gick ut på att ändra och lägga till 
funktioner i Microchip BodyCom programvara och lägga till touch/knapp funktion till 
BodyCom tagg. Kontrollera om det går att lägg till “smart” funktion som ändrar signalstyrka
om man rör touch-plattan flera gånger under några sekunder. Ersätta PIC16LF1829 och 
MCP2200 på BodyCom basenheten med en lämplig Microchip mikrokontroller med USB-
funktionalitet. Kontrollera om man kan koppla samman en Android smartphone som 
master med BodyCom basenhet som slav via USB.
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1.4 Projektet på annat håll

Flera grupper jobbar med projektets olika delar och användningsområden. En grupp 
arbetar med att göra en minimering av BodyCom basenhet. För tester och demo syfte görs
även en Android applikation för att kunna koppla BodyCom till mobiltelefonen via 
bluetooth-teknik. Acreo gör tagg-enheter i tryckt elektronik för att få det så billigt som 
möjligt, olika varianter t.ex. vanlig, med display och med touchfunktion.

1.5 Arbete

Projektet är ett examensarbete som skall utföras på ca 10 veckor. För att få godkänt på 
examensarbetet görs en tidsplanering, förstudie, problemlösning, rapportskrivning, 
framläggning och opponering. Dessa delar måste sedan godkännas av examinatorn.

1.5.1 Tidsplanering

Tidsplaneringen går ut på att se till att man hinner det man ska under den planerade tiden.
Här görs en tidsplan som man ska försöka hålla under projektets gång. Tidsplanen ska 
innefatta 427 timmar per person och innehålla antal timmar fördelade på olika 
arbetsuppgifter. Planeringen ska även innehålla milstolpar, beslutspunkter och 
projektmöten (LiTH 2014).

1.5.2 Förstudien

Under förstudien skall tillgänglig information om projektet såsom gamla examens-
rapporter, datablad och annan tillgänglig information om projektet läsas. Detta är en viktig 
fas för att få en förståelse av projektet och dess problembeskrivning. Det kan vara svårt att
veta vad som egentligen är viktigt och bra att läsa om man inte har full koll på sin uppgift.
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1.5.3 Lösning av projektproblemet

Under denna fas ska projektproblemen försöka lösas under den tid som fanns avsatt enligt
tidsplaneringen. Här märker man ganska snabbt om man har planerat ut tiden bra mellan 
uppgifterna. Om man inte klarar att lösa alla problem på grund av oförutsedda problem 
eller inte nog med förkunskaper ska man diskutera med sin handledare om andra 
lösningar eller problem.

1.5.4 Rapportskrivning

En projektrapport ska skrivas om vad som gjordes under projektets gång och skall vara på
ca 80 sidor. Vår projektrapport skrivs enligt IMRAD-metoden. IMRAD står för Introduction, 
Metod, Result, And, Diskussion. Med denna metod delas varje kapitel upp så den får just 
en Introduktion, Metod, Resultat och en Diskussion.

Uppdelningen mellan projektets deltagare har varit enligt Tabell 1.

Isak Andersson Melki Karlsson

Kapitel 1
Kapitel 2 utom UART och USB
Kapitel 3 utom 3.4
Kapitel 4.3 och 4.4

Sammanfattning
Kapitel 2 UART och USB
Kapitel 3.4
Kapitel 4 utom 4.3 och 4.4
Kapitel 5
Kapitel 6

Tabell 1: Tabell över hur författarna delat upp rapportskrivandet

1.5.5 Framläggning av projektet

Framläggningen är en muntlig redovisning av projektet för handledare, opponent och 
andra som vill lyssna. Power point eller andra hjälpmedel rekommenderas att användas 
för att göra redovisningen tydlig. Efter redovisningen ställer opponenten frågor som man 
ska svara på så bra som möjligt.

1.5.6 Opponering

För att examensarbetet ska bli godkänt måste man även opponera på någon annans 
examensarbete. Det börjar med att man läser deras projektrapport och utifrån den kommer
på några frågor om projektet och ger lite positiv- och negativ kritik på rapporten.
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1.6 Sammanfattning

Projektet är ett samarbete mellan universitetet, Ericsson och Acreo med Vinnova som 
finansiär. Body Coupled Communication är när man använder kroppen som 
överföringsmedium för att skicka information mellan olika kompatibla enheter. I projektet 
har vi använt oss av Microchip BodyCom development kit (Microchip Technology 2014a) 
som är en fungerande sändare/mottagare lösning och detta kit består av en basenhet och 
två mobila enheter (taggar). Projektet är indelat i tre projektgrupper där en grupp har haft 
till uppgift att ta bort onödiga komponenter från BodyCom basenheten för att kunna få ner 
samma funktionalitet på mindre yta. Den andra gruppen har gjort en Android applikation 
där man bland annat ska kunna läsa av det senaste taggens id som basenheten mottagit. 
Våran del har varit att modifiera basenheten och taggens funktionalitet för att passa bättre 
till våra behov. Vi har även kollat på en lösning där vi tagit bort det dedikerade USB-
chippet som finns på basenheten och ersatt den och den befintliga mikrokontrollern med 
en mikrokontroller med USB-funktionalitet.
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2 Teori

I detta kapitel kommer den förstudie som har gjorts att presenteras. Vad som ingår i 
BodyCom development kit (Microchip Technology 2014a) och hur det fungerar. Förklara 
varför man modulerar en signal och olika typer av bitmanipulering. Undersöka 
kommunikationsalternativ som används i olika kommunikationssystem idag.

2.1 Personal Area Network

Hela projektet har sitt ursprung i Thomas Guthrie Zimmerman Personal Area Networks 
(PAN). Det går ut på att använda kroppen som överföringsmedium istället för luft eller 
kablar. Detta skulle enligt Zimmerman användas för att koppla samman alla kroppsnära 
elektriska apparater så som klocka, telefon, hörlurar och så vidare. Zimmerman såg att 
med hjälp av låga strömmar och låg bärfrekvens så blir störningen till andra PAM nätverk 
minimal (Zimmerman 1995; Zimmerman 1996).
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2.2 Microchip BodyCom development kit

BodyCom är ett trådlöst system för kortdistans kommunikation som är tillverkad av 
Microchip. BodyCom-systemet använder den mänskliga kroppen som medium för att 
transportera signaler mellan två elektroniskt kompatibla enheter. I Microchip BodyCom 
Development kit ingår det en basenhet och två mobila enheter (taggar) Figur 
2.1.Kommunikation mellan BodyCom-enheter kan uppstå när de är inom ett par centimeter
av den mänskliga kroppen. Närhet eller beröring kan starta en BodyCom 
systemanslutning. Eftersom data skickas genom användaren, finns det ingen RF-
överföring att avlyssna. BodyCom development kit (Microchip Technology 2014a) ger ett 
lättanvänt system som är säkert att använda, lätt att konstruera och producera. BodyCom 
implementerades med följande prioriteringar:

- Mycket låg strömförbrukning, i synnerhet för den mobila enheten.

- Systemet ska reagera snabbt.

- Stabil och robust kommunikation med feldetektion.

- Begränsat verksamhetsområde (så lite som några centimeter) för att möjliggöra en 
identifiering. Handlingen utspelar sig från den mobila enheten.
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Figur 2.1: Bild på Microchip BodyCom Development Kit. Till vänster BodyCom basenhet och till höger 
BodyCom mobil enhet.



- Låg kostnad och komplexitet.

(Microchip Technology 2013a; Microchip Technology 2013b).

2.3 BodyCom kommunikation mellan basenhet och mobilenhet

Data skickas kapacitivt mellan basenheten och den mobila enheten genom användarens 
kropp Figur 2.2 med hjälp av ett lågfrekvent Amplitude Shift Key (ASK) format. Med 
användarens beröring (Touch) kan den kapacitiva förändringen upptäckas för att starta 
kommunikationen mellan basenheten och den mobila enheten så länge användaren är 
närvarande.

Signalöverföringen använder kapacitiv koppling genom den mänskliga kroppen mellan 
basenheten och den mobila enheten. På grund av detta är signalerna mer dämpade vid 
låga frekvenser än vid höga frekvenser, detta kräver att de signaler som överförs bör ha 
högre amplitud för lägre frekvenser. 

Den mobila enheten är en batteridriven bärbar enhet medan basenheten kan leverera mer 
ström. En annan anledning till frekvensvalet är resultatet av den mobila enhetens 
strömförbrukning i mottagningsläge. Detta är en följd av de lågenergi- mottagarkretsar 
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Figur 2.2: Bild på överföring mellan basenhet och mobil enhet (skalet borta på den mobila enheten). Den 
röda lysdioden på mobila enheten visar etablerad kommunikation med basenheten.



tillgängliga på marknaden, vilket begränsar den mottagande frekvensen från 60 kHz till 
400 kHz.

För att hålla låg strömförbrukning i överföringsläge så är det rekommenderat att använda 
en frekvens mellan 6 MHz och 13 MHz för den sändande kanalen. Förhållandet mellan 
effektförbrukning och resultatet är optimalt inom detta frekvensintervall (Microchip 
Technology 2013b).

2.4 Överföring mellan basenhet och mobil enhet

Bas- till mobiltransaktion i ett BodyCom-system där kommunikationen initieras från 
basenheten. För att starta en kommunikation väntar basenheten på en beröring av touch 
plattan. Plattan är uppdelad i en sensordel och en del för sändning och mottagning av 
signaler enligt Error: Reference source not found.

När en beröring upptäcks stoppas detektorn och initierar en överföring som söker efter 
mobila-enheter. Den genererade sekvensen skickas till en LC-krets. Denna krets är 
ansluten till en kopplingsplatta som överför signalen till den mänskliga kroppen Figur 2.4.
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Figur 2.3: Figur över touchplattans uppdelning
i signal- respektive sensordel.



På detta sätt blir den mänskliga kroppen en förlängning av kopplingselementet, som 
möjliggör överföring av signalen till den mobila enheten. Eftersom basenheten kan 
leverera mer effekt till sändarkanal så valdes en låg frekvens på 128 kHz till den sändande
kanalen. Detta är möjligt eftersom basenheten kan matas externt eller kan ha ett större 
batteri. Den signal som genereras av basenheten kommer att överföras till den mobila 
enheten, som typiskt finns i signalläge med låg energiförbrukning. Den utsända signal som
tas emot kommer att orsaka en väckning av den mobila enheten mottagare (Microchip 
Technology 2013b).

2.4.1 Överföring mellan mobil enhet och basenhet

Mobil-till basrespons. När den sända signalen tas emot av den mobila enheten avkodas 
dess data och svarar om nödvändigt. Den mobila enheten är även kapacitivt kopplad med 
människokroppen. Den mobila enheten använder sig av 8 MHz för svarskanalen som finns
tillgänglig med hjälp av PIC MCU intern RC-oscillator (Microchip Technology 2011b). 
Svaret sänds av den mobila enheten i 8 MHz med hjälp av människokroppen till 
basenheten. Detta är en komplett mottagarlösning, som innefattar en förförstärkare, en 
stepdown-mixer, filter och en dataavkodare (demodulator) (Microchip Technology 2013b).
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Figur 2.4: Figur visar dataöverföring mellan BodyCom basenhet och mobil enhet.



2.4.2 Kapacitiv touch

Kapacitiv touchfunktion är en funktion som med hjälp av förändringar i kapacitans över 
touchplattan känner om den får en beröring. Kapacitiv touch är ingen ny teknik och trots att
den funnits mer än 50 år så fortsätter dess popularitet att öka. Den ökade användningen 
beror mycket på teknik i vissa mikrokontrollers som tillhandahåller funktionen som har 
kapacitansavkänning. Med Microchips cap_sens funktion kan man detektera om t.ex. 
finger, glas eller jord kommer nära sensorn, genom den tillförda kapacitansen enligt Figur 
2.5. Denna kapacitansförändring kan mätas i procent enligt Formel (1) (Perme 2007).

(1)
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ΔC=
(C p+C f )⋅C p

C p

=
C f
C p

Figur 2.5: Figuren visar en touchplattas fysiska uppbyggnad och den 
kapacitiva förändring som sker vid beröring.



2.5 Intern kommunikation i BodyCom basenhet

I BodyCom basenhet används UART i PIC16LF1829 för att kommunicera med PC via 
MCP2200 som översätter gränssnittet till USB. I den mobila enheten används UART för att
ta emot inkommande data (Microchip Technology 2013b; Microchip Technology 2012c).

Kretsen MCP2035 Analog Front End (AFE) som används för att förstärka de mottagna 
signalerna för att mikrokontrollern ska kunna tolka dem och kommunicerar genom att 
använda sig av ett enkelt Serial Peripheral Interface (SPI).

2.5.1 Serial to Peripheral Interface (SPI)

SPI- Serial to Peripheral Interface är ett hårdvaru- eller mjukvaru kommunikationsprotokoll 
som är framtaget av Motorola. SPI kan också kallas “four wire” seriell buss. Protokollet är 
till för att sända data mellan en eller flera enheter via seriell kommunikation. SPI använder 
sig av full duplex, som betyder att man kan skicka och ta emot data samtidigt. Metoden 
använder sig av ett master/slave förhållande där master enheten startar kommunikationen 
och styr klockan, master-enheten kan också styra över flera slave-enheter. SPI använder 
sig inte av adressering för kommunikation mellan master- och slave-enheterna utan 
masterenheten väljer slave-enhet med SS utgången. SPI har ingen rutin för att kontrollera 
att sändningen mellan enheterna lyckats, master enheten kan därför fortsätta skicka 
information utan att en slave-enhet är inkopplad.
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SPI har fyra signal kopplingar.

1. MOSI-Master Out Slave In, MOSI signalen genereras av basenhet och tas emot av 
slavenhet.

2. MISO-Master In Slave Out, Slavenheten genererar MISO signalen som mottas av 
basenheten.

3. SCLK-Serial Clock, SCLK signalen genereras av basenheten för att synkronisera 
data överföringen mellan bas och slavenhet.

4.  SS-Slave Select, SS signalen genereras av basenheten för att styra slavenhetens 
funktioner.

(User:Cburnett 2010).
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Figur 2.6: Diagram över de signaler som ingår i Serial Peripheral Interface och hur de förhåller sig till 
varandra, CPOL=0 betyder att klockpulsens basvärde är noll. CPHA=0 betyder att signalen MISO och 
MOSI samplas på klockans främre flank, som representeras av den röda vertikala linjen.



2.5.2 Universal Asynchronous Receiver/Transmitter (UART)

Universal Asynchronous Receiver/Transmitter är ett sätt att översätta bytes i parallell form 
till en seriell dataström. “Universal” antyder att gränssnittet är flexibelt och möjligt att 
anpassa efter önskemål när det gäller överföringshastighet och dataformat. Anledningen 
till att använda UART kan vara att reducera antalet ledare i en kabel, färre ledningsbanor 
på ett mönsterkort eller färre anslutningsben på en komponent. UART började användas 
på 1960-talet och fick stor spridning då persondatorer blev vanliga på 1980-talet. UART 
har senare utvecklats och dess dataformat är numera vanligt förekommande i 
mikrokontrollers periferienheter (Blozis 2003).

Antalet databitar kan vara fem till nio och överföringshastigheten kan variera beroende på 
hårdvara, en vanlig standard är 9600 bitar per sekund. En ledare används för sändning 
och en för mottagning, varför full duplex är möjlig. Dataledningarna ligger höga i tomgång 
och en negativ flank markerar startbit. Vid stoppbit(arna) återgår signalen till hög nivå.

Bit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Start Data 
0

Data 
1

Data 
2

Data 
3

Data 
4

Data 
5

Data 
6

Data 
7

Stop/
Parit
et

Stop

Tabell 2: Tabellen visar dataformatet för Universal Asynchronous Receiver/Transmitter.
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2.6 Signalmodulering

Signalmodulation görs för att förbättra överföringen genom det medium som 
meddelandesignalen skall sändas genom. Detta uppnås genom att meddelandesignalen 
skickas till en modulator som  modulerar genom att variera en bärvåg i takt med 
meddelandesignalen. Efter att meddelandet sänts genom ett medium tas signalen upp och
skickas till en demodulator som återställer meddelandesignalen till sitt ursprung. 

Meddelande → Modulering av en bärvåg → Överföring i ett medium → Demodulering av 
bärvågen → Meddelande

Med modulation kan överföringen ändras till den frekvens som passar bäst för överföring i 
ditt medium.
 

2.6.1 Amplitude Shift Keying (ASK)

Amplitude Shift Keying (ASK) är den enklaste och vanligaste formen av signalmodulation 
och är den variant som används av BodyCom-korten. Amplitude Shift Keying fungerar som
en “switch” där man använder en bärvåg för att indikera en binär etta och en nolla 
representeras av en nolla enligt Figur 2.7. Denna metod kan även kallas för on-off keying 
(Olofsson 2011).
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Figur 2.7: Diagrammet visar en signal (input överst) och dess Amplitude Shift Keying kodade signal 
(nederst).



2.7 Bitmodulation

Med bitmodulation menas att man omvandlar en bit till en bit-sekvens. Detta kan göras på 
flera olika sätt men här tar vi upp några av de vanligaste såsom NRZ, RZ, Manchester och
triangular. Anledningen till att man gör bitmodulation är att göra signalen mindre känslig för
brus.

2.7.1 Non_Return to Zero (NRZ)

Det enklaste sättet att göra bitmodulation är NRZ (Non_Return to Zero). Med NRZ gör 
man bara en spänningsnivå A för en bit med värde noll och spänningsnivå B för en bit med
värdet ett. Mottagaren håller reda på signalens medelvärde och utifrån den avgöra den 
inkommande signalens värde.
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Figur 2.8: Diagram över en signal (input överst) och dess Non Return to Zero kodade representation 
(unipolär i mitten och polär nederst) i tidsdomänen. Överlagrat i diagrammet syns också de alternerade 
klockpulserna (blå och gul).



2.7.2 Return to Zero (RZ)

RZ (Return to Zero) är en signal som går till noll mellan varje puls. Detta sker även fast det
kommer flera nollor eller ettor i rad. Unipolar RZ är det vanliga där en binär etta 
representeras som signal som går från ett till noll mellan klockpulsen. Med Bipolar RZ kan 
en binär etta representeras som en signal som går från ± A till noll. A byter varannan gång 
mellan att vara ett positivt och negativt tal.
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Figur 2.9: Diagram över en signal (input överst) och dess Return to Zero kodade representation (unipolär i 
mitten och Bipolär nederst) i tidsdomänen. Överlagrat i diagrammet syns också de alternerade 
klockpulserna (blå och gul).



2.7.3 Manchesterkodning

Manchersterkodning går ut på att man översätter en binär etta så att signalen går från ett 
till noll mellan klockpulser medans en binär nolla går från noll till ett. Detta gör man för att 
alltid få en övergång mellan mellan varje period.
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Figur 2.10: Diagram över en signal (input överst) och dess manchesterkodade representation (Manchester 
nederst) i tidsdomänen. Överlagrat i diagrammet syns också de alternerade klockpulserna (blå och gul).



2.7.4 Triangular kodning

Triangular betyder helt enkelt att signalen ser ut som en triangel. En binär nolla översätts 
till en triangel som startar i noll och under halva perioden går den till värdet A och sedan 
tillbaka till noll. En binär etta blir på samma sätt en triangel som startar i noll och under 
halva perioden går den till värdet B och sedan tillbaka till noll. Triangularkodning gör som 
RZ att den går tillbaka till noll även då det kommer flera ettor eller nollor på rad.

2.8 Olika kommunikationssätt

Kommunikation är en process för att överföra information mellan två punkter. Vanligtvis är 
processen en så kallad tvåvägskommunikation där det sker ett utbyte av information eller 
åsikter. I detta avsnitt kollar vi på olika kommunikationssätt som används idag. Med en 
djupare inblick i USB då det är en stor del i projektet.
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Figur 2.11: Diagram över en signal (input överst) och dess triangularkodade representation (Triangular 
nederst) i tidsdomänen. Överlagrat i diagrammet syns också de alternerade klockpulserna (blå och gul).



2.8.1 Universal Serial Bus (USB)

Då tanken på USB föddes anade man att kommunikation mellan dator och telefon skulle 
bli viktig den närmaste tiden. Att överföra maskinorienterade datatyper från en plats till 
människoorienterade datatyper på en annan plats beror i stor utsträckning på vanligt 
förekommande och billig kommunikationsutrustning. Dator- respektive 
kommunikationsföretag hade dock utvecklats oberoende av varandra, vilket det 
gemensamma protokollet skulle råda bot på, genom att skapa USB-gränssnittet för att 
koppla ihop datorer med telefoner (Compaq 2000,1).

De tidigare existerande gränssnitten såsom serie- och parallellporten var svåra att 
konfigurera och skapade mycket bekymmer för användaren. Det nya gränssnittet USB 
skulle däremot ha användarvänligt grafiskt gränssnitt och vara “plugg and play”. Ett 
ytterligare specifikationskrav var att gränssnittet skulle vara möjligt att utöka. Tidigare hade
man nöjt sig med ett fåtal periferienheter anslutna till datorn men framtiden skulle kräva 
fler enheter anslutna, dessutom med högre krav på överföringshastighet för t.ex. bilder 
(Compaq 2000,1).

USB-protokollet började utvecklas år 1994 av en grupp bestående av sju företag, NEC, 
Compaq, DEC, Intel, IBM, Nortel och Microsoft (Compaq 2000). 1995 tillverkade Intel den 
första USB-kompatibla integrerade kretsen, samma år bildades också USB-IF (USB 
Implementers Forum). 1996 släpptes USB version 1.0 och redan 1997 pågick utveckling 
av mer än 500 USB-baserade produkter (Pan 1998). År 2000 släpptes USB 2.0 och det är 
den vi har använt som grund för vårt USB-gränssnitt.
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USB-gränssnittets fysiska topologi.

USB ansluter sina don till en värd i en nivåindelad stjärna. Det kan bara finnas en värd i 
varje USB-system. Varje nav är centrum i en stjärna som kan ansluta till andra don eller 
nav, max antal nivåer är sju och max antal don och nav är 126 (Compaq 2000) Se Figur 
2.12.
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Figur 2.12: Figur över USB-systemets fysiska topologi och hur dess indelning i olika nivåer 
kan se ut. Inspirerad av bild på (Compaq 2000,16).



USB-gränssnittets logiska topologi.

Värdens programvara uppfattar varje don som om det vore anslutet direkt till rot-navet och 
ignorerar övriga nav. Värden är dock medveten om den fysiska topologin för att upptäcka 
don och nav som ansluts eller kopplas ifrån Figur 2.13.

USB-gränssnittets elektriska beskrivning.

USB använder fyra ledare för att överföra ström och data från värd till don, 
matningsspänningen är nominellt 5.0 volt men kan variera från 4.4 volt till 5.25 volt. En 
USB-värd levererar maximalt 100 milliampere initialt när man kopplar in USB-donet men 
kan efter enumerering leverera 500 milliampere om donet kräver det. 
Dataöverföringshastigheten är för hög-fart 480 Mb/s, full-fart 12 Mb/s och för låg-fart 
1.5 Mb/s. Hastighet väljs genom att ansluta ett “pull-up-motstånd” på 1,5 kohm på D+ för 
hög- och full fart respektive D- för låg fart. Längd på anslutningskabeln får vara max 
tre meter för lågfartsdon och fem meter för full- och högfartsdon. Färgkodningen på 
ledarna i kabeln följer av Tabell 3.
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Figur 2.13: Figur över hur USB-systemets logiska topologi kan se ut.



Standard A Mikro-AB Signal Användning

Ett Ett VBUS Röd

Två Två D- Vit

Tre Tre D+ Grön

Fyra Fem GND Svart

Fyra ID noll = Mikro-A
ett = Mikro-B

Chassi Skärm

Tabell 3: Tabell över USB-kabelns ledare, signalernas respektive funktion och färgkodning

Anslutningskabel mellan telefon (OTG) och don ska vara Mikro-A till Mini-B.

ID-stiftet på en mikro-A kontakt ska anslutas till GND-stiftet. ID-stiftet på en mikro-B 
kontakt ansluts inte eller ansluts till GND via minst 100 kohm. OTG-apparaten måste 
kunna avgöra om typ mikro-A eller mikro-B är ansluten genom att resistansen är mindre än
10 ohm eller större än 100 kohm. Om resistansen är mindre än 10 ohm tolkas ID som 
falsk, om resistansen är större än 100 kohm tolkas ID som sann (Compaq 2000, Micro-
USB_1_01.pdf,10).

USB gränssnittet använder två signalledningar för dataöverföringen, D+ och D-. Värdet 
representeras som skillnaden mellan D+ och D-. Vid sändning existerar en differentiell etta
då D+ är högre än 2.8 volt och D- är mindre än 0.3 volt och en differentiell nolla då D- är 
högre än 2.8 volt och D+ är mindre än 0.3 volt.

Vid mottagning existerar en differentiell etta då D+ är högre än 2 volt och skillnaden mellan
D+ och D- är större än 0.2 volt. En differentiell nolla existerar då D- är högre än 2 volt och 
skillnaden mellan D- och D+ är större än 0.2 volt.

USB-donets funktionalitet är strukturerad i ett nivåindelat ramverk enligt Figur 2.14. Varje 
lager associeras med en funktionsnivå i donet. Högsta lagret är konfigurationen, som det 
kan finnas fler av i samma don. Varje konfiguration kan ha flera gränssnitt och varje 
gränssnitt stöder ett särskilt läge av den konfigurationen. Lägsta nivån är slutpunkterna där
direkt åtkomst av data är möjlig. I PIC18LF14K50 kan det finnas 16 dubbelriktade 
slutpunkter. Slutpunkt noll är alltid ett kontrolländläge och måste vara tillgänglig för att 
konfigurera donet (Microchip Technology 2010b).
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Varje USB-överföring består av en eller flera segment. Längden på ett segment är 
en millisekund för full fart och 125 mikrosekunder för hög fart. Då flera don behöver 
överföra data samtidigt, delar värden upp tillgänglig tid i segment. Varje överföring får då 
en del av detta segment (Axelson 2005, 24). Figur 2.15 visar hur ett typisk segment ser ut 
för en kontrollöverföring.
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Figur 2.14: Diagram över USB-donets funktionalitet, strukturerat i ett nivåindelat ramverk. Figuren inspirerad
av (Microchip Technology 2010b, 275).



Det finns fyra överföringstyper definierade i USB-specifikationen.

• Kontrollöverföring

Används för konfigurering och identifiering av donet vid anslutning.

• Volymöverföring

Används för att skicka stora datamängder som inte är tidskritiska, t.ex. från en PC 
till en skrivare eller från en skanner till en PC. Felkontroll utförs, vilket innebär att 
felaktiga paket skickas igen.

• Avbrottsstyrd överföring

Används vid tidskritisk dataöverföring, t.ex. tangentbord eller datormus. Namnet 
indikerar att donet skulle kunna initiera en överföring, vilket inte är fallet. Värden 
måste alltid polla donet. Felkontroll utförs.

• Isokron överföring

Används när överföringshastigheten eller bandbredden är viktig, t.ex. samtal eller 
musik i realtid. Felkontroll utförs inte, då det inte finns utrymme att återsända 
felaktiga data.
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Figur 2.15: Figur över ett typiskt segment för USB kontrollöverföring. Figur inspirerad av (Microchip 
Technology 2010b, 265).



Innan kommunikation kan äga rum mellan värd och don måste enumerering ske. Det är en
process då värden tar reda på vilken typ av don som är anslutet och vilka egenskaper det 
har. En unik adress tilldelas också. Enumerering innehåller följande steg:

• Donet ansluts till värden.

• Navet upptäcker donet.

• Värden tar reda på donets egenskaper.

• Navet tar reda på om donet använder låg- eller hög fart.

• Navet återställer donet.

D+ och D- hålls låga under minst 10 millisekunder.

• Värden tar reda på om ett full-fart-don stöder hög-fart.

• Navet upprättar dataförbindelse mellan donet och USB-bussen.

Värden verifierar att donet har lämnat återställningstillståndet genom att skicka en 
tillståndsfråga. Värden repeterar frågan tills donet har lämnat 
återställningstillståndet. Donet är nu redo att svara på värdens kontrollöverföringar 
på ändpunkt noll och kan förbruka 100 milliampere från USB-bussen.

• Värden skickar en “hämta beskrivning fråga” för att få reda på max paketstorlek för 
den förvalda datavägen.

Adress noll, ändpunkt noll används alltid, då endast ett don enumereras åt gången.

• Värden tilldelar en adress.

Donet tilldelas en unik adress som används för all kommunikation. Adressen är 
giltig tills donet kopplas loss, porten återställs eller systemet återstartas.

• Värden tar reda på donets förmågor.

• Värden tilldelar och laddar en dondrivare.

• Värdens dondrivare väljer konfiguration.

(Axelson 2005, 87-91)
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USB leverantörs-ID och produkt-ID är 16 bitars nummer som används för att värden ska 
kunna identifiera vilken sorts don som är anslutet. Vendor-ID (VID) tilldelas av USB-IF. När
man har sitt VID kan man fritt tilldela ett produkt-ID (PID) till sin produkt. VID och PID 
skrivs in i produktens programkod tillsammans med textsträngar som vid anslutning 
kommunicerar till värden vilka överföringsprotokoll som stöds. För att få marknadsföra, 
sälja och använda den officiella USB-logotypen krävs ett VID. Ett sätt att erhålla VID är 
genom medlemskap i USB-IF. Medlemsavgiften är $4000 per år. Ett annat sätt att erhålla 
VID/PID vid utveckling och serier mindre än 10000 enheter är att använda Microchips USB
VID/PID underlicens. Det innebär att man kan använda Microchips VID under särskilda 
villkor och att Microchip delar ut ett av sina PID (Microchip Technology 2010a).

USB-gränssnittet är i grunden ett pollat protokoll där värden initierar alla överföringar. Det 
finns dock ett undantag, nämligen “Remote Wakeup”. Om donet stöder “Remote Wakeup” 
måste den tillåtas att bli väckt av värden och kunna väcka en eventuellt sovande värd med
standard USB-kommandon. Ett don rapporterar sin förmåga till “Remote Wakeup” i en 
konfigurationsbeskrivning vid enumereringen (Compaq 2000, kapitel 9).

Då den ursprungliga BodyCom development kit använder VCP (Virtual Com Port) för att 
kommunicera med värden, var det givet att använda samma typ av gränssnitt för att kunna
använda befintligt GUI (Graphical User Interface). Den del av USB-stacken som är 
förberedd för VCP heter CDC (Communication Device Class). Filerna som har varit 
grunden för modifiering av BodyCom bas går att hitta i ”microchip_solutions_v2013-06-
15\USB\Device – CDC – Basic Demo” (Microchip Technology 2013c).

Filer för att kompilera USB-stacken vid CDC

• usb.h

Samlar alla nödvändiga filer att inkludera för Microchip USB -värd, -don och OTG 
bibliotek.

• usb_ch9.h

Definierar datastrukturer, konstanter och makro som används av USB-protokollet 
som beskrivs i kapitel 9 i USB 2.0 specifikation.

• usb_common.h

Definierar datatyper, konstanter och makro som är vanliga i Microchip USB-
Firmware Stack.
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• usb_device.h

Bildar tillsammans med usb_device.c det huvudsakliga innehållet i USB-don 
stacken. Dessa filer sänder, tar emot och behandlar olika USB-kommandon såväl 
som agerar när någon händelse detekteras på USB-bussen.

• usb_device_local.h

Innehåller variabler, makron, datatyper, definitioner och funktioner som behövs för 
att använda MCHPFSUSB-don-stack.

• usb_function_cdc.h

Deklarerar datatyper, makron, definitioner, funktioner och variabler som behövs för 
att använda CDC\funktions drivrutin. Denna fil ska inkluderas i usb_descriptors.c.

• usb_hal.h

USB Hardware Abstraction Layer. Definierar hårdvarugränssnittet, t.ex. pull-up och 
pull-down för att välja full fart eller låg fart.

• usb_hal_local.h

Definierar bl.a. bitnamn och masker, men även USB_HAL_PIPE som är en virtuell 
anslutning mellan två ändpunkter, en i värden och en i donet. Data transporteras 
genom ett datarör från en ändpunkt till den andra åt ett håll i taget.

• usb_hal_pic18.h

Abstraherar hårdvarugränssnittet för att USB-stacken ska fungera på flera av 
Microchip mikrokontrollfamiljer. I det här fallet USB relaterade register och bitnamn 
för PIC18.

• usb_config.h

Definierar USB_EP0_BUFF_SIZE mm.

• usb_device.c

Definierar flera viktiga funktioner, bl.a. USBDeviceAttach som för att indikera till 
värden att ett USB-don har anslutits till USB-bussen. Anropas för att enumereringen
ska påbörjas.
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• usb_function_cdc.c

Definierar datatyper, makron, definitioner, funktioner och variabler som behövs för 
att använda CDC\funktions drivrutin.

• usb_descriptors.c

Modifieras beroende på vilka funktioner och prestanda produkten ska uppfylla.

2.8.2 Bluetooth

Bluetooth är en teknik som utvecklades 1994 av en grupp ingenjörer på Ericsson. 
Teknikens ursprung var att ta fram en trådlöst kommunikation som kunde ersätta RS-232 
datakablar. Tekniken kom senare att kallas för Bluetooth. Namnet "Bluetooth" kommer från
den danske kungen Harald Blåtand. Kung Blåtand hjälpte förena stridande fraktioner i 
delar av det som nu är Norge, Sverige och Danmark. Bluetooth-teknik har därför skapats 
som en öppen standard för kommunikation och samverkan mellan produkter och 
branscher. Bluetooth-teknik gör det möjligt att med hjälp av radiosignaler överföra data 
över ett kortare avstånd. Bluetooth använder sig av ISM bandet vid 2,4 GHz till 2,485 GHz.
Bluetooth-teknik finns idag inbyggd i flera produkter allt från bilar till tandborstar. Bluetooth 
används mest för att skicka musik, foton och filmer mellan ihopkopplade enheter. 
Skillnaden mellan vanlig radiosändning och Bluetooth är sändningsavstånden. 
Radiosändningar kan sändas över många kilometer medans Bluetooth är tänkt för att 
sända inom ditt personliga nätverk (PAN) upp till 100 meter (Bluetooth Special Interest 
Group 2014).

2.8.3 Near Field Communication (NFC)

Near Field Communication (NFC) är en utstickare från radiofrekvensidentifiering (RFID). 
NFC använder elektromagnetiska radiofält medan tekniker som Bluetooth och Wi-Fi 
använder radiosändningar. Vid utveckling av NFC enheter måste NFC-standarden 
uppfyllas. Standarder finns för att säkerställa att alla former av Near Field Communication-
teknik kan interagera med andra NFC-kompatibla enheter och fungerar med nyare enheter
i framtiden.

NFC använder sig av ISO / IEC 18.000-3 som är en internationell standard för alla enheter
som kommunicerar trådlöst på 13,56 MHz. Enheterna måste vara inom 4 cm från varandra
innan de kan överföra information. Standarderna förklarar också hur en enhet och NFC-
taggen ska kommunicera med varandra (NearFieldCommunication.org 2014).
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2.8.4 ZigBee

ZigBee-protokoll är avsett för användning i inbyggda system som kräver låga 
datahastigheter och låg strömförbrukning. ZigBee nuvarande inriktning är att vara ett billigt
självorganiserande mesh-nätverk. ZigBee använder sig av ISM radiobandet. ZigBee 
använder sig av IEEE 802.15 protokollet för att uppnå sin låga strömförbrukning. Data 
överföringshastigheten skiljer sig mycket, från 20 kbit/s i frekvensen 868 MHz till 250 kbit/s
i frekvensen 2.4 GHz (ZigBee Alliance 2014).

2.8.5 Body Area Network (BAN)

Body Area Network (BAN) är formellt definierat av IEEE 802.15 som är en 
kommunikationsstandard optimerad för lågspänningsutrustning. BAN är gjort för drift på i 
eller runt den mänskliga kroppen. BAN är med vanliga termer ett kroppsnära nätverk för 
utrustning i närheten av en persons kropp som samverkar med varandra. Microchip 
BodyCom är ett sådant system.

2.9 Sammanfattning

Olika kommunikationssätt är bra på olika uppgifter, blåtand, NFC och Zigbee använder sig 
av luften som överföringsmedium, detta medför att man sänder ut en signal som kan 
avlyssnas. USB är ett ganska komplicerat kommunikationssätt som kommunicerar via 
kabel. BAN är ett samlingsnamn för nära-kroppen-nätverk där både NFC- och BodyCom 
tekniken ingår.
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3 Genomförande

I detta kapitel beskrivs genomförandefasen, från tidsplanering till utvärdering. Kapitlet tar
upp vad som har utförts i projektet samt vilka metoder som använts.

3.1 Tidsplanering

Tidsplaneringen startade med att ta reda på hur lång tid projektet skulle fortlöpa. 
Projektarbetet är på 16 högskolepoäng och enligt studentportalen ger det en tid på 427 
timmar per person och för att det är två i projektgruppen blev det 854 timmar att planera 
(LiTH 2014). Vi delade upp projektet i tio delmål mellan deltagarna och fördelade 
projekttiden enligt hur lång tid vi kunde tänka oss att det skulle få ta (Figur 3.1).Ett 
projektmöte planerades att hållas varje tisdag med handledaren för att visa hur vi ligger till 
och ställa frågor under projektets gång. Fyra milstolpar för att enklare se om vi ligger i fas 
med planeringen planerades.
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3.2 Förstudie

Under förstudien lästes gamla examensrapporter inom projektet och information om 
BodyCom-systemet (Microchip Technology 2013a; Microchip Technology 2013b). Vi läste 
också om hur programmering av USB-stack bör utföras.
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Figur 3.1: Tabell över examensarbetets tidsplanering uppdelad i arbetsuppgifter, projektmöten och 
milstolpar.

PLANERING
Projekt: BAN (Body-Area Networks)
Projektgrupp: 1 Datum: 9/10/2013 Granskad:

Beställare: Elektroniksystem Version: 2
Kurs: TQET11 Utfärdare: Isak och Melki

AKTIVITETER TID VEM TIDPLAN (när), veckonummer (kalender)
Nr Beskrivning timmar Initialer 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 Sa

1 Instudering av befintligt material 58 IA 20 19 19 58

2 Instudering av befintligt material 58 MK 20 19 19 58

3 Introduktion hårdvara, FW 19 IA 19 19

4 Introduktion hårdvara, FW 19 MK 19 19

5 BCCO: startar i proxy (simulera BCTAG touch) 19 IA 19 19

BCCO: sleep mellan lyssningarna 0

TAG:Touch, Sleep, Felkodning(repetitions överföring), 57 19 19 19 57

Öka signalstyrka om touch flera ggr. 136 39 39 39 19 136

6 USB: kompilera och provköra microchip USB stack. 19 MK 19 19

Koppla in PIC18 i stället för MCP2200 till USB 57 19 19 19 57

Länka samman kod och provköra med PIC18 isf. PIC16 136 39 39 39 19 136

7 Opponering 10 IA, MK 10 10

8 Rapport 122 IA 20 35 40 27 122

9 Rapport 122 MK 20 35 40 27 122

10 Reservtid 0

11 0

12 0

13 0

14 0

15 Projektmöten Tisdagar 15-17 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22

16 0

17 0

18 0

19 Milstolpe 1, insatta i materialet fr. 0

20 Milstolpe 2, Rad 5,1-2 och 6,1 fr. 0

21 Milstolpe 3, Rad 5,3 och 6,2 fr. 0



3.2.1 BodyCom mobilenhet (tagg)

För att ha en möjlighet att förstå hur taggen fungerade lästes den befintliga programkoden 
för BodyCom tagg v1.2 igenom. Programkoden är gjord för att fungera till kompilatorn XC8
i Microchip MPLAB och verkar vara en blandning av C och C++. En stift-list löddes fast för 
att enklare kunna programmera tag enheten enligt Figur 3.2.

3.2.2 Tagg med touch eller knapp funktionalitet

Problem: Om man sätter BodyCom basenheten i proxi mode medför detta att basenheten 
söker ständigt efter en tagg. Taggens ID spelar ingen roll i detta läge så om det är flera 
enheter i närheten svarar alla.
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Figur 3.2: Bild på Microchip BodyCom mobil enhet (tagg) modifierad med programmeringslist för att 
underlätta programmering.



Lösning: Om den mobila enheten sattes i ett sleep läge och en knapp eller touchfunktion 
användes för att väcka enheten skulle detta problem lösas. Databladet lästes för att se om
det fanns någon inbyggd CAP-sense funktion (liknande som basenheten använder för sin 
touch) på PIC16LF1827 som kunde användas. Enligt databladet fanns det en sådan 
funktion men den kunde inte användas medan mikroprocessorn är i sleep mode. Detta 
skulle medföra att den mobila enheten skulle behöva vara aktiv hela tiden och eftersom 
den är batteridriven sågs detta inte som en bra lösning. För enkelhetens skull beslutade vi 
oss för att använda en enkel tryckknapp istället. Databladet användes för att hitta en 
lämplig ingång att koppla knappen till. Vi upptäckte att för att på ett enklare sätt kunna 
montera knappen kunde vi använda ett av stiften som används för programmering av 
tagg-enheten. Denna programmeringspinne är även kopplad till en grön LED enligt Figur 
3.3.

Denna LED användes tidigare för att kunna se när enheten blir programmerad. För att 
knappen ska kunna fungera behöver ett motstånd kopplas in mellan pinne fyra och GND, 
så att signalen dras ner till noll när knappen inte är intryckt. Detta gjordes genom att löda 
fast ett 4.7 kohm motstånd i en hylslist så att den kan tas bort när tag enheten ska 
programmeras. Genom att vi gjorde på detta sätt kan tagg-enheten även användas som 
vanligt när motståndet är bortkopplat. När tagg-enhetens programkod gick igenom 
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Figur 3.3: Kopplingsschema över hur stiftlist för programmering av Microchip BodyCom tagg är inkopplad.



upptäcktes att det finns redan en sleep funktion som gör att den sover tills den får en 
signal från basenheten. Denna funktion använde vi oss av för att på lättare sätt få tagg-
enheten att fungera som förväntat. Förändringarna från originalkoden blev små och kan 
ses i BILAGA 8.4. För att kontrollera att tagg-enheten verkligen hamnade i sleep så 
användes den röda lysdioden som finns på tagg-enheten. Lysdioden är tänd när den är 
aktiv och släckt i sleep mode. Sedan gick vi tillbaka för att lösa problemet med touch 
funktionen. För att kunna hålla tagg-enheten i sleep mode behövde vi styra touch 
avkänningen med en separat krets. Det bästa alternativet som vi hittade var Microchip 
MTCH101-I/OT som är ett chip som kostar ca 2.50 kronor/styck. MTCH101-I/OT är ett 
kapacitiv närhet detektion system, som känner av om något kommer nära eller tar i touch 
plattan beroende på hur man ställer in känsligheten. Vi beställde denna krets och 
kopplade in den på en kopplingsplatta för att se att den fungerar som väntat och använde 
en röd LED för att detektera touch enligt Figur 3.4.

MTCH101-I/OT skulle sedan kopplas in på tagg-enhetens stiftlist där allt som behövs 
redan finns såsom GND, VDD och datapinne(samma som knappen kopplades in i men 
LED löds bort). Kretsen ska kopplas in enligt Figur 3.5.
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Figur 3.4: Kopplingsschema över hur extern touchsensor (MTCH101) är ansluten till LED för test.



Förändringarna i programkoden mellan tagg-knapp och tagg-touch blev bara att ändra så 
att den vaknar på en fallande flank istället för en stigande. Detta blev ingen bra lösning på 
grund av att MTCH101-I/OT störde signalerna till basenheten så att den inte alltid kunde 
tyda vilken tagg-ID som den mottagit. Detta var kanske inte så konstigt och skulle kunna 
lösas genom att stänga av kretsen efter att en touch detekterats och startas igen efter 
sändningarna är klara.
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Figur 3.5: Kopplingsschema över hur extern touchsensor (MTCH101) ska anslutas för inkoppling till 
Microchip BodyCom tagg.



3.2.3 Tagg med ”smart” funktionalitet för att ändra signalstyrka

Problem: Fixa en ”smart” funktion som ändrar signalens modulationsdjup på signalen om 
någon trycker på knappen flera gånger under en minut. Detta skall göras för att 
användaren förväntas trycka flera gånger per minut om han eller hon inte får kontakt med 
enheten. Genom att ändra modulationsdjupet kanske signalen kommer fram.

Lösning: Först utfördes tester på om det verkligen blir någon skillnad för mottagningen 
genom att att ändra i modulationsdjupet. I BodyCom enheternas original programkod kan 
man ändra mellan 8, 14, 33 och 60 procent modulationsdjup i bas- och tagg-enheten. I 
denna ”smarta” funktion spelar det ingen roll om man utgår från basenheten med touch 
eller tagg-enheten med knapp. Har dom inte kontakt med varandra kan vi inte ändra 
modulationsdjupet på båda enheterna, utan antingen har tagg-enheten eller bas-enheten 
denna ”smarta” funktion. I testerna kollades bara om det blev förbättringar om man ändrar 
i den ena och inte i den andra. Inga förbättringar sågs i testerna så under en diskussion 
med våran handledare beslöts det att vi inte behövde göra denna ”smarta” funktion för den
skulle bli onödig.

3.3 BodyCom Basenhet

Ändringar i BodyCom basenhet ska göras så att man ska kunna ändra sättet man 
använde BodyCom systemet t.ex. vända på systemet så basenheten fungerar som tagg 
och tagg som basenhet. I klartext betyder detta att basenheten skulle startas i proxi mode 
och ha en sleep funktion som gör att den sover mellan sändningarna som bara ska ske ca 
två gånger i sekunden. För att sedan underlätta överföringen av koden till det nya kortet 
Bas Nextgen måste onödiga funktioner och menyer tas bort. Bland BodyCom 
originalkoden finns även ett BodyCom template projekt som är mycket mindre och enklare 
att förstå än den stora original koden. Vi bestämde oss för att använda denna för att det 
skulle bli så lite som möjligt att översätta till bas Nextgen kortet senare. Detta projekt har 
bara touch- och proxi-mode och för att vi bara behöver proxi mode togs touch mode bort. 
En sleep funktion lades till och en Watchdog som väckte kortet så den kan sända två 
ggr/sekund. Vi märkte senare att detta templateprojekt var lite för fattigt och den viktiga 
funktionen PC-handler saknades. Vi försökte lägga till denna funktion men det visade sig 
vara svårare än väntat så vi gick tillbaka till den stora original koden. I BodyCom original 
programkod för basenhet hittade vi i funktionen BC_BoardHardwareInit en variablel 
BodyComState där man ställer in vilket läge den ska starta i, variabel ändrades från 
BodyComState = EVAL_TOUCH till BodyComState = EVAL_PROX. Sedan måste man 
ändra i BC_DemoMenuHandler case EVAL_PROX: så att vi inte väntar på att trycka på 
knapp s4. Detta kan ses I ”BILAGA BC-BAS ändra start i proxi”. Sedan gick vi över och 
tittade på tagg med knapp, touch och sleep och under den tiden gick prövotiden ut för XC8
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pro kompilatorn som behövdes för att kompilera BodyCom koden så sleep funktionen från 
BodyCom template projektet hann aldrig flyttas över.

3.4 Nextgen basenhet

Uppgiften bestod i att eliminera MCP2200 (Microchip Technology 2011c) utan att förlora 
möjligheten till kommunikation med PC/Mobiltelefon via protokollet USB VCP. Detta skulle 
åstadkommas genom att byta den befintliga mikrokontrollern PIC16LF1829 mot en 
mikrokontroller med integrerad hårdvara för USB-kommunikation. Figur 3.6 visar 
BodyCom kommunikationsgränssnitt innan modifieringen där MCP2200 som översätter 
mellan UART och USB sitter som en egen komponent med sin kristall. Figur 3.7 visar 
strukturen efter modifieringen där USB-gränssnittet är integrerat i mikrokontrollern.
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Figur 3.7: Figur över hur de olika funktionsblocken är sammankopplade i Microchip BodyCom basenhet 
efter modifiering av kommunikationsgränssnitt. Bilden inspirerad av (Microchip Technology 2013b, 3).

Figur 3.6: Figur över hur de olika funktionsblocken är sammankopplade i Microchip BodyCom basenhet
innan modifiering av kommunikationsgränssnitt. Bilden inspirerad av (Microchip Technology 2013b, 3).



3.4.1 Val av mikrokontroller för Nextgen basenhet

För att välja lämplig mikrokontroller att ersätta PIC16F1829 skapades en I/O-lista som 
visar sambandet mellan vilka portar som används i den befintliga BodyCom-enheten 
respektive den blivande (BILAGA 8.1). Med hjälp av sökfunktionen på Microchips hemsida 
(www.microchip.com) kunde ett antal mikrokontrollers med USB-funktion jämföras med I/O
- listan. Den som uppfyllde villkoren i I/O-listan och hade tillräckligt stort minne (RAM, 
Flash) var PIC18F14K50 (BILAGA 8.2).

3.4.2 Microchip USB-utvecklingsplattform

För att kunna utveckla USB-gränssnittet införskaffades ett “low pin count USB-
development kit” (Microchip Technology 2014b, Microchip Technology 2011a). Det är en 
utvecklingsplattform baserad på PIC18F14K50. Då minimerad strömförbrukning var viktig 
byttes PIC18F14K50 mot en PIC18LF14K50, enda skillnaden är att den senare saknar 
LDO och förbrukar därmed mindre ström (Microchip Technology 2010b).

Utvecklingsmiljön för mjukvara var MPLAB X IDE tillsammans med kompilatorn Microchip 
C18 (Microchip Technology 2005b) och Microchip USB Device Firmware Framework 
(Microchip Technology 2008). Programmeraren var en Microchip PicKit3 som ingick i low 
pin count USB-development kit (Microchip Technology 2014b). PicKit3 levererades med en
gammal “firmware” som inte var kompatibel med den USB-port den skulle anslutas till. 
Uppdateringen av “firmware” fick göras via ett USB-nav innan den kunde användas. 
Utvecklingskortet kunde då programmeras med en minimal version av USB-stacken för att
få den att enumerera.

3.4.3 Ersättning av extern MCP2200

Ett delmål i projektet var att ersätta MCP2200 (Microchip Technology 2011c) med 
PIC18LF14K50 och samtidigt behålla PIC16LF1829. Detta kunde åstadkommas genom att
välja en version av USB-stacken som kallas CDC (Communication Device Class). Det 
innebar att en VCP (Virtual Com Port) skapades på värddatorn som kunde användas för 
att skicka kommandon till BodyCom-kortet. USB-CDC-programmet i PIC18LF14K50 kunde
då översätta signalerna till UART och vidarebefordra till BodyCom PIC16LF1829. 
Microchip “Low Pin Count Development Board” (Microchip Technology 2014b) var utrustad
med MP232 UART-RS232 omvandlare som alltid var inkopplad genom ledningsbanor på 
kretskortet.
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Detta gjorde att RX-stiftet på UART alltid var hög. För att kunna använda UART-signalen 
kapades ledningarna till MP232 enligt Figur 3.8.
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Figur 3.8: Bild på Microchip USB-utvecklingsplattform modifierad för att koppla bort UART-RS232 
omvandlare.



CTS och RTS var inte inkopplade. BodyCom GUI såväl som terminalprogrammet 
Realterm användes för att testa kommunikationen. Utvecklingskorten var 
sammankopplade enligt Figur 3.9.
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Figur 3.9: Bild på Microchip BodyCom basenhet (Basenhet till höger) ihopkopplad med Microchip USB-
utvecklingskort utan UART-omvandlare (MCP2200).



Signalerna övervakades med logikanalysatorn Saleae Logic. Första kommunikationen var 
”read display” som anropas med kommandot (\nUL0\r) och visas på Figur 3.10.

Microchip BodyCom kit använder DSM (Data Signal Modulator) för att överlagra en 
128 kHz bärvåg på den manchesterkodade signalen till LF-steget. Då PIC18LF14K50 inte 
har någon DSM, behövdes ett sätt att mäta på MOD_OUT och tolka vilka signaler som 
sänds ut vid olika kommandon, för att sedan skapa dessa signaler utan hjälp av DSM. 
Logikanalysatorn Saleae Logic användes för att mäta på MOD_OUT. För att tolka signalen
behövde den störande bärvågen avlägsnas, så ett lågpassfilter med brytfrekvens 33 kHz 
kopplades in mellan MOD_OUT och logikanalysatorn för att filtrera bort bärvågen.

Följande formel användes för att räkna ut brytfrekvensen:

(2)

vilket gav R = 1000 ohm och C = 4.7 nF (Molin 2009). Logikanalysatorn justerades enligt 
följande för att kunna tolka den utsända signalen.

● 1030 bits/s

● åtta bits

● en stop bit

● No parity

● Least significant bit sent first
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Figur 3.10: Bild på test av kommunikation mellan dator och basenhet med frikopplad UART-konverterare.  
Från datorn skickas “read display” (\nUL0\r) och mottaget svar ”wait for touch” (logikanalysatorn Saleae 
Logic).

f c=
1

2 x π x R xC



● Inverted

och på Figur 3.11 visas signalen med respektive utan bärvåg.

3.4.4 Kompilatorer

BodyCom firmware är skriven för C-kompilatorn Microchip XC8, medan USB-stacken är 
skriven för för Microchip C18. För att lyckas med uppgiften att kombinera funktionerna i 
MCP2200 och PIC16LF1829 måste källkoderna kunna kompileras med samma 
kompilator. Det här visade sig svårt och har utan tvekan varit den mest tidskrävande 
uppgiften i hela projektet. Att välja vilken kompilator som skulle användas var inte 
självklart. XC8 är modernare än C18 och rekommenderas av Microchip för nya projekt, å 
andra sidan har inte Microchip släppt någon USB-stack för XC8. Valet stod alltså mellan 
att konvertera källkoden för BodyCom till C18-syntax eller att konvertera USB-stacken till 
XC8-syntax. Det senare visade sig tidskrävande och skulle inte rymmas inom tidsramen, 
varför C18 valdes som gemensam kompilator för hela projektet (Microchip Technology 
2013d; Microchip Technology 2012b).

Nu började arbetet med att översätta BodyCom-koden till C18-syntax. Exempel på typiska 
förändringar var:
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Figur 3.11: Bild på BodyCom basenhetens utsända manchestersignal med bärvåg (överst), utan bärvåg 
(mitten) och svaret från BodyCom mobil enhet (underst).



XC8, PIC16LF1829 C18, PIC18LF14K50 Beskrivning

#define AFE_DATA_LAT    
LATB5

#define AFE_DATA_LAT    
LATCbits.LATC0

AFE-SPI-IO, AFE.c 

asm("nop"); _asm nop _endasm AFE.c 

#pragma udata udata2 AFE.c 

uint8_t 
AFE_Out(AfeOutput_type 
mode)

uint8_t AFE_Out(enum 
AfeOutput_type mode)

AFE.c 

for (uint8_t i = 0; i < 
7; i++)

for (i = 0; i < 7; i++) AFE.c 

#include <xc.h>
#include <stdint.h>

 #include <string.h>
 #include <p18cxxx.h>    /* 
C18 General Include File */
 #define uint8_t unsigned 
char
 #define uint16_t unsigned 
int

AFE.h 

typedef enum{
    LFDATA = 0,
    RSSI = 1,
}AfeOutput_type;

typedef enum AfeOutput_type{
   LFDATA = 0,
   RSSI = 1,
};

AFE.h 

uint8_t 
AFE_Out(AfeOutput_type 
mode);

uint8_t AFE_Out(enum 
AfeOutput_type mode);

AFE.h

PC_Handler.c, ...h PC.c, PC.h Stora modifieringar

#elif 
defined(__18F14K50)

#elif defined(__18LF14K50) HardwareProfile.h 

#define mInitAllLEDs()  
LATC &= 0xF0; TRISC &= 
0xF0;
#define mInitPOT()

#define mInitAllLEDs()      
LATC &= 0xFD; TRISC &= 0xFD; 
LATB &= 0xEF; TRISB &= 0xEF;
//#define mInitPOT()

HardwareProfile - LPC
USB-Development Kit -
PIC18F14K50.h 

while (GO_nDONE); while (ADCON0bits.GO);

GO_nDONE = 1; ADCON0bits.GO = 1;

uint8_t 
PcCommandBuffer[PC_BUFFE
R_MAX] = 0;

uint8_t 
PcCommandBuffer[PC_BUFFER_MAX
] = {0};

MDLL_txState_t 
MDLL_Txstate = 
MDLL_TXSTATE_INIT;

enum MDLL_txState_t 
MDLL_Txstate = 
MDLL_TXSTATE_INIT;

Tabell 4: Tabell över syntaxförändringar mellan xc8 och c18 (Prata 2004, 886-887), (Microchip Technology 
2005a)
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3.4.5 Val av hastighet för USB

USB-specifikationen för OTG-värd har inget krav att fungera för hög- respektive låg fart, 
varför full fart valdes för kompatibilitet med alla OTG-telefoner (Axelson 2005, 538). Kravet
på strömförsörjning för en OTG-värd är minst åtta milliampere och Low Pin Count USB-
development kit (Microchip Technology 2011a) förbrukar 25 milliampere. Uppgifter om hur 
mycket ström telefonen (Sony Xperia) kan leverera har inte varit möjlig att hitta i den 
tekniska specifikationen. Utvecklingskortet utökades därför med elektronik för att tillåta 
“self-power” med ett externt batteri. Det visade sig dock att telefonen klarade att leverera 
tillräckligt med ström för de aktuella testerna utan externt batteri.

För att telefonen skulle agera värd anslöts en modifierad USB-kabel av typ Mikro-A. 
Modifieringen bestod i att koppla ihop stift nummer fyra och fem, d.v.s. ID-stiftet kopplades 
till GND enligt Figur 3.12.
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Figur 3.12: Bild på modifierad Mikro-A USB-kontakt där ID-stiftet (stift fyra) kopplas till GND för att telefonen 
ska kunna vara OTG-master.



3.4.6 Användning av Kristall, oscillator

Den ursprungliga BodyCom basenheten använder en oscillator på 8.192 MHz för både 
mikrokontroller och blandaren SA602 (Microchip Technology 2013b). För att kunna 
använda USB-modulen i PIC18LF14K50 i full fart krävs en klockfrekvens på 48 MHz. Det 
finns två sätt att generera denna klocka, antingen från en 48 MHz kristall med PLL 
deaktiverad eller från en 12 MHz kristall med PLL aktiverad (Microchip Technology 2010b, 
26). 12 MHz kristall valdes för detta projekt.

3.5 Kommunikation mellan basenhet och PC/telefon

För att kunna kontrollera och testa olika funktioner på BodyCom bas kortet och BAN-
nextnext gen kortet har tre program används, BodyCom GUI, .RealTerm och Free USB 
Serial Term. För att kunna använda sig av terminalprogrammen behövdes kommandon 
som BodyCom och Bas Nextgen korten använder sig av. Dessa kommandon kan ses i
Tabell 5 och Tabell 6 och är framtagna ur BodyComs programkod. Kommandona startas 
alltid med \n och avslutas med \r och kan se ut så här \nUL1\r (läsa från display) eller 
\nV1\r (skriver ut program version). Kommandona i Tabell 6 är underkommandon för 
Pc_App_BoardStatus som frågar efter status på olika saker.

Bas Kommando namn Kommando ASKII Beskrivning

Pc_App_Version 'V' Sänder app version

Pc_App_RxCmd 'W' BodyCom kommando
uppmaning

Pc_App_State 'S' Sänder kortets nuvarande
status

Pc_App_BoardStatus 'U' Frågar efter status
uppdatering för kortets

nuvarande status

Tabell 5: Tabell över basenhetens grundläggande kommunikationskommandon
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BoardStatus namn Kommando ASKII Beskrivning

Pc_App_Rx_TouchPckt '0' Frågar efter touch värde

Pc_App_Rx_RssiPckt '1' Frågar efter RSSI värde

Pc_App_Rx_MobileData '2' Frågar efter sista mobila ID

Pc_App_Rx_Pckt '3' Sänder valfri information

Pc_App_Rx_ReadList '4' Frågar efter parade enheters
ID

Pc_App_Rx_ListDelete '5' Radera och skriver ut ny ID
lista

Pc_App_Rx_ListSelect '6' Uppdatera ID i listan

Pc_App_Rx_ListAdd '7' Sänder uppdaterad lista efter
att add operationen är

slutförd

Pc_App_Rx_Status 'X' Frågar efter status och
nummer på parade enheter

 Pc_App_Rx_LcdRead 'L' Frågar vad som är utskrivet
på LCD

Pc_App_Rx_NewCmd 'N' För att kunna lägga till
kommandon senare

Tabell 6: Tabell över ”PC_APP_BoardStatus” kommunikationskommandon för BodyCom basenhet
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3.5.1 BodyCom GUI v1.2

Microchip har gjort ett program för att man ska kunna testa sitt BodyCom kort. När man 
öppnar programmet ska man börja med att välja vilken COM-port kortet är anslutet via och
sedan ansluta. När kortet är anslutet ser man vilka Mobila enheters ID som är godkända, 
Nya ID kan läggas till genom att skriva in ett nytt ID under Activate Mobile Adress och 
sedan trycka på Activate Unit. Det nya godkända enhets ID syns sen i listan enligt Figur 
3.13. Där kan man även se att det finns olika flikar att gå till.
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Figur 3.13: Bild på BodyCom GUI för basenhet under fliken ”AdressMode”.



Under fliken SerialDebug kan man t.ex. kontrollera touchsensorn och signalstyrkan Figur 
3.14. Under Fliken Bootloader kan man programmera in nya hex-filer i BodyCom kortet. I 
About fliken finns information om programmet.
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Figur 3.14: Bild på BodyCom basenhet GUI under fliken ”SerialDebug”.



3.5.2 RealTerm terminalprogram till Windows

Realterm är ett terminalprogram designat för att kontrollera och avkoda binär och annan 
svårtolkad dataström. Det är ett bra gratisprogram som har många inställningsmöjligheter. 
För våra tester behövde vi bara använda oss av flikarna Port och Send. Under fliken Port 
ställer man in vilken port vi kopplat in oss på och vilken Baud rate den ska ha. BodyCom 
kortet vill vara inställd på 9600 Baud medans bas Nextgen kortet klarar alla Figur 3.15.
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Figur 3.15: Bild på RealTerm (RealTerm terminalprogram) portinställning för kommunikation med basenhet.



Under Send fliken skriver man in vad man vill skicka och vad man vill skicka det som t.ex. 
om man ska skicka det som Nummer eller ASCII vi har provat båda alternativen och det 
funkar bra. Svaret från BodyCom kortet ser man i den svarta rutan över flikalternativen.
Figur 3.16
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Figur 3.16: Bild på RealTerm (RealTerm terminalprogram) vid sändning read display” (\nUL0\r ”) och 
mottagning ”Wait for touch”.



3.5.3 Free USB Serial Term terminalprogram för Android

För att kunna testa om det gick att kommunicera mellan telefon och korten så använde vi 
oss av Free USB Serial Term. Detta program fungerar på Androidtelefoner och fungerar 
som Realterm fast med färre funktioner. Knappen som ser ut som en skiftnyckel trycker 
man på för att ställa in port och Baud rate i detta program. Sedan ansluter man med 
telefonluren Figur 3.17. Under försöken fick vi inte till någon kommunikation mellan 
BodyCom kortet och telefonen, medans med BAN-nextnext gen kortet fungerade det utan 
problem.
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Figur 3.17: Bild på USB Terminal (Terminalprogram) för Android.



3.6 Sammanfattning

Projektet började med tidsplanering och sedan inläsning i befintligt material för att få en 
förståelse om projektet.

Vi har sedan skrivit en programkod till BodyCom mobil-enhet så den sänder när någon 
trycker på knapp och ett program för beröring av touch-platta. Vi har även gjort så att den 
kan tända och släcka en display.

BodyCom basenhets programkod har skrivits så den startar i proxi mode utan att vänta på 
knapptryck och en bantad version som startar i proxi mode och som har en sleep funktion 
som gör att den sover mellan sändningarna.

USB- till UART-konverterare skulle elimineras och detta kunde åstadkommas genom att 
byta den befintliga mikrokontrollern PIC16LF1829 mot en mikrokontroller med integrerad 
hårdvara för USB-kommunikation. För att välja lämplig mikrokontroller som ersättare 
skapades en I/O-lista som visar sambandet mellan vilka portar som används i Microchip 
BodyCom respektive bas Nextgen. Den mikrokontroller som uppfyllde villkoren i I/O-listan 
och hade tillräckligt stort minne (RAM, Flash) var PIC18F14K50.

Utvecklingsplattformen för USB-stacken var low pin count USB-development kit 
tillsammans med MPLAB X IDE med kompilatorn C18.

Under tester ser vi att Bas Nextgen klarar att kommunicera med en Android telefon med 
programmet Free USB Serial Term medans vi inte får något svar från BodyCom 
basenheten.
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4 Resultat

Här presenteras resultat som har uppnåtts under projektet.

Uppgiften bestod i att eliminera MCP2200 utan att förlora möjligheten till kommunikation 
med PC/Mobiltelefon via protokollet USB VCP. För att uppnå detta skulle en lämplig 
mikrokontroller väljas som kunde kombinera funktionerna i MCP2200 och PIC16LF1829
Figur 4.1. Efter att ha studerat flera alternativ enligt (BILAGA 8.1), valdes slutligen 
PIC18LF14K50. Den hade låg strömförbrukning, tillräckligt antal ingångar/utgångar, lågt 
pris och tillräckligt stort minne för att rymma både USB-stack och BodyCom-kod.
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Figur 4.1: Bild på minimerad basenhet där vi tagit bort UART-koverterare (MCP2200) markerat med gul
fyrkant och bytt mikrokontrollern (PIC18LF14K50) markerat med grön fyrkant.



4.1 Nextgen basenhet

Ett av de kretskort som designades i ett tidigare projekt har bestyckats utan PIC16LF1829 
och MCP2200. I stället monterades en stiftlist med kopplingstrådar anslutna till paddarna 
där PIC16LF1829 skulle ha suttit. Motsvarande hylslist med kopplingstrådar till 
PIC18LF14K50 monterades på Microchip USB low pin count development board (BILAGA 
8.3), så att de kunde kopplas ihop och testas tillsammans. Utvecklingskort och BodyCom 
Nextgen sammankopplade visas i Figur 4.2.

Kommandon kan skickas från en PC med terminalprogram.
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Figur 4.2: Bild på fungerande Bas Nextgen. Bestående av Microchip USB-utvecklingskort (till väster) och 
minimerad basenhet (till höger).



4.2 Mobila enheten

Mobil enhet med knapp och sleep är testad med hjälp av enhetens två lysdioder som 
tänds när enheten är vaken och släckt när den är i sleep mode. Sedan har vi testat 
kommunikationen mellan basenheten och taggen så den fungerar som väntat.

Mobil enhet med touchfunktion är testad på samma sett som med knapp med här har vi 
sett att MTCH101-I/OT chippet som styr touch-sens stör mottagningen och sändningen för
den mobila enheten. Detta skulle kunna lösas genom att stänga av enheten medan taggen
tar emot och sänder data. Detta skulle man lätt kunna göra om man använde en av 
mikrokontrollerns utgångar för att strömsätta chippet med. Då kan man stänga av 
MTCH101-I/OT chippet i programvaran när den inte får vara igång

Mobil enhet för display testades genom att tända en LED under en viss tid för att starta 
display och sedan tändes den ändra lysdioden efter en stund för att stänga av displayen. 
Den mobila enheten kopplades sedan till displayen för att se att det fungerade.

4.3 BodyCom basenhet

Basenheten testades genom att programmera in den nya koden och kolla så att allt 
fungerar som väntat. Testet gick ut på att se så den är lika säker på att känna av taggar 
som tidigare versioner och så den kan starta direkt i proxi mode. Sleep mode testades 
även här med lysdioder.

4.4 Kommunikation mellan basenhet och Android

För att testa att kommunikationen även fungerade mellan en mobiltelefon och de 
sammankopplade USB low pin count development board och BodyCom Nextgen 
användes en Androidtelefon av typen Sony Xperia. Valfria tecken kan skickas och 
mottagas med hjälp av terminalprogrammet Free USB Serial Term.
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4.5 Komponentkostnadsbesparing för Nextgen basenhet

En av anledningarna till att modifiera BodyCom basenhet var att få ett lägre pris på den 
slutgiltiga produkten. Implementeringen av USB-stacken innebar en besparing av 
komponentkostnader på $1.016 enligt Tabell 7, dessutom åtgår mindre yta på 
mönsterkortet för den slutliga produkten.

Komponent Innan implementering av
USB-stack

Efter  implementering  av
USB-stack

MCP2200-I/SS $1.47

PIC16LF1829-I/SS $1.22

PIC18LF14K50-I/SS $1.74

BAS40-05 $0.066

Totalt $2.756 $1.74

Skillnad (innan - efter) $1.016

Tabell 7: Tabell på en jämförelse av komponentpriser i hundratal för Nextgen basenhet innan respektive efter
implementering av USB-stack (Microchip Technology 2014c)
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5 Diskussion och sammanfattning

En av frågeställningarna var om det skulle vara möjligt att byta ut MCP2200 och 
PIC16LF1829 mot en mikrokontroller från Microchip med inbyggt USB-gränssnitt. Efter 
ingående studier av datablad från flera olika modeller valdes slutligen PIC18LF14K50. Det 
kan konstateras att vald mikrokontroller har tillräckliga prestanda för att lösa uppgiften, 
dessutom till ett rimligt pris. Dock har detta val bidragit till vissa svårigheter under 
projektets gång.

Då det var givet att en mikrokontroller från Microchip skulle användas, valdes 
programutvecklingsverktyget MPLAB X IDE med kompilatorerna C18 och XC8. 
Källkoderna för BodyCom respektive USB-stack behövde integreras i samma 
mikrokontroller och således kompileras med samma kompilator. Mycket tid spenderades 
på att översätta BodyCom källkod till C18 syntax innan vi gav upp och började skriva egen
kod i stället. Hade svårigheten att översätta kod skriven med XC8 syntax till C18 syntax 
varit känd i förväg, skulle utveckling av egen kod ha påbörjats direkt. BodyCom och 
PIC16LF1829 använder DSM (Digital Signal Modulation) för att överlagra 128 kHz bärvåg 
på den manchesterkodade utsignalen, även detta har bidragit till svårigheten att använda 
BodyCom's källkod.

Skillnaden i strömförbrukning innan jämfört med efter implementeringen av USB-stacken 
har inte kunnat bekräftats, då komponenter som inte kommer att användas i den slutliga 
produkten är monterade på USB low pin count development board, bl.a. MP232. 
Strömförbrukningen borde dock vara lägre då färre komponenter används.
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En annan frågeställning var om det går att koppla samman en Android smartphone som 
master med BodyCom basenhet som slav via USB. Androidapparna USB-device info och 
USB-host controller kan användas för att etablera kontakt mellan telefon och BodyCom 
respektive telefon och bas Nextgen. Information om hur USB-gränssnittet är konfigurerat 
kan utläsas i båda fallen, dock har inte svar på kommandon kunnat erhållas då firmware 
innehåller BodyCom kod. Om i stället USB low pin count development board 
programmeras med USB-stack tillsammans med ett loopback-program, svarar den på 
kommandon från telefonen. Detta visar att kommunikationen mellan telefon (OTG) och 
USB low pin count development board (don) fungerar tillfredsställande och att det är något
annat som gör att BodyCom inte vill svara på kommandon från telefonen.
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6 Framtida arbete

Här beskrivs förslag på hur projektet kan fortgå. Dessa är våra förslag på hur produkten 
kan förbättras.

6.1 Utveckling av projektet

För att minimera kretskortsyta och pris på slutgiltig produkt fanns önskemål att kunna 
utnyttja samma kristall för både mikrokontroller och blandare. USB-periferienhet måste ha 
en klockfrekvens på 48 MHz för att fungera i full fart (Microchip Technology 2010b, 25) och
blandaren SA612A (Philips Semiconductors 1997) använder i den ursprungliga BodyCom 
basenheten 8.192 MHz.

En 48 MHz oscillator skulle kunna användas som klocka till mikrokontrollern och samtidigt 
vara insignal till en timer som konfigureras för att dividera med 6. Då skulle 8 MHz kunna 
användas som klocksignal till blandaren. Den interna oscillatorn på mobila enheten skulle 
då behöva justeras till 7.808 MHz.

När Microchip gör USB-stacken tillgänglig för kompilatorn XC8, skulle den ursprungliga 
BodyCom-koden kunna integreras med USB-stacken på ett enklare sätt. Då Microchip 
BodyCom använder DSM (Digital Signal Modulator) för att generera utsignalerna, skulle 
problem med icke existerande DSM i PIC18LF14K50 ändå kvarstå.
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8 BILAGOR

8.1 BILAGA Val  av  Microchip  mikrokontroller  med USB  gränssnitt  för  att
ersätta PIC16LF1829

För att välja vilken mikrokontroller som var en lämplig ersättare för den befintliga 
PIC16LF1829 i Microchip BodyCom bas, gjordes en parametersökning på microchip.com. 
Då priset var viktigt användes det som sökkriterie för att hitta passande mikrokontroller. 
Valet blev PIC18LF14K50.
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Product Volume Pricing Architecture USB Compliant EEPROM RAM I/O Pins Pin count MHz MIPS

 PIC16F1613 $0.64 8  3,5 0 256 12 14 32 8
 PIC16F1454 $0.91 8 USB 2.0 14 0 1024 12 14 48 12
 PIC16F1455 $1.04 8 USB 2.0 14 0 1024 12 14 48 12
 PIC16F1459 $1.18 8 USB 2.0 14 0 1024 18 20 48 12

 PIC18F13K50 $1.32 8 USB 2.0 8 256 512 15 20 48 12
 PIC18F14K50 $1.53 8 USB 2.0 16 256 768 15 20 48 12

 PIC32MX210F016B $1.62 32 USB 2.0 16 0 4096 19 28 40 40
 PIC18F24K50 $1.65 8 USB 2.0 16 256 2048 25 28 48 12
 PIC18F25K50 $1.76 8 USB 2.0 32 256 2048 25 28 48 12

 PIC32MX210F016C $1.76 32 USB 2.0 16 0 4096 23 36 40 40
 PIC32MX220F032B $1.82 32 USB 2.0 32 0 8192 19 28 50 50
 PIC32MX210F016D $1.85 32 USB 2.0 16 0 4096 33 44 40 40

 PIC18F24J50 $1.86 8 USB 2.0 16 0 3800 22 28 48 12
 PIC32MX220F032C $1.96 32 USB 2.0 32 0 8192 23 36 50 50

 PIC18F45K50 $1.99 8 USB 2.0 32 256 2048 36 40 48 12
 PIC18F25J50 $2.00 8 USB 2.0 32 0 3800 22 28 48 12

 PIC32MX220F032D $2.04 32 USB 2.0 32 0 8192 33 44 50 50
 PIC18F44J50 $2.16 8 USB 2.0 16 0 3800 34 44 48 12

 PIC24FJ32GB002 $2.20 16 USB 2.0 OTG 32 0 8192 21 28 32 16
 PIC18F2450 $2.23 8 USB 2.0 16 0 768 23 28 48 12
 PIC18F26J50 $2.28 8 USB 2.0 64 0 3800 22 28 48 12
 PIC18F45J50 $2.30 8 USB 2.0 32 0 3800 34 44 48 12

 PIC32MX230F064B $2.31 32 USB 2.0 OTG 64 0 16384 19 28 40 40
 PIC18F65J50 $2.32 8 USB 2.0 32 0 3904 49 64 48 12

Flash Kbytes



8.2 BILAGA  Jämförelse  mellan  PIC16LF1829  och  PIC18LF14K50  med
avseende på elektrisk inkoppling.

Jämförelse av använda in och utgångar mellan Microchip BodyCom(PIC16LF1829) och 
bas Nextgen(PIC18LF14K50).
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PIC16F1829 PIC18LF14K50

PIN I/O Use I/O Use

1 VDD VDD 3.3 V
2 RA5 OSC1 RA5 OSC1
3 RA4 OSC2 RA4 OSC2
4 RA3 MCLR (S1) RA3 (input) MCLR (S1)
5 RC5 USART_TX RC5 MOD_OUT
6 RC4 MDOUT, (USART_RX) RC4 MOD_OUT_N
7 RC3 MOD_OUT RC3 (Self_Power)
8 RC6 (USART_RX) NOT? RC6, AN8
9 RC7 USART_CTS, Enable_RX RC7, AN9 Enable_RX
10 RB7 SCK, MCP2035 RB7 (USB_bus_sense)

11 RB6 SCL_LCD RB6
12 RB5 LFDATA, RSSI, MCP2035 RB5 CS, MCP2035
13 RB4 SDA_LCD RB4, AN10 (USB_status_LED)
14 RC2 TOUCH RC2 (INT2, Touch)
15 RC1 1k5, LFDATA, RSSI RC1 (USB_status_LED)
16 RC0 CS, MCP2035 RC0, AN4 RSSI / LFDATA
17 RA2 MOD_OUT_N VUSB 3.3 V
18 RA1, AN1 PGC, SW_DET RA1 D- (PGC)
19 RA0 PGD RA0 D+ (PGD)

SCK MCP2035



8.3 BILAGA Kopplingsschema bas Nextgen
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8.4 BILAGA Programkod 

Programkoden finns att hitta på ISY's server 
\\site\edu\es\EXJOBB\bodyLink\bodyLinkPcb\c
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