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SAMMANFATTNING 

Allt fler människor är beroende av medicinering för sin överlevnad. Dessa hittas främst i 

de äldre åldersgrupperna. Många av dessa tar medicin dagligen och bördan av 

medicinering är påtaglig. På grund av deras problematik skapas en oerhörd stress i 

samband med medicinering eftersom dessa människor har särskilt svårt att minnas när 

den ska intas, vilken dos, men också vilken medicin. En del behöver ta medicin så ofta 

som 8 ggr på en dag.  

Dessa människor behandlas av läkare. Läkare bedömer medicineringens verkningsgrad 

baserat på patientens förmåga och vilja att återge korrekt information medicineringens 

följsamhet. Allt för ofta återger patienten fel information. 

Vi har fått i uppgift att vidareutveckla en prototyp för en ”smart” pillerdosa vars mål är 

att förbättra patientens upplevelse av medicinering samt ge läkaren ett pålitligt och 

säkert sätt att följa sina patienters följsamhet till medicinering.  

Vi har vidareutvecklat en tidigare framtagen prototyp genom att utveckla en ny prototyp 

som implementerar alla önskvärda funktioner på ett måttanpassat kretskort.  

Fördelarna med en speciellt framtagen kretskortsprototyp gentemot en modulbaserad 

prototyp undersöks med avseende på storleksförminskning, energieffektivisering samt 

kostnadseffektivisering. 

Ett lämpligt tillvägagångsätt för att utveckla en kretskortsprototyp, resultatet av 

undersökning samt rekommendationer för vidareutveckling avhandlas och presenteras i 

rapporten. 

En kretskortsprototyp enligt angivna specifikationer utvecklades på utsatt tid. 

Undersökningarna visade att storleksförminskning, energieffektivisering samt 

kostnadseffektivisering kunde uppnås.  

NYCKELORD 

Kretsschema. PCB. Inbyggda system. Elektronikutveckling. Hållbarhet. 
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ABSTRACT 

More and more people are dependent on medication for their survival. These are mainly 

found in older age groups. Many of these are medicated daily and the burden of 

medication is noticeable. Because of their problems, enormous stress is associated with 

medication because it is particularly difficult to remember when it is to be taken, which 

dose, but also which medicine. Some need to take medicine as often as eight times in 

one day.  

These people are treated by doctors. Doctors assess the effectiveness of medication 

based on the patient's ability and willingness to recall accurate information regarding 

their compliance with medication. All too often, the patient recalls wrongful information. 

We have been given the task of further developing a prototype for a "smart" pillbox 

whose goal is to improve the patient's experience in medication and give the doctor a 

reliable and safe way to follow the patients' compliance with medication. 

We have further developed a previous prototype by creating a new prototype that 

implements all the desired features on a customized circuit board. 

The advantages of a specially developed circuit board prototype against a modular 

prototype are investigated regarding size reduction, energy efficiency and cost efficiency.  

A suitable approach for developing a circuit board prototype, the results of the 

investigation and recommendations for further development are discussed and 

presented in the report. 

A circuit board prototype according to the stated specifications was successfully 

developed in the specified timeframe. The investigation showed that greater size-

reduction, energy-efficiency and cost-efficiency were possible to achieve. 

KEYWORDS 

Schematic. PCB, Embedded systems. Electronics development. Sustainability. 
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1 INTRODUKTION AV PROJEKTET 

Följande kapitel är utformat för att hjälpa läsaren förstå de material som presenteras i 

resterande kapitel. En mer utförlig beskrivning av ”Bakgrund”, ”Problem” samt ”Tidigare 

projektarbeten” följer i kapitel ”2 Bakgrund och teori”. 

1.1 Bakgrund 

I examensarbetet kommer vi utveckla en kretskortsprototyp för en framtida ”smart” 

pillerdosa med specifika funktioner och mått.  

Vi utgår från en tidigare utvecklad prototyp (se 2.1.3 Tidigare projektarbeten). Den 

tidigare prototypen är uppbyggd av moduler. Varje moduls funktion ska implementeras i 

den nya prototypen.  

Den nya prototypen undersöks och jämförs med den tidigare prototypen med avseende 

på energiförbrukning, storlek samt kostnad.  

Viss kunskap inom elektronik och kretskortsutveckling krävs för att förstå det material 

som presenteras i rapporten. 

1.2 Problem 

Den tidigare prototypen är endast en funktionsprototyp. Det betyder att den är 

uppbyggd av ett flertal kretskort som tillsammans utgör de funktioner som önskas av 

uppdragsgivaren i en ”smart” pillerdosa. 

Eftersom ett flertal färdiga moduler har använts för den tidigare prototypen måste vi 

identifiera varje moduls nödvändiga komponenter (för modulens funktion) för att kunna 

implementera dessa på ett egenutvecklat kretskort. Kretskortet måste även följa mycket 

specifika mått för att slutligen passas in i en speciellt utformad apparatlåda. 

Utöver de redan fastställda funktioner som utgör den tidigare prototypen önskas även 

den nya prototypen kunna drivas på batteri under en längre tid. För att kunna undersöka 

detta ska kretskortsdesignen av den nya prototypen tillåta separat energimätning av 

varje modul. På så sätt kan komponentval utvärderas med avseende på 

effektminimering. 

1.3 Frågeställning 
De frågeställningar vi vill undersöka och besvara i projektet är följande:  

• Om det är möjligt att minska den tidigare prototypens energiförbrukning och i 

sådana fall, hur mycket?  

• Om det är möjligt att förminska den tidigare prototypens fysiska storlek och i sådana 

fall, hur mycket?  

• Vad är skillnaden i inköpspris mellan den tidigare prototypen och en ny, anpassad 

kretskortsprototyp? 
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1.4 Syfte / Mål 

Eftersom projektet förväntas producera två distinkta produkter, en rapport samt en 

kretskortsprototyp, har vi valt att dela upp projektets mål i två delar. Dessa delar 

behandlar rapportrelaterade mål samt prototypsrelaterade mål och följer härefter: 

1.4.1 Rapporten 

Målet med rapporten är att fungera som tekniskt underlag för den utvecklade 

prototypen samt fungera som bra grund för fortsatt utveckling.  

1.4.2 Prototypen 

För att uppnå våra mål med prototypen valde vi att utveckla prototypen stegvis i två 

versioner.  

Målet med version 1 är att implementera alla funktioner från den tidigare 

modulbaserade prototypen på ett och samma kretskort utan att, om det inte visar sig 

nödvändigt, ersätta några modulers komponenter med mer lämpade. Vi gör detta för att 

kunna använda oss av programkod för den tidigare modulbaserade prototypen.  

Version 1 ska även fungera som underlag för de undersökningar som rapporten 

behandlar i kapitel ”1.3 Frågeställning”. 

I version 2 arbetar vi vidare på version 1 med huvudsakliga målet att implementera alla 

prototypens funktioner genom bättre komponenter (med avseende på energieffektivitet, 

fysisk storleksförminskning samt kostnadsminskning). 

En mer detaljerad beskrivning av målen i dessa två versioner följer härefter:  

 Version 1 

• Designa en kretskortsprototyp av komponenter från tidigare prototyp för att om 

möjligt kunna använde redan utvecklad programkod. 

• Ersätt tidigare prototyps processor mot en mindre och energieffektivare.  

• Implementera SWD kontakt till programmering av processorn. 

• Designa kretskortsprototypens PCB enligt angivna mått för att kunna monteras in i 

apparatlådan. 

• Ta bort summern och implementera dess funktion i inspelningsmodulen.  

• Utveckla en enkel ytmonterad knappsats med tillhörande lysdioder på baksidan av 

kretskortet för styrning i menyer. 

• Designa drivfunktionen för 8 lysdioder som placeras runt om pillerdosan. Dessa 

lysdioder ska kunna användas som pillerfack indikatorer.  

• Implementerar en superkondensator som driver processorns RTC under ett 

batteribyte. 

 Version 2 

• Ersätt inspelningsmodulens ljudupptagning med en liten I2S MEMS mikrofon för att 

frigöra yta och underlätta monteringsarbete i produktion. Den ska monteras på 
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ytterkant av kretskortet, rakt under displayen för att kunna fånga upp ljud genom ett 

litet hål på sidan av apparatlådan. 

• Ersätt inspelningsmodulens ljudfilslagring med ett externt flashminne. 

• Ersätter inspelningsmodulens slutsteg med ett I2S slutsteg av hög kvalitet och liten 

storlek. Minskar strömförbrukningen, minskar antal komponenter avsevärt. 

Möjliggör flexibel uppspelning av inprogrammerade ljud i processorn. 

• Ersätter knappsatsen och dess lysdioder med en FPC kontakt för ett 

membrantangentbord. Detta ska frigöra yta och öka användarvänligheten. 

Membrantangentbordet ska har inbyggda lysdioder.  

• Implementera en FPC kontakt för lås-styrning av pillerfack enligt följande alternativ: 

Alternativ 1: 3-ledare I2C (+V, GND, Data, Clock); Alternativ 2: 4-ledare SPI (+V, GND, 

MOSI, MISO, Clock); Alternativ 3: upp till 12-ledare Analog kontroll (+V, GND, 

Styrsignal 1–10). 

• Ersätta SWD kontakten med små ytmonterade testpunkter för att frigöra yta. Dessa 

testpunkter ska kunna användas för programmering 

1.4.3 Samhällsnytta, Etik och Hållbarhet 

För att främja samhällsnytta och hållbarhet har vi som mål att: 

• Utveckla en prototyp som ska stå till grund för utvecklingen av en smart pillerdosa 

som ska underlätta och förbättra medicinering för individer i samhället.  

• Välja material och komponenter som i största utsträckning har så lite påverkan på 

miljön som möjligt. Detta uppnås genom att vi väljer RoHS certifierade komponenter 

samt väljer PCB tillverkare med produktion i Europa.  

• Utforma prototypen på ett sätt som främjar felsökning och reparation för att 

minimera förluster i material och komponenter i prototyputvecklingen.  

• Köpa in komponenter från företag som tillåter retur av inhandlade komponenterna 

som vid projektets slut aldrig kom till användning.  

1.5 Metod (Metodologi) 

Vi har valt att genomföra examensarbetet enligt en kvantitativ metodik [1]. Detta 

eftersom projektet utgår från tydliga kravspecifikationer med tydliga mätbara mål 

(energiförbrukning, storleksförminskning, kostnadsjämförelse) som kommer undersökas 

och besvaras med tydliga mätdata. Projektet ska endast undersöka tillvägagångsättet att 

utveckla en prototyp och de förbättringar som går att genomföra för att uppnå målen 

genom faktiska mätningar av den modulbaserade prototypen och vår prototyp. På den 

grunden har vi valt bort kvalitativ metodik eftersom projektet inte lämnar något 

utrymme för tyckande eller åsikter kring resultaten. Resultaten svarar för sig själva. 

Antingen är den nyutvecklade prototypen närmare målen eller inte. 

Insamling av data genomförs löpande under projektets gång genom kontrollerade 

mätningar av den modulbaserade prototypen och vår prototyp. Resultaten av alla 
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mätningar står som underlag för de rekommendationer som lämnas angående fortsatt 

utveckling av prototypen (t.ex. funktioner, komponentval och PCB-layout). 

För att säkerställa hög kvalitet i insamlade data dokumenteras det tillvägagångsätt som 

ligger till grund för respektive undersökningar och mätningar. Alla undersökningar och 

mätningar genomförs ett tillfredställande antal gånger för att minimera felkällor. Därför 

kan data jämföras och kvalité och sanningshalt därmed säkerställas. 

1.6 Uppdragsgivare 

Victrix AB är ett enmansföretag som drivs och ägs av Susanne Goldberg. Hon har tidigare 

utvecklat en ”smart” pillerdosa som sålts i både Europa och USA.  

Sedan en tid tillbaka har hon valt att avsluta all produktion av den första pillerdosan till 

förmån för utveckling av en ny, förbättrad och ”smart” pillerdosa med fler och bättre 

funktioner. 

1.7 Avgränsning 

På grund av examensarbetets begränsade tid har vi valt att: 

• Enbart fokusera på hårdvaruutvecklingen av prototypen. Endast nödvändig 

programkod kommer att utvecklas för att funktionsverifiera den nya 

kretskortsprototypen.  

• Endast utveckla en kretskortsprototyp med samma funktioner från den tidigare 

prototypen (2.1.3 Tidigare projektarbeten). Syftet är att visa att alla funktioner kan 

implementeras på en bestämd, begränsad yta.  

1.8 Disposition 

Rapporten är uppdelad i sex kapitel. I kapitel 1 introduceras problemet och föreslagen 

lösning. I kapitel 2 förklaras problemområde och bakomliggande teori. Övergripande 

metoder för tillverkning av elektronikprodukter behandlas i kapitel 3. I kapitel 4 förklaras 

hur utvecklingsarbetet gick till. Resultat presenteras i kapitel 5, och diskuteras och 

analyseras tillsammans med valda arbetsmetoder i kapitel 6. Slutligen ges förslag till 

fortsatt utveckling i kapitel 7. I appendix finns en lista över de kommersiella moduler som 

använts under projektets gång samt kretsscheman för kretskortsprototypen (version 1). 
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2 BAKGRUND OCH TEORI 

Detta kapitel behandlar bakgrunden till projektarbetet och produkten. Lämplig teori 

presenteras även för att hjälpa läsaren förstå innehållet i rapporten.  

2.1 Bakgrund 

En bakgrund till projektarbetet samt produkten följer härefter. 

2.1.1 Problematik i medicinering 

Medicinteknisk forskning sker i snabb takt. Ny medicin utvecklas ständigt och efterfrågan 

är stor. Under året 2018 tog i Sverige 6.7 miljoner människor minst ett läkemedel vilket 

motsvarar 67% av befolkningen. Kvinnor använder generellt mer läkemedel än män. 74% 

av Sveriges kvinnor hämtade ut minst ett läkemedel under 2018 jämfört med 59% män. 

Största andelen användare hittar man i de äldre åldersgrupperna [2]. 

Det är inte ovanligt att äldre personer tar medicin flera gånger dagligen. Det blir lätt svårt 

för den som tar medicin så ofta och i den åldern att komma ihåg vilken medicin som skall 

intas, när medicinen skall intas och framför allt att komma ihåg om medicinen redan är 

tagen eller ej. Stora och ibland livshotande problem kan uppstå när något av dessa 

scenarion sker. Det är även en psykisk påfrestning för dessa personer att ständigt vara 

”bunden” till medicinen och att konstant leva med stressen av att inte missa sin 

medicinering.  

Personer i den äldre gruppen lider i större utsträckning av demens. Demens ökar 

svårigheten att minnas vilket i sig gör det ännu svårare att följa medicineringen. 

Minnessvårigheter gör det även svårt att minnas var medicinen faktiskt befinner sig när 

det är dags för medicinering [3]. 

Alla dessa problem gör det svårt för en läkare att bedöma medicinens effektivitet och 

lämplighet för patienten eftersom läkaren inte med säkerhet kan veta att medicinen 

intagits enligt föreskrivet. I dagsläget kan en läkare endast verifiera att medicinen 

plockats ut från apoteket samt fråga patienten om denna har använt medicinen på rätt 

sätt. Men allt för ofta vet inte personen helt säkert om denna faktiskt tagit rätt [4]. 

Det finns hjälpmedel att använda för att öka sannolikheten att följa medicineringen. Ett 

enkelt alarm kan hjälpa en person att ta medicin i rätt tid, förutsatt att personen minns 

varför alarmet aktiverats. En enkel notering på ett papper när medicinen är intagen 

hjälper också en person att inte ta medicinen för ofta. Men allt detta förutsätter att 

personen fortfarande har förmågan att skriva och höra vilket med åldern kan försämras. 

Ett alarm hjälper inte någon med kraftigt nedsatt hörsel, och en notering på en lapp kan 

vara för svårt att använda för en synskadad. 

Ett annat vanligt hjälpmedel är dosetter. En dosett håller dagens dosering av medicin i 

små pillerfack [5]. Pillerfacken förbereds lämpligen dagligen alternativt veckovis. Därefter 

intar brukaren medicinen i lämpligt fack vid tidpunkt för medicinering. Men stor del av 
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problematiken kvarstår vad gäller att komma ihåg att inta medicin från rätt fack vid rätt 

tillfälle, särskilt om brukaren lider av demens eller liknande. 

2.1.2 Lösning: Smart pillerdosa 

 
Figur 1: Rendering av den tänkta pillerdosan. 

Många problem kan uppstå i samband med medicinering. Några exempel har tagits upp i 

avsnitt 2.1. Idag finns inte en portabel, användarvänlig lösning som ger både 

vårdpersonal och patient en bra insyn i patientens medicinering men som också 

avhjälper de problem som uppstår på grund av de sjukdomar medicineringen är tänkt att 

avhjälpa. En lämplig lösning presenteras härmed i form av en smart pillerdosa.  

Den smarta pillerdosan hjälper patienten och läkaren genom att: 

• Tillåta inprogrammerade alarm i form av ljud, ljus och vibration (till hjälp för ex. 

synnedsatta, hörselnedsatta och känselnedsatta). 

• Tillåta korta ljudinspelningar som kan användas som alarm (till hjälp för ex. dementa, 

förvirrade). 

• Lagra data om missade alarm (auktoriserad vårdpersonal kan ta del av lagrade data 

till hjälp för bedömning av medicinering). 

• Lagra patientens medicineringsdata (hjälper vårdpersonal förbereda pillerfack för 

framtida medicinering). 

• Ha upplysta pillerfack som indikerar vilken medicin som ska tas vid tillfälle av alarm 

(avhjälper förvirring kring vilket pillerfack som ska tas). 

• Halssnöre monterat i dosan (gör det möjligt att alltid ha pillerdosan med sig vilket 

minskar risken för att tappa bort den och där med ökar sannolikheten för att 

medicinen intas). 

• Stor tydlig display som alltid tydligt visar tid, datum och tid till nästa alarm (skapar en 

känsla av kontroll och säkerhet för speciellt äldre patienter). 

• Lång batteritid genom vanliga AAA batterier (använder sig av vanliga lättillgängliga 

batterier som inte behöver laddas vilket medför att patienten aldrig behöver lämna 

bort pillerdosan för laddning). 

• Stora, tydliga, lysande, taktila knappar med brailleskrift (förenklar dosans 

användning för patienter oberoende funktionsnedsättning). 
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• Framsida av ett stycke plast utan nedsänkningar eller skarvar (förenklar avsevärt 

skötsel och renlighet av pillerdosan). 

2.1.3 Tidigare projektarbeten 

Två tidigare prototyper har utvecklats i syfte att bestämma vilka funktioner den 

kommande ”smarta” pillerdosan ska innehålla. De tidigare prototyperna kan därför ses 

som funktionsprototyper. Dessa utvecklades under samma år på uppdrag av Victrix AB. 

Vi har bedömt Adam Richerts funktionsprototyp som lämplig grund för fortsatt utveckling 

och kommer därför basera vår prototyp på hans tidigare arbete [3].  

En kort beskrivning av prototypens moduler och vilket material vi valt att använda oss av 

presenteras här: 

 Adam Richert 

Vi har valt att utgå från Richerts prototyp eftersom det redan finns utvecklad kod som 

kan användas för att testa funktionerna. De delar vi kommer att använda oss av är: NFC-

modulen (i), NFC-antennen (j), ljudinspelningsmodulen (f), vibrationsmotorn (e) och 

ePaper-displayen (h) eftersom vi bedömer dessa delar lämpliga för vidareutveckling av 

prototypen.  

 

 
Figur 2. Prototyp utvecklad av Adam Richert 

Mikroprocessorn (a) ersätter vi med en mindre, kostnadseffektivare och energisnålare 

variant som ska vara kompatibel med redan utvecklad kod. 
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Summer (d) funktion implementerar vi i inspelningsmodulen för att spara plats. 

Högtalaren (g) ersätter vi med en mindre som passar i apparatlådan.  

Knappsatsen och lysdioderna (c) ersätter vi med ett specialanpassat 

membrantangentbord som passar framsidan av pillerdosan. Vi utvecklar kretsschemat 

och implementerar en kontakt på prototypens PCB för senare sammankoppling. 

I tidigt skede förväntades Richerts kod fungera för verifiering av den nya pillerdosans 

funktioner. Det visade sig senare i utvecklingsprocessen att koden är bristfällig och 

behöver mycket utveckling för att fungera tillfredställande i en prototyp. 

 Kleyer och Holmlund 

Vi har valt att inte använda oss av deras arbete då Richerts prototyp ligger närmare 

uppdragsgivarens önskningar. I övrigt behandlar deras arbete likvärdiga frågor som 

Richert [6].  

2.2 Teori 
Här beskrivs hårdvara, mjukvara samt teorier som används i projektet. 

2.2.1 Effektmätning 

Effektförbrukning mäts och beräknas genom att man parallellkopplar en voltmeter över 

kretsen samt seriekopplar en amperemeter in i kretsen enligt Figur 3. 

 
Figur 3. Exempelkrets för effektmätning. 

Där: 

R: är last-resistansen. 

V: är voltmetern kopplad över lasten. 

A: är amperemetern seriekopplad in i kretsen. 

Effekten beräknas enligt Formel 1. 

 𝑃 = 𝑉 ∗ 𝐼 (1) 

Där P är effekt i watt, V spänning över lasten i volt och I strömmen genom kretsen i 
ampere. 
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2.2.2 Realtidsklocka (RTC) och beräkning av lämplig strömkälla 

Följande stycke förklarar i korthet funktionen realtidsklocka samt lämpliga metoder att 

driva denna. 

 Vad är en realtidsklocka? 

En realtidsklockas syfte är att beräkna förfluten tid med hög noggrannhet och låg 

energiförbrukning. Den möjliggör effektiv och noggrann mänsklig tid- och 

kalenderberäkning. Förfluten tid lagras som separata register för dagar, timmar, minuter, 

sekunder och millisekunder. Kalenderberäkningen lagras också som separata register för 

år, månad, dag. Utöver det finns möjlighet till lagring av datumstyrda och tidsstyrda 

alarm och möjlighet att försätta MCUn i viloläge samt återställa den till aktivt läge. 

En RTC är ofta en fristående enhet implementerad i en MCU. Den är fristående kopplad 

till ström från MCUn. En MCU med inbyggd RTC har vanligtvis ett extra ben med 

benämningen VBAT. VBAT försörjer endast RTCn med ström. Endast om VBAT kopplas 

från återställs RTCn även om MCUn kopplas från.  

RTCn drar extremt lite ström i förhållande till MCUn. Genom att låta RTCn aktivera MCUn 

då den ska användas kan stor energibesparing åstadkommas. 

 Lämpliga energikällor 

Under vanlig användning drivs RTCn av samma strömkälla som MCUn men i lösningar 

som kräver noggrann tidräkning eller kalender är det viktigt att RTCn aldrig förlorar ström 

för att den inte ska återställas.  

Vanligtvis används ett litet batteri eller superkondensator som separat strömkälla för 

RTCn. Oavsett tillvägagångsätt parallellkopplas strömkällan till VBAT. Om MCUns 

strömkälla kopplas från aktiveras istället RTC klockans strömkälla. 

Ett batteri som strömkälla lämpar sig väl i de fall RTCn behöver drivas fristående under en 

längre tid (flera månader men även flera år). En superkondensator är mer lämpligt då 

strömmen kopplas från under en kortare tid som till exempel batteribyte (några minuter 

till några timmar). En superkondensator består vanligtvis inte av några miljöfarliga 

ämnen som batterier ofta gör. 

 Beräkning av superkondensator 

Beräkning av superkondensator som energibackup utförs enligt Formel 2 [7]. 

 
𝑡 = − ln (

𝑉

𝐸
) ∗ 𝑅𝐶 

(2) 

Där 
t är tiden i sekunder. 
E är maximala spänningen över kondensatorn i volt. 
V är lägsta tillåtna spänning över kondensatorn i volt.  
R är den resistiva lasten i ohm (Uppskattas från RTCns worst-case Vmax och Imax). 
C är kondensatorns kapacitans i farad. 
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Figur 4: Urladdningskrets för beräkning av superkondensator 

2.2.3 EMC 

Electromagnetic Compatibility (EMC) är en standard som täcker all form av elektroniska 

produkter. Alla elektriska apparater strålar ut och kan påverkas av instrålad 

elektromagnetisk energi. För att en produkt skall få säljas finns regionala regelverk, och 

vissa av dessa strålningsdirektiv återfinns i CE-märkningen i EU. En batteridriven produkt 

har färre krav än en som kopplas till nätspänning.  

2.2.4 ST-LINK/V2 

ST-LINK är en programmerare för STM32-processorer [8]. SWD är gränssnittet som 

används mellan programmeraren och processorn. 

2.2.5 Serial Wire Debug (SWD) gränssnitt 

Serial Wire Debug (SWD) är ett protokoll som används för programmering och felsökning 

av mjukvara i ARM processorer. Det är en del av ARM Debug Interface Specification v5 

och används av ST:s ST-LINK programmerare för att programmera STM32 processorer 

som exempelvis STM32F303RE. SWD är en del av ARM Debug Interface Specification v5 

och ett alternativ till JTAG [9]. 

SWD:s hårdvarulager består av två ledare: 

• SWDIO (en två-vägs dataledare mellan programmerare och processor) 

• SWCLK (en klocksignal som genereras av programmeraren) 

Förutom dessa två ledare behövs en gemensam jord samt spänningsmatning till 

processorn. Reset-signal från programmeraren dras till processorns reset-pinne.  

För en lyckad programmering krävs därför endast 3 ledare. Men vanligtvis drar man fram 

5 ledare från processorn till en SWD kontakt (1: VDD, 2: SWCLK, 3: GND, 4: SWDIO, 5: 

NRST). 
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3 ARBETSMETODER 

Här förklaras i generella termer hur elektroniskt utvecklingsarbete går till. I kapitel 4 

beskrivs mer konkret vilka metoder som valts och hur arbetet lagts upp.  

3.1 Tillverkning av elektroniska produkter 

När kretsens funktion är färdigtänkt ritas ett kretsschema. Kretsschemat representerar 

grafiskt kretsens funktion och består av sammankopplade symboler, som ritas av 

konstruktören. I layouten associeras symbolerna med footprints, som anger 

komponentens fysiska storlek. När layouten är färdig generas gerberfiler som talar om 

för PCB-producenten kortets alla fysiska mått och egenskaper. Även borrfil måste 

genereras. I fabriken tillverkas kretskortet av flera lager, lagda på varandra. En stencil kan 

också tillverkas för att underlätta monteringen.  

Vid design väljs komponenter efter flera kriterier som tillgänglighet och end-of-life. När 

kretskorten levereras monteras komponenterna och testas för att verifiera funktionen. 

Finns fel åtgärdas dessa med modifikationer och noteras för nästa iteration av 

kretskortet. 

3.2 Utvecklings- och tillverkningssteg 

Utvecklings- och tillverkningssteg presenteras här utförligare. 

3.2.1 Kretsschema 

Kretsschemats funktion är att grafiskt representera kretsens funktion. Komponenter 

representeras av schemasymboler som kopplas samman med ledningsbanor. 

Schemasymboler skapas av användaren eller finns från tillverkare, och associeras till 

mönster (”pattern”). Pattern innehåller information om komponentens fysiska 

dimensioner och annan information som behövs för layout.  

Schemat, som också är ett viktigt dokument för andra som jobbar på projektet, måste 

vara tydligt ritat och lättläsbart. Funktioner bör läggas ut logiskt, ingångar till vänster och 

utgångar till höger för att lätt kunna följa signalens väg genom kretsen. Större projekt 

delas upp i moduler. Modulär design tillåter flera konstruktörer att arbeta på samma 

projekt genom att varje modul får ett eget schemablad. Dessa scheman kan struktureras 

på två sätt, platt eller hierarkiskt. När konstruktionen är färdig gör man en Electrical Rule 

Check (ERC), som verifierar att alla kopplingar är enligt förutbestämda regler för 

layouten. 

3.2.2 Komponentval 

När kretsens funktion fastställts väljs komponenter utifrån pris, specifika elektriska 

egenskaper, tillgänglighet nu och i framtiden och redundans. En krets eller komponent 

med samma funktion kan skilja mycket i pris från olika tillverkare. Tillgängligheten vid valt 

tillfälle påverkar också kostnaden. Det kan vara svårt för små företag att få tag på 

komponenter som närmar sig slutet av sin livscykel eller över huvud taget då utbudet är 
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begränsat, och konstruktören bör då anstränga sig för att försäkra sig om tillgången inom 

den närmaste framtiden.  

3.2.3 Layout 

Layouten bestämmer hur de fysiska komponenterna placeras på kretskortet. 

Schemasymbolerna associeras till footprints, som anger storleken på kretskortets 

kopparpads där komponenterna skall lödas fast.  

Ett kretskort kan bestå av flera kopparlager, antingen för koppling av signaler eller för 

spännings- eller jordanslutning. Med spännings- och jordplan förenklas dragningen av 

ledningsbanorna avsevärt. Kortet görs även både mindre känsligt för instrålad effekt och 

mindre benäget att stråla ut egna signaler. 

Det är viktigt att hänsyn tas till komponenternas fysiska förhållande till varandra. 

Avkopplingskondensatorer placeras nära pinnar på integrerade kretsar, kristaller för 

oscillatorer placeras nära kretsen de driver och ledningsbanor mellan komponenter dras 

olika tjocka beroende på hur mycket ström som förs genom dem. 

Layouten begränsas av regler som bestäms av kretskortstillverkarens begränsningar och 

toleranser i tillverkningen. Layoutprogrammen har ofta Design Rule Checking (DRC), 

verktyg för att tillse att reglerna följs. DRC kontrollerar också att alla pads är korrekt 

kopplade. 

3.2.4 Professionell tillverkning 

För en elektronikprodukt avsedd för kommersiell försäljning används fabrikstillverkade 

kretskort. Kretskortens uppgift är att koppla komponenter samman på ett mekaniskt och 

elektriskt stabilt sätt, och består av ett eller flera lager isolerande material med 

kopparskikt på en eller flera sidor. Kopparskikten etsas kemiskt enligt layouten till 

ledningsbanor och pads. Kretskort med fler lager än två sammanfogas efter etsning.  

I tillverkningsprocessen finns begränsningar och toleranser i form av till exempel avstånd 

mellan ledningsbanor eller minsta tillgängliga borrdiameter. För att hindra lod att vid 

montering rinna ut och forma lödbryggor mellan närliggande kretsar och komponentben 

läggs ett lager lödmask på alla ytor som inte skall lödas. Slutligen läggs en inskrift med 

komponentbeteckningar på ytan. Kostnaden på det tillverkade kortet varierar bland 

annat beroende på storlek, antal lager och premierad tillverkningstid.  

Vid tillverkning bör hänsyn tas till miljö- och hållbarhetsaspekter. Försäljning av varor 

regleras av EU-direktiv [10], som för tillverkning av kretskort begränsar användandet av 

material som bly. 

3.2.5 Montering 

Vid montering placeras komponenterna på kortet och löds på plats. Lödning kan ske med 

lodtråd och lödkolv, lödpasta och varmluft eller ugn. Hålmonterade komponenter löds 

med lodtråd och lödkolv. Ytmonterade komponenter kan monteras på båda sätt. För 

montering med lödpasta används med fördel stenciler som tillverkas samtidigt med 
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kretskortet. Lödpasta stryks då ut på stencilen, som har utskurna hål motsvarande 

komponenternas kopparpads. Komponenterna placeras sedan med pincett. För storskalig 

tillverkning används oftast stenciler och ugn, och komponenter placeras med maskin. 

3.2.6 Mjukvara 

Konstruktionsprocessen sker med hjälp av datorer. Electronic Design Automation (EDA) 

inbegriper verktyg för hela konstruktionsprocessen. I EDA ritas scheman, 

schemasymboler och layout. Populära exempel på EDA är Altium Designer, Eagle CAD 

och DipTrace. Exempel på kostnadsfri EDA är KiCad.  

3.3 Energiförbrukning 

Alla komponenter i ett inbyggt system förbrukar energi. Aktiva komponenter som 

vibrationsmotorer eller högtalare, vars funktioner har mycket låg verkningsgrad, drar 

mer ström än till exempel en lysdiod med motsvarande nyttoeffekt. För att minska 

energiförbrukningen bör komponenter med så hög verkningsgrad som möjligt väljas. 

Många tillverkare erbjuder speciella lågeffektprodukter som kombinerar hög 

verkningsgrad med lägre prestanda för applikationer som inte kräver mycket 

beräkningskraft. Konstruktören kan dessutom själv påverka förbrukningen i systemet 

genom att sänka klockhastigheten för MCU:n, och även försätta MCU:n i viloläge när 

systemet inte arbetar. En nackdel med vilolägen är att systemets svarstid ökar. 

STM32F303 tar till exempel endast 139 μs att vakna från standbyläge [11]. 
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4 UTVECKLINGEN AV KRETSKORTSPROTOTYPEN 

I det här kapitlet beskrivs hur arbetet med att ta fram prototypen fungerat och hur dess 

egenskaper undersökts.  

Prototypen tillverkades ur kommersiellt tillgängliga moduler. Genom att utgå från färdiga 

moduler fanns en fungerande kretslösning och färdiga kodbibliotek för 

funktionsverifiering, vilket innebar att fokus kunde läggas på konstruktionen av 

kretskortet. 

Första momentet före tillverkning bestod i att ta fram underlaget i form av gerberfiler. 

När filerna skickats in till tillverkaren beställdes alla komponenter för monteringen. Efter 

leverans monterades prototypen och funktionsverifierades genom körning av testkod för 

samtliga moduler. Programmering av kortet skedde via SWD, ett debuggränssnitt 

specifikt för ARM-processorer. Under funktionsverifieringen utfördes även felsökning på 

kortet.  

Det fungerande kortet undersöktes hur det skiljer sig från tidigare prototyp med 

avseende på strömförbrukning, kostnad, storlek och EMC. Resultaten presenteras i 

kapitel 5. 

4.1 Kretsschema och Layout (DipTrace) 

För schema och layout valdes EDA-programmet DipTrace, som är intuitivt och går snabbt 

att komma igång med. Modulärt upplägg för schemat valdes för att kunna arbeta 

parallellt i samma projekt. Kretsschemat konstruerades genom att utgå från 

modultillverkarnas scheman. Onödiga funktioner för prototypen förkastades.  

Layout av kretskortet skedde enligt vissa förutsättningar. Måtten för att passa i dosan 

fick enligt uppdragsgivaren vara max 34x100 mm. Displayens position var bestämd så att 

kontakten hamnade längst ut åt ena kortsidans kant. Kretskortet önskades placeras dikt 

an mot dosans lock, vilket innebar att alla komponenter då måste placeras på kortets ena 

sida. Detta medförde att kortet behövde tillverkas med fyra lager. Lysdioderna för 

pillerfacken måste placeras på långsidorna riktade utåt med korrekt avstånd. En 

temporär display med tillhörande knappsats placerades på kortets baksida för att kunna 

demonstrera kortets funktion. Från kretskortstillverkarens sida krävdes också en 

markering i kopparlagren för att indikera dess inbördes ordning. 

4.2 Kretskortsprototypen 

En detaljerad förklaring angående komponent- och designval av prototypen avhandlas i 

det här avsnittet. Prototypen delas upp i naturliga delar för att tydligare beskriva alla 

designval för respektive modul. 

4.2.1 PCB 

Utvecklingsprocessen av kretskortet (PCB) följer här. 
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 Form och funktion 

Kretskortsprototypens mått dikterades av pillerdosans nuvarande design till 34x100 mm. 

Ett utrymme på 0.5mm lämnades runt hela kortets ytterkant för alla kopparlager. 

Kortslutningsrisk minskades därigenom mellan lager i tillverkning av kretskort och vid 

montering.  

 Lageruppdelning 

Kretskortet delades upp i fyra lager. 

• Lager 1 – Signal (Figur 5).  

• Lager 2 – Spänningsplan (VDD) (Figur 6). 

• Lager 3 – Jordplan (GND) (Figur 7). 

• Lager 4 – Signal (Figur 8). 

 
Figur 5: PCB-layout. Lager 1 (TOP) 

 

 
Figur 6: PCB-layout. Lager 2 (VDD) 
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Figur 7: PCB-layout. Lager 3 (GND) 

 

 
Figur 8: PCB-layout. Lager 4 (BOTTOM) 

Kretskortet delades upp i flera moduler som vardera implementerade en specifik 

funktion. Varje modul har fått en tydligt avgränsad plats och ett eget spänningsplan 

(VDD). Varje moduls spänningsplan kopplades till spänningsregulatorns 3.3 V-plan via en 

jumper (SJX). 

 
Figur 9: Prototypens blockschema 

Det finns total sju jumpers. Jumpern gör det möjligt att koppla bort en modul från 3.3 V-

planet. Detta medger funktionstestning och felsökning en modul åt gången. Detta gör det 
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även möjligt att individuellt mäta energiförbrukningen för respektive modul vilket gjorts i 

undersökningssyfte, se kapitel 5. 

Det tillkommer också nackdelar med att dela upp spänningsplanet i separata delar. 

Looparean mellan strömmens väg i spännings- och jordplan blir större jämfört med om 

spänningsplanet var ett homogent plan utan uppdelning. Stor looparea för en signalväg 

ger ökad självinduktans, som resulterar i ökad strålning. I ett helt spänningsplan kan 

ström till och från en komponent färdas parallellt, vilket minimerar självinduktansen och 

strålningen. Jordplanet är med undantag av vior (se Figur 7) helt, vilket minimerar 

returvägen för strömmen. 

Spännings- och jordplan underlättade även i layouten av kretskortet, eftersom det då 

inte krävdes VDD- eller GND-ledningar på signalplanen. VDD och GND drogs direkt från 

en komponent ner genom en via till respektive plan. Eftersom jordplanet är ett eget lager 

fungerade det också som en bra avskärmning för alla signalledningar på signallagren.  

4.2.2 SWD 

SWD är en programmeringskontakt som används av ST-LINK-programmeraren i 

programmering av STM:s STM32-processorer. En programmeringskontakt placerades på 

vänster kant av kretskortet (se Figur 5) och kopplades enligt följande (se Figur 10):  

• 1: VDD_MCU (Behövs inte om prototypen drivs av extern strömkälla på PH1) 

• 2: SWCLK 

• 3: GND 

• 4: SWDIO 

• 5: NRST 
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Figur 10: Inför programmering av prototypen med ST-LINKs SWD kontakt. 

Om processorn saknar extern ström genom PH1 kan den fortfarande programmeras 

förutsatt att pinne 1 på SWD-kontakten kopplas till 3.3 V DC. Om pinne 1 används bör SJ4 

kopplas från för att bryta kontakten med spänningsregulatorns 3.3 V-nät (se Figur 9). 

4.2.3 Mikroprocessor (MCU) 

Prototypens alla funktioner styrs genom mikrokontrollen (MCU). Utöver en processor 

innehåller den en mängd användbara periferienheter som exempelvis RTC, GPIO, I2C, 

SPI, FLASH, RAM, ROM och DMA. Dessa är nödvändiga för att möjliggöra prototypens alla 

funktioner. 

Vi har valt att använda en STM32F303RE MCU på grund av följande egenskaper:  

• Minst 18 GPIO pinnar (26st).  

• Minst 13 GPIO pinnar med PWM (26st). 

• Mindre storlek än 20x20mm (10x10mm). 

• Inbyggd låg-effekt RTC. 

• Integrerad 8MHz klocka.  

• Minst en I2C (3st). 

• Minst två I2S (2st). 

• Minst en SPI (4st).  

• Minst en 12-bit ADC (4st). 

• Minst en 12-bit DAC (2st).  

• Minst 256Kb flash (512Kb). 

• Tillåter låg-effekt lägen. 

MCUn drivs på 3.3 V och dess GPIO-pinnar är specificerade för 3.3 V. Varje GPIO-pinne 

har även inbyggd pull-up- och pull-down-motstånd. Den tillåter även omdirigering av de 

flesta periferienheternas pinnar vilket underlättade i PCB-designen.  
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MCUn kräver ett litet antal diskreta komponenter för att kunna startas (se Figur 11). Alla 

MCUns VDD-pinnar matas med 3.3 V. Vi valde att inte dela upp analoga och digitala VDD 

eftersom vi inte använde analoga periferienheter i den här versionen av prototypen.  

En extern 32,768 kHz-kristall kopplades till pinne 3 och 4 för att öka RTC:ns noggrannhet.  

Programmeringsgränssnittet SWD kopplades på pinne 46, 49 och 7.  

 
Figur 11: Implementation av MCU i prototypen. 

4.2.4 Realtidsklocka (RTC) 

Prototypens huvudsakliga funktion är att hjälpa användaren komma ihåg sin dagliga 

medicinering genom de inbyggda alarmen. Användaren förlitar sig på att klockan visar 

korrekt tid och att alarm aktiveras på utsatt tid. Det kan till och med vara livsfarligt om 

ett alarm går för sent eller inte alls i vissa omständigheter. Därför är det viktigt att 

realtidsklockan (RTC) aldrig tappar tidräkningsfunktionen även då pillerdosans 

huvudbatterier kopplas ur. 

 Superkondensator 

Vi valde att använda oss av en superkondensator för att upprätthålla strömmen till RTC:n 

då användaren behöver byta pillerdosans huvudbatterier. 

En superkondensator kan förse en RTC:n med ström under en längre tid utan att 

introducera extra komplexitet i pillerdosan. Den parallellkopplas helt enkelt på RTC:ns 

ström-pinne (VBAT) tillsammans med VDD. En diod seriekopplas mellan VDD och VBAT 

för att superkondensatorn inte skall driva resten av pillerdosans komponenter.  
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 Storleksberäkning 

Lämplig storlek på superkondensator beräknades enligt teorin i avsnitt 2.2. För 

enkelhetens skull använde vi oss av en superkondensator-miniräknare[12] skapad av 

Maxim Integrated.  

Enligt mikroprocessorns datablad[13] förbrukar RTC:n max 0.8 µA vid 3.3 V och min 

0.5 µA vid 1.65 V VDD. Dessa värden förutsätter en temperatur på 25°C vilket är rimligt 

eftersom RTC:n endast drivs av superkondensatorn när resten av dosan är avstängd och 

därför bör dela temperatur med omgivningen. 

Dessa värden gav en uppskattad minsta storlek på lämplig superkondensator till 2000 µF 

för RTC-drift i minst 0.94 h och max 1.5 h vilket anses vara nog länge för ett batteribyte. 

Vi valde därför att använda en ytmonterad kondensator[14] på 6.3 V, 2000 µF. 

 Andra alternativ 

Istället för kondensatorer används ofta batterier. Batterier har förmågan att hålla mycket 

mer energi än en kondensator av motsvarande storlek. Ett batteri kan räcka i många år 

som energikälla för en RTC klocka. 

En anledning till att avstå från batterier är att de medför krav som åläggs tillverkaren. Ett 

av dessa är WEEE-direktivet som likställer en tillverkare av produkter med inbyggda 

batterier, med tillverkare av batterier [15]. Därför måste tillverkare av produkter 

innehållande batterier ta ansvar för dess återvinning. Detta kan undvikas genom att 

leverera produkten med ett batteri som kan monteras av konsumenten.  

4.2.5 Spänningsreglering 

Prototypens alla komponenter drivs av 3.3 V. Komponenternas gemensamma 

strömförbrukning uppskattades till 300 mA. Vi valde att använda oss av en ST 

LD39050PU33R spänningsregulator. Regulatorn har ett litet DFN6 fotavtryck på 3x3mm 

och kräver endast 4 diskreta komponenter för att fungera. Det betyder att hela kretsen 

tar upp liten plats. Trots sin storlek kan den leverera 500 mA konstant ström med en 

mycket låg dropout-spänning på 200 mV. Rekommenderad ingångsspänning är max 

5.5 V. Strömförbrukning i vila är 100 µA. 

Prototypen förväntas drivas av tre seriekopplade AAA batterier. Förväntad spänning in till 

regulatorn är som mest 4.5 V och som lägst 3 V. På grund av sitt låga spänningsfall bör 

regulatorn kunna leverera som lägst 2.8 V till prototypens komponenter. 

Vi implementerade regulatorn enligt kretsschemat i Figur 12. Vi kopplade även in en 

lysdiod mellan Vin och GND för att tydligt indikera när regulatorn är spänningskopplad. 
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Figur 12: Kretskortets spänningsregulator. 

 Tidigare prototyp 

Den tidigare prototypen baserades på en Arduino DUE. Den använde sig av två 

spänningsregulatorer för att tillåta upp till 20 V ingångspänning. MPM3610 är en step-

down omvandlare som tillåter upp till 20 V ingångspänning med 1 A kontinuerlig 

lastström. Den är mycket effektiv. Den är konfigurerad för 5 V utspänning som i sin tur 

driver den andra spänningsregulatorn, en NX1117CE 3.3 V linjär regulator som klarar 1 A 

kontinuerlig ström. 

Eftersom den tidigare prototypen använde sig av en färdig processormodul som är 

designad för många användningsområden krävs två spänningsregulatorer för att 

tillhandahålla stor variabel ingångspänning. Det påverkar verkningsgraden negativt men 

ger stor valfrihet i val av strömkälla.  

4.2.6 Display 

Skärmen skall visa tid och missade larm. Användaren interagerar inte mycket med 

skärmen, och klockan skall bara uppdateras en gång per minut. Detta gjorde en e-

papperskärm lämplig. Elektroniskt papper drar endast ström vid uppdatering. Den valda 

displaymodulen har, för att vara kompatibel med Arduinos 5 V-utgångar, en 

logiknivåomvandlare med spänningsstabilisator. E-papperskärmen tar en logiknivå på 

3.3 V. Det finns också en boostconverter för att mata skärmens högnivådrivning, som tar 

+/- 20 V. Då våra styrsignalers nivå redan är 3.3 V behövde vi för vårt ändamål varken 

logiknivåomvandlare eller spänningsstabilisator, och kunde därför ta bort dem. Även en 

kontakt för anslutning till Raspberry Pi var överflödig.  
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4.2.7 Ljudmodul 

Användaren skall kunna spela in ett eget meddelande för varje larm. Tidigare prototyp 

använde sig av en ljudmodul med fristående processor. Mikrofonen spelar in när 

användaren håller en inspelningsknapp inne. Data lagras på ett flashminne och spelas 

upp då man trycker en gång på samma knapp igen. Processorn inkluderar en 1 W klass D-

förstärkare, vars uppspelningsnivå sätts via en vridpotentiometer. En lysdiod visar in- 

eller uppspelningsstatus. Vi anpassade den till vårt kretskort endast genom att ta bort en 

switch som kopplar bort inspelningsfunktionen och en kontakt.  

4.2.8 Vibration 

När dosan larmar skall den också vibrera. En enkel vibrationsmotor styrs av en 

transistorswitch till att vara antingen på eller av. En styrsignal från MCU:n kontrollerar 

förloppet. Motorn monterades i apparatlådan, så ingen plats gjordes för den på 

kretskortet. 

4.2.9 Dosbelysning 

Prototypen använder sig av totalt 8 lysdioder fördelade längs kretskortets långsidor. De 

används för att med ljus indikera vilket fack i pillerdosan användaren ska ta i samband 

med ett alarm. Därför önskas kraftig belysning. 

Vi valde att individuellt styra varje lysdiod med en GPIO-pinne. Det gjorde det möjligt att 

enskilt styra varje lysdiod helt utan multiplexing. Därför kunde alla lysdioder lysa med 

maximal ljusstyrka samtidigt om det skulle behövas.  

Kingbright APDA3020LZGCK valdes för sin höga ljusstyrka och snäva ljusspridning på 10 

grader [16]. Den har vid 2 mA ett spänningsfall på 2.65 V. Lysdioden klarar en maximal 

ström på 25 mA. När alla 8 lysdioder lyser som mest drar de gemensamt 200mA vilket är 

mer än vad MCU:n klarar. För att leda bort strömmen från processorn seriekopplades 

varje lysdiod med en MOSFET som styrs av processorn med en GPIO. Vi valde att använda 

en ON Semiconductor NTK3043NT1G på grund av sin lilla storlek och låga spänningsfall.  

Lysdiodens ström begränsades med ett seriekopplat motstånd. Motståndet bestämdes 

till 15Ω vilket ger en ström på ca 22mA. 

4.2.10 Knappsats 

Prototypen styrs med hjälp av en knappsats. Tangenterna beskrivs medurs med första 

längst upp och sista i mitten: 

• UPP (S701) 

• SET (S703) 

• NED (S702) 

• MENY (S705) 

• STOPP (S704) 
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En hårdvaru-debounce-krets till varje knapp implementerades för att minimera 

kontaktstuds. Den består av ett lågpassfilter parallellt över knappen mellan VDD och 

GND. Debounce-kretsen fungerar därför även som ett pull-upp-motstånd åt processorns 

GPIO-pinne. Genom att slippa implementera debounce-rutiner i processors kunde tiden 

processorn är aktiv minimeras och därmed spara energi vilket i sin tur förlänger 

batteritiden. 

 Tidigare prototyp 

Den tidigare prototypen använde sig av ett provisoriskt handgjort PCB med monterade 

knappar utan debounce-krets.  

4.2.11 NFC 

Medicinsk personal skall från dosan kunna läsa av missade larm och vad för dosering 

användaren tar. Kommunikation sker mellan en mobiltelefon och dosan via NFC. En 

särskild App för Dosis kommer att utvecklas. Antennen placeras i lådans underdel och 

kopplades till kortet med UFL-kontakt. Modulen vi utgick från är av typen NFC-tagg. För 

närvarande finns ingen implementerad NFC-funktionalitet i koden, men fungerande 

hårdvara skall finnas på plats för framtida utveckling.  

4.3 Funktionsverifiering 

Vi använde oss av Arduino IDE och IAR IDE för att verifiera att alla prototypens moduler 

fungerar korrekt efter montering. 

Vi använde oss av ett STM32F303RE Nucleo utvecklingskort från STMicroelectronics som 

referens. Det kopplades samman med en fristående modul (se Figur 13). Kod utvecklades 

för att verifiera modulens funktioner.  

Prototypens inbyggda moduler verifierades med tidigare utvecklad kod och ansågs vara 

fungerande om den uppgav samma resultat som utvecklingskortet och fristående 

modulen. 

För att inte förstöra något i samband med första test av hårdvaran använde vi oss av ett 

strömbegränsat nätaggregat som kopplades direkt till varje modul via respektive jumper 

på kretskortet. Lämplig begränsning ställdes in varpå strömmen kopplades på. Visade det 

sig att för mycket ström sänktes felsöktes modulen och felet åtgärdades varpå processen 

gjordes om. 
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Figur 13: STM32F303RE Nucleo kopplat till fristående modul med prototypen och dess inbyggda modul. 

4.4 Undersökningar 
Följande undersökningar genomfördes i projektet. De metoder och tillvägagångsätt som 

användes för respektive undersökning presenteras här.  

4.4.1 Effektförbrukning 

I denna undersökning jämförde vi effektförbrukningen mellan tidigare prototypens 

moduler och de implementerade modulerna i vår prototyp. 

Vi använde oss av ett digitalt styrt nätaggregat som kopplas upp mot en dator. 

Nätaggregatet som användes heter ”Otii Arc 1.0” tillverkad av QOITECH. Mjukvaran som 

styrde och loggade Otiin heter ”Otii 2.5.3”.  

Varje modul kopplades till Otiin med ”main voltage” satt till 3.3 V DC. Varje modul mättes 

i ”idle” samt ”aktivt” för att kunna uppskatta minsta och största möjliga 

energiförbrukning. Eftersom de flesta modulerna kräver styrsignaler från processorn var 

den inkopplad och körde lämplig testkod för respektive modul. Alla mätningar loggades 

och finns tillgängliga i appendix. 

Därefter kopplades Otiin till vår prototyp. För att enbart mäta en implementerade modul 

i taget kopplas respektive jumper (SJx) bort och Otiins positiva ledare kopplades till 

jumperns positiva pinne (som motsvarar modulens VDD). ”Main voltage” sattes till 3.3 V 

DC och mätningen genomfördes likt modulernas mätningar. 

Varje mätning genomfördes 10 ggr per modul och ”läge” (idle eller aktiv) för att 

felmätningar skulle kunna uteslutas. Resultaten sammanställdes i ett kalkylark och varje 

moduls medelvärde beräknades. Resultaten presenteras i ”5.2.1 Effektförbrukning”. 

4.4.2 Storleksförminskning 

För att uppnå en storleksförminskning mellan tidigare prototypen och vår prototyp 

undersökte vi varje modul och fastställde vilka kretsar som var nödvändiga för 

prototypens funktion. Dessa kretsar implementerades därefter i vår prototyp. 

För att fastställa skillnaden i storlek mellan tidigare och nuvarande prototyp bestämdes 

först arean för tidigare prototypens moduler. Därefter bestämdes arena på den nya 

prototypen. Den totala ytan som modulerna tar upp mättes med skjutmått och 

jämfördes med vårt kretskort. Vissa av modulerna hade komponenter på båda sidor av 

kortet och räknades därför dubbelt.  
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4.4.3 Kostnadsjämförelse 

För att få en så sanningsenlig jämförelse som möjligt listades tidigare prototypens alla 

moduler i ett kalkylark. Kostnad per modul fastställdes. Kostnaden bestämdes enligt 

inköpspris för tio moduler.  

Samma process gjordes för den nya prototypens komponenter. Här jämfördes inköpspris 

i två steg, dels för småskalig tillverkning i tio exemplar, dels en större serie på 1000 

exemplar. 

När totalkostnaden för båda prototyper fastställts jämfördes kostnaden mellan dem. 

Även monteringskostnad undersöktes. 

4.4.4 EMC-mätning 

Utstrålad elektromagnetisk energi mättes genom att en närfältsprob kopplades till en 

spektrumanalysator. Den valda närfältsproben mäter H-fältet runt komponenterna i 

deras omedelbara närhet. 

4.4.5 Värmeutveckling 

För att visualisera strömförbrukningen på kortet använde vi oss av en värmekamera. 

Kameran Flir E60 har en termisk upplösning på 320x240 pixlar och en känslighet på 

0.05 °C [17]. Vi ställde in ett fast mätintervall och tog bilder från samma vinkel med olika 

moduler påslagna. 
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5 RESULTAT OCH UNDERSÖKNINGAR 

I detta kapitel presenteras resultat från undersökningarna. Analys och diskussion följer i 

kapitel 6. 

5.1 Den utvecklade prototypen 

Målen för version 1 av kretskortet uppnåddes. Figur 14 visar det utvecklade kretskortet 

med alla implementerade moduler. 

 
Figur 14: Den utvecklade prototypen. Övre kortet visar framsidan (lager 1) med alla moduler monterade. Undre kortet 

visar baksidan (lager 4) med alla moduler monterade. 

5.2 Undersökningar 

Resultat av samtliga undersökningar presenteras i följande underrubriker: 

5.2.1 Effektförbrukning 

En sammanställning av energimätningarna mellan tidigare prototyp och vår prototyp 

presenteras i Tabell 1.  
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Tabell 1: Sammanställning av energiförbrukning mellan enskilda moduler och vår prototyp. 

 

5.2.2 Storleksminskning 

Vårt kort har den storlek som uppdragsgivaren specificerade. I jämförelse med de lösa 

modulerna reducerade vi ytbehovet med nästan 80%.  

Tabell 2: Storleksjämförelse av tidigare prototypen och den vår prototyp. 

 

5.2.3 Kostnadsjämförelse 

I kostnadsjämförelsen jämfördes inköpskostnad mellan en prototyp byggd enbart av 

färdiga moduler med en prototyp tillverkad av enbart diskreta komponenter, se Tabell 3. 

Jämförelsen är gjord i två fall, ett för småskalig tillverkning av 10 exemplar, ett för större 

tillverkning i 1000 exemplar.  
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Det visade sig att vår prototyp av enbart diskreta komponenter i liten upplaga kostar ca 

24% mindre än en prototyp av enbart färdiga moduler. I fallet 1000 exemplar minskas 

komponentpriset med ca 62%. 

Tabell 3: Kostnadsjämförelse mellan moduler och vår prototyp. 

 Kostnad (€) Skillnad (€) Skillnad (%) 

Moduler 67.11 0 0 

10 ex, 
styckpris 

51.11 -16.00 -23.85% 

1000 ex, 
styckpris 

25.78 -41.33 -61.59% 

 

Till komponentpriset kommer också montering. En översiktlig jämförelse mellan de 

tillverkare som publicerar sina kostnader på internet visar att montering i Asien kan 

hamna så lågt som 1 EUR per kort i stora kvantiteter, medan det i väst är ungefär en 

storleksordning dyrare.  

5.2.4 EMC-mätning 

Utrustningen och metoden som användes lyckades inte uppvisa några mätbara resultat. 

Enbart bakgrundsbrus kunde mätas. Se Figur 15 för en illustration av vilka instrument 

som användes och hur mätningen gick till. 

 
Figur 15: Bilden visar en närfältsprob, spektrumanalysator och DUT i samband med en EMC-mätning. 
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5.2.5 Värmeutveckling 

Vissa komponenter blir genom sin effektutveckling varmare än andra. Figur 16 visar hur 

effekten kortet utvecklar fördelade sig mellan modulerna. Varmast blev 

spänningsstabilisatorn, följt av de två processorerna. Jord- och spänningsplanet spred 

värmen väl, så även utrymmet mellan de aktiva komponenterna värmdes upp. 

I Figur 17 var endast MCU igång. Studerar man bilden noga går det att urskilja MCUns 

spänningsplans utsträckning genom den skarpa lodräta gräns något till vänster om 

centrum där värmespridningen brant avtar i horisontalled. På samma sätt var 

spänningsplanet under spänningsdelen Figur 16 klart varmare än de omgivande planen. 
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Figur 16: Värmestrålning från prototypen med alla moduler i tomgång 

 

 
Figur 17: Värmestrålning med bara MCU igång 
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6 SLUTSATS / DISKUSSION 

Här analyseras resultaten som presenteras i kapitel 5. Val av arbetsmetoder diskuteras 

också, vad som var bra och vad som kunde ha gjorts bättre. 

6.1 Undersökningar 

Slutsats för respektive genomförd undersökning följer här. 

6.1.1 Effektförbrukning 

Tabell 1 visar prototypens effektförbrukning. Förändringen är dramatisk – en minskning 

med 62% vid tomgång och 36% vid aktiv förbrukning jämfört med den tidigare 

prototypen. Med aktiv förbrukning menar vi ett extremfall där alla moduler använder 

maximal effekt. Dosan kan maximalt larma åtta gånger per dag och kommer då vara i 

larmläge i storleksordningen en minut. För ett realistiskt användarfall bör dock dosan 

under större delen av tiden vara i tomgångs- eller viloläge. 

Mikrokontrollern står för den största delen av total effektförbrukning. Vi har i 

utvecklingen bytt från en fysiskt stor, överdimensionerad, något äldre MCU (Atmel 

ATSAM3x8E) till en mindre och nyare (ST Microelectronics STM32F303RE). Den nya 

MCUn drar häpnadsväckande lite effekt i jämförelse – en minskning med nära 80% vid 

tomgång och 70% vid beräkning, som består i en enkel uppräkningsloop. Mycket viktigt i 

sammanhanget är att vi inte använt oss av någon av processorernas vilolägen vid 

tomgångsmätningen. SAM3x8E kan dra så lite som 2.5 uA [18] och STM32F303RE 1.23 uA 

[11] vid yttersta viloläge, då det enda som körs är RTC och en watchdog-timer. Detta är 

något för framtida utvecklare att hantera.  

Även ljudmodulen drar väldigt mycket ström bara i vila, då den ytterligare processorn 

som styr den inte är konfigurerad att gå ner i viloläge. Ingen förbättring finns här mellan 

vår prototyp och föregångaren – det är till och med så att vår drar lite mer. Eftersom vi 

inte bytt några delar eller ändrat något i funktionen är detta enligt våra förväntningar. 

Det finns inget tillgängligt gränssnitt för att komma åt viloläget, så en lösning kunde vara 

att med hjälp av en transistorswitch stänga av strömmen till enheten när den inte 

används. 

Det finns två sätt att uppdatera skärmen: partiell och fullständig uppdatering. För större 

delen av dosans aktiviteter kommer endast tidsvisningen uppdatera en gång per minut. 

Då använder vi en partiell uppdatering. Skärmens bidrag till den totala förbrukningen 

kommer således att vara försumbar. Elimineringen av logiknivåomvandlaren med 

tillhörande spänningsstabilisator minskade energiförbrukningen med mellan 45% och 

52%. Värt att notera är att skärmen aldrig helt tycks stänga av. 3 mW effekt i tomgång är 

lite, men idealt skall den inte dra någonting. Boostconvertern på kortet är hela tiden på. 

Det kan vara så att man måste skicka ett särskilt kommando för att försätta skärmens 

drivning i viloläge.  
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Vibration- och NFC-modulernas förbrukning är oförändrad. Resultatet är förväntat 

eftersom ingen förändring i vår design gjorts. 

Att jämföra spänningsdelarna mellan prototyperna går inte. Vårt sätt att dela upp 

kretskortet i moduler gör att vi kan isolera spänningsdelen och på så sätt mäta dess 

förbrukning. Att göra något liknande på den tidigare modulen skulle kräva fysisk åverkan. 

De mätningar vi har gjort på vår prototyp visar att spänningsdelen även utan last drar ca 

5 mW. Detta beror på att lysdioden som sitter som statusindikator lyser när 

spänningsstabiliseringen fungerar, d.v.s. hela tiden. Lysdioden behövs inte och kan tas 

bort. 

Vi har också för vår prototyp lagt till en knappsats för funktionstestning. Den var tänkt att 

ersättas av ett membrantangentbord som på grund av förseningar i produktionsled aldrig 

blev färdigt. Håller användaren inne knappen går ström genom ett motstånd till jord. 

Motståndet skulle kunna väljas något större för att minska strömmen, men eftersom 

användaren endast skall trycka en gång per larm, d.v.s. vid normal användning max åtta 

gånger per dag, spelar det i sammanhanget ingen roll. 

Vår modul med lysdioder för att lysa upp aktuellt pillerfack förbrukar mycket energi när 

den är igång. Det skall tydligt synas även i dagsljus vilket fack som skall öppnas, därför 

behövs ljusstarka lysdioder. De lysdioder vi valde har högt ljusflöde och en snäv 

betraktningsvinkel [16]. Vi valde dessutom för prototypen att endast driver dioderna 

med 10 mA, när de klarar 25 mA som mest. Redovisad effekt kan dubblas för att få en 

ungefärlig bild av den skarpa implementationen. 

6.1.2 Storleksminskning 

Vi lyckades bra med att inkorporera den tidigare modulens funktioner på den på förhand 

bestämda ytan. I och med att komponenterna bara fick placeras på ena sidan av 

kretskortet blev fyra lager nödvändigt. Det driver upp kostnaden något, vilket vi 

behandlar i nästa delkapitel. Att vi lyckades reducera den totala ytan så kraftigt beror 

mest på att de kommersiella modulerna oftast kommer med kontakter för anslutning till 

Arduino eller motsvarande utvecklingskort. Dessa kan vi helt eliminera eftersom vi drar 

ledningsbanor i kretskortet istället. 

6.1.3 Kostnadsjämförelse 

Skillnaden i tillverkningskostnad mellan vår prototyp och den tidigare prototypen beror 

mycket på kvantitet och economy-of-scale. Vid inköp av större kvantiteter rabatteras 

komponentpriserna kraftigt. I småskalig tillverkning skulle vår prototyp uppbyggd av 

diskreta komponenter endast bli ca 25% billigare än den tidigare prototypen med 

sammankopplade moduler. I större skala blir det dock en stor prisskillnad. Det skall också 

tas med i resonemanget att de kommersiella prototyperna i sig är serietillverkade i 

mycket stora upplagor, och därigenom kostnadseffektiva. 

Den enskilt största kostnaden för vår prototyp i mindre upplaga är kretskortet, som 

bidrar med 13 EUR. I större kvantitet blir styckpriset mycket lägre – för 1000 stycken 
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betalar vi från samma tillverkare bara dryg 1 EUR per styck. Valet att tillverka kortet med 

fyra lager dubblar nästan priset för tillverkning jämfört med ett tvålagerkort. Vi har också 

på uppdragsgivarens önskan valt att tillverka korten i EU [19], vilket gör det ytterligare 

dyrare. Tillverkning i Östasien är i skrivande stund ca 80% billigare för motsvarande 

kvalitet [20]. 

Även monteringskostnaden för vår prototyp måste övervägas. Här gäller samma 

förhållande som för kretskortstillverkningen, d v s storskalig tillverkning ger ett 

dramatiskt lägre styckpris. Detta eftersom respektive maskiners ställkostnader är 

konstanta och i mindre kvantiteter dominerar den totala kostnaden. 

6.1.4 EMI-mätning 

Spektrumanalysatorn med närfältsprob gjorde inget utslag i något av de 

frekvensområden där vårt kort jobbar. Om detta beror på att utstrålningen är låg eller 

om vi hanterat mätinstrumentet fel kan vi inte med säkerhet säga. Vi gjorde en kontroll 

med en mobiltelefon som kopplade upp mot 2.4 GHz-nätet och såg resulterande 

energispik, så det är ändå rimligt att kortets konstruktion med jord- och spänningsplan 

kan dämpa utstrålningen till den grad att det försvinner i bruset. Vi utförde 

undersökningen i KTH Kistas labsal, som inte är en avskärmad miljö. 

6.1.5 Värmeutveckling 

Bilderna från värmekameran ger en estetiskt tilltalande visualisering av skillnaden i 

energiförbrukning modulerna emellan. Inga direkta slutsatser kan dras från bilderna, 

däremot ger de en god intuitiv förståelse för våra undersökningar.  

6.2 Valda arbetsmetoder  

En utvärdering av valda arbetsmetoder följer här. 

6.2.1 Tillverkning från moduler fördelar nackdelar 

Idén att utgå från kommersiellt tillgängliga modeller hade för- och nackdelar. Fördelarna 

har redan behandlats i kapitel 4. En av nackdelarna i det arbetssättet var dock den rent 

fysiska hanteringen i monteringsledet, och resulterande tidsförlust vid felsökning. Vi 

lödde av komponenter från de färdiga modulerna och satte på vårt kretskort, vilket 

medförde problem med känsliga komponenter. Till exempel är plasten i displaykontakten 

väldigt känslig för värme och deformeras lätt.  

Ett annat problem vi stötte på var att de redan monterade komponenterna ofta var 

limmade på plats. Limmet följde sedan med komponenten i överföringen och hindrade 

vätningen mot lödpadden på vårt kort. Det blev en lödning som såg hel ut men inte gav 

någon kontakt – mycket svårt att felsöka. 

Eftersom vi hade ett begränsat antal moduler att hämta komponenter från behövde vi 

vara mycket försiktiga med hanteringen vid montering. Vid vanliga monteringsarbeten 

har man annars ofta ett stort antal reservkomponenter om man skulle tappa eller 
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förstöra något. För oss var däremot varje resistor unik. Sammantaget kan vi inte 

rekommendera den här metoden för ett liknande arbete. Nackdelarna överväger 

fördelarna. 

6.2.2 Mjukvara 

EDA-programmet DipTrace har många kvaliteter, men också brister. Framför allt är det 

ett program gjort för ensamma utvecklare. Det går inte att på något bra sätt kollaborera 

på ett projekt. Programmet använder sig av absoluta sökvägar till komponentbiblioteken, 

inte relativa. Vill man arbeta tillsammans måste man då ha datorer med identiska 

filsystemstrukturer. I övrigt kan man heller inte arbeta parallellt med samma bibliotek 

eller projektfiler – programmet låser dem till en användare åt gången. För grupparbeten 

rekommenderar vi ett program som är utvecklat med samarbete i åtanke. 

6.2.3 Effektmätning låga strömmar, Otii 

Idén att isolera våra moduler på kretskortet genom att ge dem alla olika spänningsplan 

fungerade mycket väl. Effekt för dynamiska laster mätte vi genom att koppla ett litet 

seriemotstånd i serie med modulen och plotta spänningen med ett digitalt oscilloskop. Vi 

använde sedan oscilloskopets RMS-beräkningsfunktion för att få ut medelströmmen 

genom motståndet och beräknade slutligen effekten från det. 

Problem uppstod när vi skulle mäta på displayen, som drar mycket lite ström. Med ett 

litet seriemotstånd blev den uppmätta spänningen över motståndet så liten att den 

nästan doldes i oscilloskopets brusgolv. Med större motstånd förändrade vi kretsens 

timing så mycket att vi inte kände oss säkra på att våra mätdata skulle vara rättvisande. 

Detta löste dock Otii-apparaten. Den är mycket lågbrusig och klarar galant av att visa 

även små strömmar. Den visar även energiåtgång under mätintervallet, vilket förenklar 

effektberäkningen. 
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7 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE/UTVECKLING AV 

PROTOTYPEN 

Innan prototypen kan serietillverkas i en liten skala krävs vidare utveckling. Under 

projektets gång har vi stött på problem och med hjälp av undersökningarna kommit fram 

till ett antal rekommendationer för vidare utveckling.  

Rekommendationer för vidare utveckling av prototypen: 

• Implementera ett stort flashminne för att kunna lagra alarminspelningar, digital 

handbok, medicinlogg osv. 

• Byt ut inspelningsmodulen till en liten I2S förstärkare samt en liten I2S MEMS 

mikrofon som placeras på övre vänstra sidan av kretskortet (vilket är strax ovanför 

högtalaren). Detta skulle innebära en kraftigt minskad effektförbrukning, minska 

komponentkostnader samt komplexitet i produktion. Det skulle även öka kvaliteten i 

ljudinspelning och uppspelning. 

• Flytta displayens FPC-kontakt för att ge bättre utrymme för displaysladden i 

slutgiltiga doslådan. 

• Ta bort knappsatsen från kretskortets baksida och implementera en FPC-kontakt för 

ett framtida fristående membrantangentbord. 

• Ersätt RTC-kondensatorn med en kontakt för ett externt knappcellsbatteri eftersom 

ett batteri är mer kostnadseffektivt och inte påverkar prototypens effektförbrukning 

negativt.  

• Ta bort modulernas lysdioder (med undantag för de 8 facklysdioderna) eftersom de 

inte kommer vara synliga när kretskortet placeras i doslådan. De har även 

förhållandevis hög effektförbrukning för sitt syfte. 

• Ersätt de gröna facklysdioderna mot vita för att uppfylla kravspecifikationerna. 

• Implementera lämplig kontakt för en eventuell version av låsbara fack. Samarbeta 

med designer. 

• Utveckla en fungerande programkod som uppfyller prototypens funktionskrav 

eftersom tidigare prototyps kod visat sig vara extremt bristfällig och oanvändbar.  

• Implementera MCUns viloläge. 

• Förminska kraftigt programmeringskontakten samt flytta den närmare processorn 

för att ge mer plats åt andra komponenter. 

  



7 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE/UTVECKLING AV PROTOTYPEN 

38 

 

 

 

 

 

 



 

I 

8 REFERENSER 

[1] A. Håkansson, ”Portal of Research Methods and Methodologies for Research 
Projects and Degree Projects”, Computer Engineering, s. 7, 2013. 

[2] Socialstyrelsen, ”Statistik om läkemedel”. [Online]. Tillgänglig vid: 
https://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikefteramne/lakemedel. 
[Åtkomstdatum: 07-maj-2019]. 

[3] A. Richert, Developing a Portable System for Medicine Dosage. 2018. 
[4] S. Goldberg, ”Problematik med medicinering”, jan-2019. 
[5] Apotea, ”Doseringshjälpmedel”, Apotea.se. [Online]. Tillgänglig vid: 

https://www.apotea.se/doseringshjalpmedel. [Åtkomstdatum: 07-maj-2019]. 
[6] O. Kleyer och F. Holmlund, Dosis: din smarta pillerdosa : Utveckling av ett inbyggt 

system för en dosettask. 2018. 
[7] Maxim Integrated, ”Estimating Super Capacitor Backup Time on Trickle-Charger 

Real-Time Clocks”. [Online]. Tillgänglig vid: 
https://www.maximintegrated.com/en/app-notes/index.mvp/id/3517. 
[Åtkomstdatum: 07-maj-2019]. 

[8] STMicroelectronics, ”Overview of ST-LINK derivatives”. 06-sep-2018. 
[9] Silicon Labs, ”Programming Internal Flash Over the Serial Wire Debug Interface”. 

26-nov-2013. 
[10] Kemikalieinspektionen, ”RoHS-direktivet”, sep. 2012. 
[11] ST Microelectronics, ”STM32F303xD STM32F303xE ARM® Cortex®-M4 32b 

MCU+FPU, up to 512KB Flash, 80KB SRAM, FSMC, 4 ADCs, 2 DAC ch., 7 comp, 4 Op-
Amp, 2.0-3.6 V”, STM32F303FE Datasheet, okt. 2019. 

[12] Maxim Integrated, ”Super Capacitor Calculator”, 07-maj-2019. [Online]. Tillgänglig 
vid: https://www.maximintegrated.com/en/design/design-
tools/calculators/product-design-calculators/supercap.html. [Åtkomstdatum: 07-
maj-2019]. 

[13] ”STM32F303RE - Mainstream Mixed signals MCUs ARM Cortex-M4 core with DSP 
and FPU, 512 Kbytes Flash, 72 MHz CPU, MPU, CCM, 12-bit ADC 5 MSPS, PGA, 
comparators - STMicroelectronics”. [Online]. Tillgänglig vid: 
https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32f303re.html. 
[Åtkomstdatum: 07-maj-2019]. 

[14] WURT ELEKTRONIK, ”WCAP-PSLC Aluminum Polymer Capacitors 875075161013”. 
11-nov-2014. 

[15] ”Waste electronic equipment - Environment - European Commission”. [Online]. 
Tillgänglig vid: http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/. [Åtkomstdatum: 
05-juni-2019]. 

[16] FLIR, ”FLIR E60 (incl Wi-Fi)”, E60 Datasheet, mar. 2014. 
[17] Atmel, ”SAM3X / SAM3A Series Atmel | SMART ARM-based MCU”, ATSAM3X8E 

Datasheet, mar. 2019. 
[18] Kingbright, ”APDA3020LZGCK 3.0 x 2.0 mm Right Angle SMD LED”, APDA3020LZGCK 

Datasheet, mar. 2019. 
[19] ”Multi Circuit Boards”, TYPO3 CMS 7.6, 28-feb-2017. [Online]. Tillgänglig vid: 

https://www.multi-circuit-boards.eu/en/index.html. [Åtkomstdatum: 05-juni-
2019]. 



 

II 

[20] ”JLCPCB - PCB Prototype & PCB Fabrication Manufacturer”. [Online]. Tillgänglig vid: 
https://jlcpcb.com/. [Åtkomstdatum: 05-juni-2019]. 

 



 

III 

9 APPENDIX 

9.1 Lista över moduler 

Grove - NFC Tag https://www.seeedstudio.com/Grove-NFC-Tag-p-1866.html 

Grove - Vibration Motor https://www.seeedstudio.com/Grove-Vibration-Motor-p-
839.html 

Grove - Recorder v3.0 https://www.seeedstudio.com/Grove-Recorder-v3-0-p-
2709.html 

2.13inch E-Ink display https://www.waveshare.com/2.13inch-e-paper-hat.htm 

Arduino Due https://store.arduino.cc/due 

NUCLEO-F303RE https://www.st.com/en/evaluation-tools/nucleo-f303re.html 
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9.2 Kretsschema (kretskortsprototypen, version 1) 
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