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Abstract
Today there exist lots of options on how to control an electric circuit without touching it. An 
example could be a motion controlled lightswitch. 
Simple solutions often consist of a motion, light or sound sensor which are used to activate an 
object, usually by controlling an electronic switch of some sort. However, if there is a higher 
demand for security or proof that the correct person is activating the controlled object then 
something more is needed. A solution to separate individuals from each other is needed for this.
Bluetooth is a wireless communications standard that can solve this. Bluetooth units include an 
unique identification number that can be used to identify a specific bluetooth unit.

This thesis defines a Bluetooth identifier framework (BTIF), which is a framework for creating an 
energy efficient controller to handle the interface between an individual and an controlled object. 
BTIF will then be used to create an prototype where the bluetooth identification number from an 
mobile phone will be used to activate a light emitting diod.



Sammanfattning
Det finns idag goda möjligheter att beröringsfritt kontrollera elektroniska objekt. Ett exempel är 
belysning som aktiveras via rörelsesensorer. 
Enkla lösningar innehåller oftast sensorer för ljud, ljus eller rörelse vilka används för att aktivera ett 
styrobjekt, vanligen genom att slå på eller av en elektronisk strömbrytare kopplad till styrobjektet. 
Behövs det mer säkerhet och möjlighet att bevisa för styrobjektet vem individen är som försöker få 
styrobjektets uppmärksamhet behövs det mer än en enkel sensor. Det behövs en anpassning för att 
separera olika bluetoothenheter från varandra. 
Bluetooth är en teknik för att trådlöst skicka information mellan två enheter. Bluetoothenheter 
innehåller dessutom ett unikt identifikationsnummer vilket kan användas för att  identifiera en 
specifik individ.

Den här rapporten definierar Bluetooth identifier framework (BTIF), vilket är en mall för att  skapa 
en strömsnål styrenhet för hantering av gränssnittet mellan individen och styrobjektet. 
BTIF används därefter till att skapa en prototyp, där identifikationsnumret från en bluetoothenhet i 
en mobiltelefon används för att aktivera en lysdiod.
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1. Introduktion
Bakgrund: Det finns tillfällen då det skulle vara praktiskt att automatiskt kunna styra ett objekt 
utan att fysiskt behöva beröra det. Exempelvis kan det vara att styra belysningen i ett rum, eller att 
garageporten öppnas då bilen närmar sig, eller kanske kunna stämpla in på jobbet bara genom att gå 
genom entrén. Det gemensamma för situationerna är att det räcker med att en styrenhet känner av 
en individs närvaro och utifrån det reagerar genom att kontrollera ett styrobjekt. 
Hur skiljer styrenheten sig från vanliga rörelsedetektorer? Exempelvis skall kanske inte 
garageporten öppnas för vem som helst utan att det krävs någon form av identifiering för att 
bekräfta att det  är en behörig enhet som är i närheten. 

I dagsläget finns det tekniker som trådlöst kan identifiera andra liknande enheter och skicka 
information mellan enheterna, exempelvis Zigbee, Wifi, NFC och Bluetooth.
Av dessa tekniker är Bluetooth (BT) en redan väl etablerad teknik som finns i majoriteten av alla 
mobiltelefoner, vilket är lämpligt om en individ vill använda sin mobiltelefon till att identifiera sig 
för  styrenheten. Eftersom mobiltelefonen idag är en accessoar som majoriteten av alla individer 
alltid har med sig. 

Neava är ett konsultföretag som arbetar med mobila tillämpningar. Neava är intresserade av ett 
framework för strömsnål beröringsfri objektsstyrning via bluetooth. 

Framework: Ett framework är ett ramverk eller en mall och kan definieras som strukturen för ett 
projekt. Ett framework innehåller riktlinjer, tillvägagångssätt och grundläggande krav att förhålla 
sig till för att skapa en applikation inom frameworkets begränsningar. Frameworket i den här 
rapporten kommer att vara anpassat för att skapa en styrenhet, där det beskrivs vilken hårdvara som 
krävs och hur frameworket bör tillämpas.

Syfte: Rapporten ämnar att undersöka hur en BT-enhet kan användas som identifikation i den 
fysiska världen. Det genom att skapa en styrenhet vilken klarar av att känna av när en individ är i 
närheten och då kontrollera ifall denna innehar en godkänd BT-enhet. 

Målen med rapporten är.
• Skapa ett framework för strömsnål beröringsfri identifiering via Bluetooth.
• Presentera en prototyp utifrån frameworket.
• Undersöka vilka lösningar som redan finns då rapporten skrevs.

Målgrupp: Rapporten riktar sig till personer som har viss förkunskap inom elektronik och 
kommunikation, främst baskunskaper om mikroprocessorer. Frameworket är generellt skrivet 
medan prototypen ställer lite högre krav på läsarens förkunskaper. 
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2 Teori

2.1 Energieffektivisering
En viktig del av frameworket är att styrenheten som skapas skall vara strömsnål för att göra 
frameworket anpassningsbart för system gjorda för batteridrift. Det finns tydliga fördelar med 
strömspar, exempelvis längre batterilivstid och mindre värmeutveckling till kostnad av 
huvudsakligen snabbhet för systemet. Värmen kanske inte är ett problem i ett system men många 
elektroniska komponenters funktion kan förändras av värme vilket gör det till bra praxis att försöka 
hålla en stabil temperatur i sitt system. 

Den här rapporten tar upp två metoder för att spara ström, vilka används i frameworket. 
Ena sättet är att stänga av strömmen helt för de komponenter systemet inte använder. Exempelvis 
behöver inte BT-enheten vara aktiv när ingen information skickas genom den eller så kanske inte 
lysdioder måste vara aktiva hela tiden. Styrenheten kan sparar in avsevärda mängder ström då 
komponenter och hela enheter kan stängas ner. Stänga av moduler kan leda till problem då det kan 
ta tid att starta upp och stabilisera vissa enheter, vilket kan leda till att felaktig information skickas 
eller tas emot. 
Det finns ett modernare sätt där man inte behöver stänga av enheten helt utan kan sätta den i olika 
energispararlägen. Det kan exempelvis vara genom att sänka dess klockfrekvens eller stänga av 
olika interna moduler som inte används. På så sätt så får man kortare uppstartningstider och 
motverkar det negativa med att stänga av enheten helt, även fast modulerna fortfarande drar ström i 
energispararläge.
Båda dessa metoder är användbara då ingen av metoderna helt kan ersätta den andra.

Duty cycle är en tillämpning av första tekniken, där man växlande slår på och stänger av en 
komponent eller interna moduler. Duty cycle är den tiden signalen spenderar i aktivt läge delat på 
den totala periodtiden[3].

2.2 Bluetooth
Bluetooth är en teknik för trådlös kommunikation mellan elektroniska enheter över korta distanser. 
BT utvecklades av Ericsson år 1994. Sedan 1998 upprätthålls bluetooth av bluetooth SIG (special 
interest group). Bluetooth har standardiserats under IEEE 802.15.1.

En BT-enhet är en elektronisk krets Varje BT-enhet innehåller en radio transceiver för att kunna 
kommunicera trådlöst. BT skapar en radiolänk mellan två eller fler (upp till sju) BT-enheter som 
den sedan använder för att skicka information som om det var en seriell kanal, detta kallas att 
parkoppla enheterna. BT utnyttjar det licensfria frekvensbandet industrial science and medical[1] 
(ISM) på 2,4 till 2,485 GHz. Då ISM är licensfritt så delar väldigt många tekniker på det 
frekvensbandet för trådlös kommunikation vilket kan orsaka störningar. Det har BT löst genom en 
teknik kallad adaptive frequency hopping (AFH). AFH[2] innebär i enkelhet att BT-enheter känner 
av andra enheter som sänder inom ISM-bandet och undviker dessa frekvenser genom att byta 
mellan frekvenserna i steg om 1MHz.

BT är indelat i 3 klasser vilka reglerar sändningseffekt och därmed räckvidden[1].
• Klass 1 upp till 100m
• Klass 2 upp till 10m
• Klass 3 upp till 1m
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Dessa klasser styr inte bara räckvidden utan även energiförbrukningen, där en högre effekt kräver 
mer energi. Den vanligaste klassen är klass 2 vilken har en sändningseffekt på ca 2.5mW. 

Varje BT-enhet har ett unikt identitetsnummer, MAC adress, bestående av en sex byte lång 
hexadecimal adress enligt MM:MM:MM:XX:XX:XX[1]. Denna adress finns förprogrammerad i 
BT-enheten och är unik. De första tre byten MM anger tillverkare och XX är enhetens egna 
serienummer. I rapporten kommer identifikationsnummer att användas istället för MAC adress för 
klarhet.
BT-enheter har oftast möjlighet att välja om de vill vara synliga eller inte för andra BT-enheter. Med 
att vara synlig så innebär det att enheten går att upptäcka av andra BT-enheter ifall dom gör en 
skanning. En BT-enhet är oftast satt still synlig som standardinställning.

Bluetooth utvecklats ständigt och nyare versioner verkar ha samma mål, att BT ska vara snabbare 
säkrare och strömsnålare. Det finns specialversioner av BT som inriktar sig specifikt på antingen 
överföringshastighet eller energieffektivitet, ett exempel på detta är BT version 3 LE (low energy) 
där överföringshastigheten minskats för att kunna spara in på strömförbrukningen. 

Då rapporten skrevs så var version 4.0 den nyaste versionen. 

2.3 Bluetooth Identifier Framework – BTIF
BTIF används för att designa system där en individ vill använda sig av BT för att trådlöst och 
beröringsfritt kunna identifiera sig för en elektronisk krets, styrenhet. BTIF använder BT-enhetens 
identifikationsnummer för att ge en individ en unik identitet vilken styrenheten kan avläsa. Genom 
att avläsa BT-enhetens identifikationsnumret så kan ett styrobjekt kontrolleras endast om en 
godkänd individ finns inom styrenhetens räckvidd. Med styrobjekt menas ett externt system vilket 
på något sätt interagerar med den fysiska världen, exempelvis ett elektroniskt lås eller belysning.

BTIF är en samling regler, krav och riktlinjer för att skapa en styrenhet för att trådlöst kunna avläsa 
en BT-enhets identifikationsnummer.BTIF är inte bunden till något specifikt programmeringsspråk 
så länge språket är tillämpningsbart på inbyggda elektroniska kretsar.
Nedan i 2.3.1 så förklaras minsta tänkta arbetssätt för att styrenheten skall kunna fungera och  i 
2.3.2 så beskrivs en mer ingående definition av nödvändig hårdvara för styrenheten.

De regler och krav som ställs på styrenheten inom BTIF är.
• Ställer krav på styrenhetens och användarens hårdvara.
• En användare ska med hjälp av en BT-enhet kunna identifiera sig för styrenheten.
• Användaren skall inte behöva använda sig av något gränssnitt.
• Styrenheten skall kunna kontrollera ett eller flera styrobjekt.
• Styrenheten skall kunna gå i viloläge långa perioder.
• Ingen parkoppling via BT skall behöva ske mellan användare och styrenhet.

2.3.1 Funktion
Då styrenheten skall kunna stå långa perioder utan att någon använder den så behöver den kunna gå 
i viloläge. För att väcka styrenhetens mikroprocessor har styrenheten en elektronisk input kallad 
Aktivera för att ta mikroprocessorn ur viloläge. Aktivera är en fysisk koppling mot omvärlden i 
form av en elektronisk sensor. Sensorn skall kunna avläsa sin omgivning och avgöra när en 
användare vill väcka styrenheten. När det sker aktiveras styrenhetens mikroprocessor och den kör 
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sitt program. Programmet är indelat i faser. Vilken fas styrenheten arbetar i styrs sedan av en timer 
driven av en lågfrekvent kristall för att spara ström. Fördelen med att arbetssättet delas in i faser är 
att det enkelt kan kontrolleras att enbart de nödvändiga komponenterna är aktiva i varje fas. 
Styrenhetens mikroprocessors flödesschema över faserna kan ses i figur 1.

Figur 1 - Flödesschema för styrenhet

Nedan Följer en förklaring av styrenhetens faser.

Skanna: Aktivera funktionen skickar en interrupt till mikroprocessorn vilket väcker den ur viloläge 
och aktiverar BT-enheten. En kort paus implementeras i mjukvaran för att BT-enheten och 
systemklockor skall hinna stabiliseras. BT-enheten skickar sedan ut ett broadcastmeddelande med 
förfrågning om identifiering från samtliga BT-enheter inom dess räckvidd. Samtliga BT-enheter 
som är satta att vara synliga kommer att svara på detta genom att skicka sitt Identifikationsnummer.
Mikroprocessorn väntar en bestämd tid med hjälp av timern på att broadcastmeddelandet skall 
hinna besvaras. 

Bearbeta: När BT-enheten är redo att kommunicera så avbryter den mikroprocessorn med en 
interrupt och börjar skicka över sin buffer. Ur BT-enhetens buffervärdern sparas alla identiteter som 
hittats och jämförs med sparade identiteter. 

Agera: Om inga godkända identiteter hittats så hoppar mikroprocessorn över fasen Agera. Ifall 
minst en godkänd identitet hittats skickar styrenheten en signal via sin output. Output är sedan 
kopplat till det objekt som styrenheten skall kontrollera.

Fasen skanna kommer att ta längst tid då den är anpassad efter hur lång tid det tar för BT-enheten att 
skicka ut ett broadcastmeddelande och få tillbaks eventuellt svar. Mycket av denna tid står 
mikroprocessorn bara och väntar medan BT-enheten fyller upp sin buffert innan den skickar 
informationen vidare. Här kan mikroprocessorn med fördel sättas i viloläge medan BT-enheten 
arbetar.
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2.3.2 Arkitektur
BTIF omfattar två delsystem. Användare och Styrenhet där styrenheten är det primära systemet. 
Styrenhetens arkitektur kan ses i figur 2.

Figur 2 - Styrenhetens arkitektur

Arkitekturen beskriver de krav som ställs på hårdvaran för styrenheten. 

Användare:
Till varje styrenhet kan det finnas fler än en användare. Användaren använder sig av en 
mobiltelefon med inbyggd BT-enhet. Kravet för samtliga användare är att de på något sätt kan 
avläsa sitt BT-identifikationsnummer. Identifikationsnumren lagras i styrenhetens minne för att 
senare kunna användas som identifikation för den specifika användaren. Systemet kan också 
användas med valfri utrustning innehållande en BT-enhet så länge BT-enheten går att göra synlig 
för andra BT-enheter.
 
De krav som ställs på användarenheten kan sammanfattas i.

• Tillgång till BT. 
• Känt identifikationsnummer för BT-enheten.  
• Möjlighet att göra BT-enheten synlig för omvärlden.
• Spänningskälla till att driva BT-enheten.

Styrenhet:
Styrenhetens uppgift är att fungerar som länk mellan användaren och styrobjektet. Styrenheten är 
uppdelad i en extern del och en intern del. 

Den externa delen består av Aktivera och Output. Där Aktivera är enda input för styrenheten och 
har en betydande roll för att styrenheten ska vara strömsnål. Exempelvis kan det användas en sensor 
för ljud, rörelse eller värme för att aktivera styrenheten. Aktivera väcker mikroprocessorn genom att 
skicka en interrupt när ett visst tröskelvärde överskrids. Aktivera kan även implementeras i 
mjukvaran genom en timer för att aktivera i förutbestämda intervaller.
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Styrenheten kan ha flera outputs ifall den skall kontrollera mer än ett styrobjekt. För att hantera 
styrobjekt som drar mer ström än vad styrenheten klarar att leverera så är det praktiskt att använda 
styrenhetens output för att kontrollera styrobjektets spänningskälla via ett relä eller en 
transistorswitch. Output kan även vara kopplad till en lysdiod ifall den bara skall ge visuell 
feedback. I många fall är det hjälpsamt att kombinera styrobjekt med ett visuellt hjälpmedel för att 
visa ifall omkoppling skett. 

Internt så består styrenheten av en mikroprocessor som kan hantera interrupts och timers. Det 
behövs minne för lagring av identiteter. Mikroprocessorn bör ha ställbara energispararlägen. För att 
kunna kommunicera mellan BT-enheten och mikroprocessorn behövs ett interface för seriell 
kommunikation. Universal asynchronous receiver/transmitter USART används för att hantera detta. 
USARTen konverterar mikroprocessorns spänningsnivåer till nivåer som BT-enheten förstår och 
vice versa. Styrenheten behöver även en lågfrekvent klocka för att driva timern.

Kraven på styrenhetens hårdvara kan sammanfattas i 
• Mikroprocessor med energispararlägen som kan hantera interrupts och timers.
• En strömsnål elektronisk sensor att fungera som Aktivera.
• Extern lågfrekvensklocka för att hantera viloläge.
• BT-enhet.
• Spänningskälla.
• Möjlighet för mikroprocessorn att kommunicera med BT-enheten.

2.4 Existerande tillämpningar
BT proximity applikationer är ett växande område inom BT. BT proximity  innebär att två BT-enhet 
parkopplas med varandra, när kontakten bryts så skickar BT-enheterna en signal på output. Detta 
används exempelvis på kontor om man vill låsa sin arbetsstation när man går iväg från 
arbetsstationen, eller så kan man ha en BTenhet i sin väskan parkopplad mot en mobiltelefon så att 
ett larm startar ifall någon tar din väska och springer iväg. 

Ett annat område är reklam baserat på BT proximity. Det fungerar så att ifall BT-enheten i 
mobiltelefonen är synlig skickas det en förfrågan från styrenheten om parkoppling när individen 
kommer nära, godkänns detta så skickas det information om erbjudanden och liknande till 
mobiltelefonen.

BTIFs huvudmål är att ingen parkoppling ska behöva ske och inga extra applikationer skall behövas 
till användarens mobil. Så av dom två tidigare nämnda användningsområdena så skulle bara första 
applikationen kunna designas utifrån BTIF. Output kan då starta en timer och kör en ny skanning 
med jämna tidsintervaller. Om användarenheten skulle försvinna ur räckhåll så skulle styrenheten 
märka det genom att den inte hittar användarenheten längre och då kunna reagera.
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3 Prototyp
Prototypen som skapats utifrån BTIF är enbart ett bevis på funktionalitet. Det innebär att visuell 
feedback ges ifall en behörig BT-enhet finns inom styrenhetens räckvidd. Det användaren behöver 
göra är att se till att den BT-enhet som är tänkt att användas som identifikation är synlig för andra 
BT-enheter.

Programkoden är skriven C och kompileras med mspgcc.

3.1 Hårdvara
Användaren kommer använda en mobiltelefon av modell HTC Desire med inbyggd BT-enhet.

Styrenheten baseras runt ett utvecklingskort från Olimex, detta utvecklingskort lämpar sig bra då 
den uppfyller hårdvarukraven inom BTIF. På utvecklingskortet finns det en MSP430F1611 
mikroprocessor från Texas instrument. MSP430 är en ultra low powered mikroprocessor som 
lämpar sig bra för strömsnåla applikationer, då det finns goda möjligheter att ställa processorn i 
olika energispararlägen. Utöver det finns det spänningskälla och nödvändiga strömreglerare samt en 
ST3232CD krets vilket behövs för att kunna kommunicera via USART med BT-enheten. 
Mikroprocessorn stödjer dessutom alla BTIFs mjukvarukrav på timers och interrupts. MSP430 
innehåller dessutom tillräckligt med inbyggt minne för prototypen så inget extra minne behövs. 
Den trådlösa kommunikationen sker med en Klass 2 BT-enhet, RN-42 från Roving networks som 
kommunicerar via USART i 115200 baud. Baud är ett mått på symbolhastighet. Räckvidden på 10m 
räcker för ändamålet och RN-42 erbjuder möjligheten att välja energispararläge för BT-enheten. 
Till Aktivera används en tryckknapp för att väcka styrenheten och en lysdiod används som Output. 
Tryckknappen gör det enklare att styra när kretsen ska aktiveras vilket förenklar vid test samt 
lysdioden visar tydligt när omkoppling sker.

Komponentöversikt:
• MCU: MSP430F1611 på ett Olimex utvecklingskort.
• Bluetoothenhet: Klass 2 bluetooth av modell RN-42 
• Output: Lysdiod
• Aktivera: Fysisk knapp
• Klocka: internt RC nätverk + extern 32kHz lågfrekvensklocka.
• Användarenhet: Smartphone av modell HTC Desire

Kretsschema för styrenheten kan ses i appendix A.

3.2 Förberedelse
För att driva mikroprocessorn så kommer mikroprocessorns inbyggda digitally controlled oscillator 
(DCO) att användas. DCOn är en RC oscillator vars frekvens kan ställas in i mjukvaran. Med RC 
oscillator menas en krets bestående av resistorer och kondensatorer. RC oscillatorn används för att 
skapa en sinusvåg för att använda som klocka i mikroprocessorn. DCO frekvensen måste kalibreras 
då den varierar mellan olika enheter med ca ±10%[4]. DCO frekvensen måste vara känd för att 
mikroprocessorn skall kunna generera en stabil och pålitlig UART signal. 
DCOn ställs till maxfrekvens i mjukvaran vilket motsvarar 5MHz och mäts upp med ett oscilloskop 
till 4,7MHz. Maxfrekvens används för att få kretsen ska kunna utföra sina uppgifter snabbt för att 
återgå till viloläge samt för att kunna generera en nog pålitlig UARTsignal. 
Den andra klockan som kommer användas kallas ACLK är en Auxillary clock som håller reda på 
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mikroprocessorn i vilolägen. Auxiliary clock innebär en hjälpklocka vilket är 32kHz klockan som 
finns externt på utvecklingskortet.
MSP430F1611 har fem energisparlägen[4] att välja på. Energispararlägena har ökat antal funktioner 
avstängda, fast det är bara tre lägen som är intressanta för prototypen.

• Active Mode: DCO och ACLK aktiv
• LPM3 : ACLK aktiv
• LPM4 : Alla klockor avstängda

Lågenergilägena LPM konfigureras i MSPns statusregister, fördelen med det är att denna 
information sparas när en interrupt körs. Det innebär att efter att interruptrutinen körts klart så 
återgår MSPn till föregående LPM om inte statusregistret ändras inne i interruptrutinen. 
Mikroprocessorn körs i 3V då även BT-enheten bör drivas med 3V.
Skillnaden i strömförbrukning är ganska avsevärd för de olika sparlägena, vilket kan ses i figur 3.

Figur 3 – Strömförbrukning / low power mode[datablad p.2-14]

MSP430 har tillgång till två16-bits timers, Timer A och Timer B, båda med möjligheter att hantera 
interrupts. Bara Timer A kommer att behövas. 

RN-42 erbjuder 6 olika arbetslägen.Två av arbetslägena, slave mode och master mod, är av intresse 
för prototypen. Skillnaden är att i mastermode är enheten osynlig för omvärlden samt att bara RN-
42 kan skapa en uppkoppling. Då det inte finns någon anledning i prototypen att parkoppla så väljs 
mastermode som arbetsläge för att förhindra att någon försöker koppla upp sig mot RN-42. 
RN-42 kopplas via en MOSFET transistor för att kunna stänga av enheten helt mellan sökningarna.
RN-42 kan sättas i low-power mode där den drar endast 35uA[5] vilket skulle minska tiden det tar 
för enheten att stabilisera sig. I prototypen så detta väljs energispararläge bort då prototypen skall 
vara anpassad för att kunna stå långa perioder utan att någon aktiverar den.

För att BT-enheten skall kunna skicka sitt broadcastmeddelande ställs den i command mode genom 
att seiellt skicka "$$$" föjlt av "IN#" där # är ett mått i sekunder på hur lång tid skannen skall pågå. 
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3.3 Funktion
När styrenheten startas från avstängd så initieras först UART, timers, interrupts och portar enligt 
nedan.

• Tillåt UART att skicka interrupts till mikroprocessorn. UART sätts att kommunicera i 
115200 baud, 8 bit data och ingen paritet. Kommunikationsinställningarna väljs utifrån 
standardinställningarna för BT-enheten. 

• Timer A använder sig av ACLK / 2 och kommer att räkna från 1 till 0xFFFF innan den 
triggar sin interrupt. Det tar ungefär 0xFFFF / (ACLK/2) = 65535 / (32768 / 2) ~ 0.5 sek

• Port 1 pin 2 sätts till input och tillåter interrupts för att hantera Aktivera funktionen. 
• Port 2 pin 0 och pin 1 sätts till output för att hantera Output funktionen och 

transistorswitchen för BT-enheten. 
• Övriga portar sätts som output och ställs höga för att MSPn ska stänga av onödiga 

funktioner och för att ge portarna en definerad logisk nivå för att spara in lite ström från 
onödigt switchande.

Efter initieringen så går MSPn in i LPM 4 och väntar på en interrupt från Aktivera. När en interrupt 
kommer så växlas mikroprocessorn till LPM 3 och startar timer A vilken tickar var 0.5e sekund där 
timern orsakar en interrupt vilket blinkar en LED för att ge ett visuellt intryck av att programmet 
körs. När det sedan kommer en interrupt från UART så vet MSPn att skanningen är klar och går 
vidare till Bearbeta. I Bearbeta behandlas  informationen från UART interrupten. Sedan går MSPn 
vidare till Agera där LEDen sätts till ett fast sken och lyser i 2 sekunder ifall en godkänd identitet 
hittades innan den återgår till LPM 4. Ifall ingen godkänd identitet hittades stängs timer A och 
LEDen och MSPn går till LPM 4 i väntan på nästa interrupt från Aktivera.

Tabell 1 visar vilka funktioner som behandlas i varje fas. 

Fas Skanna Bearbeta Agera  
Funktioner ToggleBt()

BtScan()
ToggleBt()
GetIDs()

CompareIDs()

SetOutput()
ClearLists()

Tabell 1 – Funktionslista per fas

• ToggleBt(): Slår på eller stänger av BT-enheten. En kort paus läggs in för att ge 
bluetoothenheten tid att stabiliseras.

• BtScan(): Aktiverar interrupts via UART och skickar sedan förbestämda kommandon 
till BT-enheten för att utföra en inquiryscan. 

• GetIDs(): Går igenom en buffert innehållandes all information som mottagits via 
UART och därifrån tar ut samtliga BTidentiteter. 

• CompareIDs(): Jämför informationen från GetIDs() mot lagrade tillåtna identiteter.
• SetOutput(): Ifall någon identitet överstämmer med ett lagrat värde så aktiveras 

output och Timer A startas på nytt en kort tid för att låta LEDen lysa.
• ClearLists(): Rensar ut tidigare skanningar och skickar sedan MSPn i viloläge.
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3.4 Strömförbrukning
En programgenomkörning tar ca 5 sekunder. Varav 2.5s i skanna, 0.5s i Bearbeta och 2s i Agera. 
Detta förutsätter att en godkänd enhet hittats annars körs inte fasen Agera. Ett x innebär att 
motsvarande enhet är aktiv i den fasen. För MSPn är det presenterat vilken sparnivå den arbetar i. 
En teoretisk modell av prototypens strömförbrukning presenteras nedan.

Fas Aktivera Skanna  Bearbeta Ageara  Sov
Duty cycle (%) 20 / 30 10 40
MSP430 LPM4 AM / LP3 AM AM LPM4
RN-42 x
Tryckknapp x x
Lysdiod x x

LED är styrenhetens output, den har ett spänningsfall på 1.7V kopplad via ett 150ohm motstånd 
vilket ger enligt ohms lag[6].

I = U / R = (3 - 1.7) / 150 = 0.0087  A

Lysdiodens duty cycle räknas fram genom att den är 50% aktiv i Agera dvs 20% totalt.
Tryckknapp innebär Aktivera funktionen vilken sätter styrenheten  i arbete. I viloläge drar den 
endast en liten läckageström samt en väldigt liten mängd precis då den trycks ner, detta uppskattas 
grovt till 10uA.
Mikropprocessorns och RN-42:ans strömförbrukning hämtas från respektive datablad[4][5].

modul Läge Förbrukning (uA) Duty cycle (%) Totalt (mA)
MSP AM

LPM3
LPM4

2,500
13
1

70
30
0

1.75
0.003

0
RN-42 Off

Transmit - IN1
0

30,000
50
50

0
15

Tryckknapp On
Off

10
0

0
100

0
0

LED On
Off

10,000
0

20
80

2
0

18.753

 Tabell 2 – Teroretisk förbrukning 

Tabell 2 avser bara styrenhetens aktiva läge. Under viloläget så drar kretsen LPM4 + Aktivera On = 
11uA. Läckageström samt att strömregleraren arbetar hela tiden gör det rimligt att räkna högt och 
uppskatta till 100uA . Om styrenheten skall drivas med ett batteri så kan livslängden beräknas i 
timmar enligt.

t = batteriets kapacitet i mAh / medelströmmen i mA[6]

Medelströmmen beräknas enligt nedan där 5 är körtiden för programmet, n är antalet aktiveringar 
per timme och 3600 är antal sekunder per timme.

( (medelvärde aktiv (mA) * 5 * n) + (medelvärde vila (mA) * (3600 - 5n)) ) / 3600
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4 Resultat 
I Figur 4 visas den färdiga prototypen sammanställd på ett breadboard.

Figur 4 - Styrenhet

I Figur 4 saknas output transistorn till Lysdioden. Lysdioden kan ses genomskinlig mellan knappen 
och RN-42 modulen. Den teoretiska livslängden vid användning av batteri kan ses i figur 5. 

Figur 5 – Batterilivslängd
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5 Analys

5.1 Slutsats
Rapporten visar att BTIF går att använda till att automatiskt styra ett styrobjekt bara genom att 
använda en BT-enhets identifikationsnummer.  
BTIF är inget försök att vara optimalt för användningsområdet men visar på att BT går att använda 
till mer än kabelersättning. Att använda en mobiltelefon som användarenhet gör tekniken 
tillämpningsbar för ett stort antal individer.  

Den teoretiska strömförbrukningen ger en hyfsad uppskattning av den totala förbrukningen. I 
verkligheten tillkommer till exempel strömläckage samt att mikroprocessorn och BT-enheten har en 
förhöjd förbrukning då de aktiveras. Dessutom klarar inte ett batteri att leverera ström lika linjärt 
som livslängdsformeln förutsätter. 
Den teoretiska strömförbrukningen visade att ca 75% av styrenhetens strömförbrukning var till BT-
enheten så de små strömförlusterna kunde bortses från. När det var så tydligt vart strömmen gick så 
valdes det att inte göra någon praktisk mätning.

Det syns i Figur 5 att batteridrift för styrenheten inte lämpar sig vid högfrekvent användning. Vid 
många aktiveringar per timme ställs det krav på spänningstillförsel från det fasta elnätet ifall man 
vill undvika ständigt batteribyte.

5.2 Diskussion
Bluetooth: En brist med RN-42 är att den bara kan hitta nio olika BT-enheter simultant per 
skanning. Antalet identiteter var aldrig något problem för prototypen men för områden med många 
BT-enheter skulle den identiteten som söks kunna falla bort vid en skanning. Om detta är ett 
generellt problem för BT gjordes ingen djupare studie i. 
RN-42 skannar genom att den tar emot kommandot IN# från styrenheten, där # ersätts av 1-9 för 
antalet sekunder skanningen skall pågå. Lägsta alternativet IN1 skulle vara mer passande ur 
strömsparsynpunkt men vid test så gav IN2 bättre resultat ifall mer än en enhet fanns närvarande.

Om man parkopplar två enheter och mäter signalstyrkan så kan man göra en grov uppskattning över 
hur långt bort den andra enheten är. Detta kan gå att göra även utan att parkoppla vilket hade passat 
inom BTIF. Hade man använt en BT-enhet vilken inte buffrade informationen från skanningen 
innan den svarade till mikroprocessorn hade man kunnat använda skanningen för att uppskatta 
avståndet till användarenheten. Det genom att starta en timer när skanningen startar och mäta tiden 
det tar för signalen att studsa  tillbaks. 

Framework: BTIF är en väldigt generell mall förutom användningen av BT samt att styrenheten 
skall vara strömsnål. BTIF skulle lika väl kunna anpassas till andra tekniker, exempelvis near field 
communication (NFC) utan några större ändringar. 

En brist i BTIF är att inga krav ställs på att kunna lägga till nya identifteter i efterhand utan att 
programmera om hela styrenheten. Skall kravet på ingen parkoppling gälla så skulle det krävas en 
till input till styrenheten för att koppla in en laptop eller liknande för att skriva till styrenhetens 
minne. En förbättring utav BTIF skulle vara att ingen parkoppling behöver ske för vanliga 
användare, fast möjligheten till parkoppling ges till en specifik användare, vilken får förfrågan om 
att parkoppla med styrenheten då den kommer i närheten och därigenom möjlighet att ändra i 
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minnet. Att kunna parkoppla mot styrenheten även som en vanlig användare skulle erbjuda en större 
grad av säkerhet då pinkod eller liknande kan läggas till. Att kunna parkoppla för att skicka 
information skulle kräva ett användargränssnitt på mobiltelefonen vilket faller utanför BTIFs ramar. 

En annan begränsning för BTIF är att det kan vara svårt att avläsa sitt eget BT-
identifikationsnummer i mobilen. Det går enkelt ifall man har tillgång till en BT-enhet på en laptop 
och kan utföra en skanning och således avläser svaret. Men det lämpar sig inte för vanliga 
användare. Då identiteten för tillfället skrivs in i hårdvara kan troligen samma person som 
programmerar styrenheten ta reda på vilket identitetsnummer som skall användas. Har man en lös 
BT-enhet så kan ofta identifikationsnumret, MAC no, avläsas direkt på enheten, se figur 6.

Figur 6 – BT-enhetens identifikationsnummer.

Energieffektivisering: Beräkningar visade klart att det var BT-enheten som drog största andelen 
ström. I prototypen så användes en BT-enhet version 2.1. Det finns i dagsläget två modernare 
alternativ av BT, BT low power (version 3) samt BT version 4, dessa versionen drar enligt 
tillverkare mellan hälften och ner till en hundradel av strömmen som version 2.1 drar. Så för att 
förbättra BTIF rekommenderas det att man använder sig av någon av dessa tekniker. 

Det finns ytterligare tekniker för energieffiktivisering som rapporten inte tar upp vilka borde testas, 
exempelvis hur det påverkar att ändra hastigheten för seriella kommunikationen ner till 9600 bps. 
Då det skickas så lite information mellan mikroprocessorn och BT-enheten så skulle hastigheten 
inte påverka drifttiden märkbart medan hastigheten på processorn kunde sänkas vilket skulle spara 
ström. 

Att mäta strömmen i viloläge hade varit mer intressant än att mäta strömmen i aktivt läge.
Detta bland annat för att kontrollera hur mycket läckageström som går åt, men för detta fanns det 
inte nog med tid. 

Prototyp:
Prototypen visar bara grundläggande funktionalitet. För att göra en mera komplett prototyp, 
exempelvis ett elektroniskt lås hade ett elektroniskt låsbleck varit passande som styrobjekt. Till 
Aktivera hade det varit passande med en PIR sensor som känner av värmestrålning för att avgöra 
när en individ är nära.

5.3 Fortsatt arbete
För att förbättra BTIF så finns det några punkter som bör prioriteras. Framförallt så borde BTIF 
utökas med en metod för att kunna lägga till identiteter i efterhand (Detta under drift för att ta bort 
hela momentet att behöva ta isär styrenheten för att modifiera vem som kan använda den). Fortsatt 
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arbete borde även riktas in på hur man kan minska strömförbrukningen för BT. Detta främst genom 
att prova nyare BT versioner.  

För fördjupningsarbete så skulle det vara intressant och se om man kan få ner strömförbrukningen 
så pass lågt att styrenheten uteslutande kan drivas på solceller eller annat miljöalternativ. Ett annat 
alternativ skulle vara en fördjupning i vad som går att göra med BT utan att behöva parkoppla 
enheterna. 

Till sist så finns det en viktig sak som inte rapporten tar upp vilket är säkerhet. Hur säkert är det att 
använda BT som identifikation? 
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Appendix

Appendix A. Kretschema för prototypen. 
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