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EXAMENSARBETE 
 
 

Fortsättningskurs i Mikrodatorteknik – Kartläggning 
av befintliga kurser samt ett genomfört projekt. 

 
Sammanfattning 

De flesta kurser som erbjuds på tekniska högskolor är teoretiska med inslag av praktisk 
träning oftast i form av laborationer. Kurser med mer praktiskt inslag skulle främja studenterna 
både vad gäller att få mer erfarenhet och att få ta egna initiativ till att söka information. 

För att få en kurs med mer praktiskt innehåll skulle en fortsättningskurs i mikrodatorteknik 
kunna vara lämplig att bedriva i projektform. En undersökning har gjorts av andra skolors 
kurser i mikrodatorteknik samt ett projekt har genomförts motsvarande fem poäng för att 
undersöka om det skulle vara lämpligt att erbjuda en sådan kurs på Högskolan 
Trollhättan/Uddevalla. 

Som fortsättningskurs erbjuds ofta en projektkurs. Innehållet i de projekt som gjorts på de 
olika skolorna varierar men det går ungefär ’samma röda tråd’ genom dem alla. Det ska 
konstrueras någonting, en projektplan ska göras, man ska rita schema, man ska sätta ihop 
hårdvaran, det ska programmeras och som avslutning redovisas både muntligt och skriftligt. 
Det är många moment som ska göras och studenterna får en liten inblick i hur det kan vara att 
bedriva ett projekt i verkligheten. En projektkurs kräver en stor arbetsinsats av studenten men 
i gengäld får han/hon en mycket lärorik tid.  

Projektet som har genomförts är en konstruktion av en nummerpresentatör. De problem och 
svårigheter som har uppkommit under projekttiden har dokumenterats för att kunna se hur det 
kan tänkas bli. 
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DISSERTATION 
 

A continuation  course in 
Microcomputertechnology – Mapping of existing 

courses and a realized project. 
 
 

Summary 

 

Courses in Institute of technological are mostly theoretical. This report is an investigation of 
how to offer a course where the students can get more practice experience and where they 
can work more indepentently. The university of Trollhättan/Uddevalla (HTU) wish to 
investigate if a course can be realized as a project in microcomputertechnology. 

An investigation has been done of other universtity courses to see what they offer their 
students and how the courses are built up. A project of five points has also been realized. 

The investigation has been made up in appendix A. The base courses in the universities are 
mostly the same but the proceeding course vary. There are several projectcourses where the 
students can take the initiative on theirs own. A projectcourse is hard-working for the students 
but also very developing. 

The realized project was to built an ID-caller. The idea is to see if a project like this is 
appropriate as a course of five points. The problems and other difficulties have been 
documented in this report. 
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1 Inledning 
På flera högskolor och universitet förekommer det idag projektkurser inom inbyggda dator- 
och elektroniksystem. Med en projektkurs inom inbyggda system menas att man på egen hand 
bygger ”något”. Detta kan t.ex. vara en liten robot som löser ett problem, en automatisk 
telefonsvarare eller ett övervakningssystem till bostaden. En fördel med projektbaserade 
kurser är att studenter kan uppfatta det som mer stimulerande att på egen hand lösa en uppgift. 
Man får också prova på att praktiskt bygga både hårdvara och mjukvara. 

1.1 Bakgrund    

Många studenter inom elektroingenjörsutbildningen framför önskemål om kurser med mer 
praktiskt innehåll. Det finns idag laborationer i en del av kurserna men till dessa finns oftast 
tydlig handledning om hur man går tillväga, studenter behöver mer träning i att genomföra 
moment på egen hand. 

Idag funderar HTU och Avdelningen för Elektroteknik på om man kan ha en projektkurs som 
fortsättningskurs i mikrodatorteknik.  

1.2 Syfte   

Syftet med detta examensarbete är att undersöka om man kan erbjuda en kursform där 
studenter stimuleras till att aktivt delta, ge motivation att ta egna initiativ och kunna arbeta 
självständigt.  

1.3 Mål   

Detta examensarbete har tre delmål. 

Delmål ett består i att undersöka och sammanställa andra högskolors kurser/projektkurser i 
mikrodatorteknik med avseende på hur kurserna är upplagda med föreläsningar, laborationer 
och projekt. Där det finns kurser som bedrivs i projektform ska man undersöka vad som 
gäller för att bli godkänd på kursen. Delmål ett innefattar också att undersöka vilka de 
vanligaste mikroprocessorer är och vilken mjukvara som används. 

Delmål två innebär att ett tänkbart projekt genomförs, alltså att det byggs ett inbyggt data- och 
elektroniksystem. Tanken med detta delmål är att se vilka problem som kan tänkas uppstå om 
HTU ska bedriva en praktisk projektkurs. Det är även intressant att veta vad kostnaden kan 
bli för de komponenter som behövs i projektet samt hur mycket tid som faktiskt behövs av 
studenterna. 

Delmål tre består i att presentera tidigare nämnda delmål i en rapport som kan användas som 
beslutsunderlag.  
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2 Inventering av högskolors kurser/projekt 
Undersökning har gjorts av andra högskolors kurser i mikrodatorteknik. Sammanställningen av 
de olika kurserna finns i bilaga A. 

2.1 Grundkurser 

De olika tekniska högskolorna har grundkurser som avser att ge kunskap om mikrodatorns 
konstruktion, funktion och användning. Grundkurserna är i stort sett likvärdiga med avseende 
på innehåll. Några skolor har kombinerat digital- och mikrodatorteknik men de flesta har en 
grundkurs i mikrodatorteknik på fem poäng. 

2.1.1 Undervisningsform 

Den klassiska undervisningsformen är en kombination av föreläsningar, laborationer och 
övningar.  

Examinationen grundar sig i de flesta fall på tentamen och laborationer. Uppdelning mellan de 
olika delarna kan vara t ex tentamen tre poäng och laborationer två poäng. 

2.1.2 Hårdvara/mjukvara 

Hårdvaran och mjukvaran varierar i de olika grundkurserna. Processorer från Motorola 
68000-serien är de mest använda. Det förekommer även några andra processorer bl. a 
FLEX-processorer, AVR-processorer, ARM-processorer, C167CS processorer, 
processorer ur PIC16-serien och ur 74HC-serien. 

Några av skolorna har börjat använda AVR-processorer från Mitel. Dessa processorer 
rekommenderas pga att de anses vara lätta att hantera, lätta att programmera, det finns tillgång 
till programvaror som kan användas fritt (finns på Internet). 

Det finns även speciella laborationssystem med AVR-processorer som kallas för starter-kit. 
Det kostar ca 800 kr och innehåller bl a processor, display, lysdioder och tryckknappar. 
Detta laborationssystem används bl a på skolan i Umeå och är mycket omtyckt av studenterna 
enligt Nils-Erik Eriksson, kursansvarig i mikrodatorteknik på Umeå universitet. Det är ett bra 
och enkelt sätt att lära sig hur processorn fungerar och ska programmeras.  

I de flesta kurserna programmerar man i både assembler och C. När man skriver kod i 
assembler får man en bättre förståelse för vad som processorn gör i de olika steg man vill ska 
utföras. Skriver man koden i C kan man göra olika funktioner som utför det man vill men 
däremot får man inte samma förståelse för vad som händer. Då man använder C har 
processorns märke inte någon betydelse eftersom man då endast inkluderar de register man 
behöver för respektive processor. 
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2.1.3 Laborationer  

Laborationerna varierar en del. En del skolor har flera korta fristående laborationer, medan en 
del andra har laborationer som bygger på varandra. Några kurser avslutas med en liten större 
laboration – ett miniprojekt. Oftast arbetar man två och två på laborationerna.  

För att man ska kunna tillgodogöra sig laborationerna bör man vara som mest två studenter i 
en laborationsgrupp. Då kan man utbyta idéer med varandra och ha en bra kommunikation 
sinsemellan. Man kan pröva de förslag på lösningar bägge har. I de fall laborationer görs med 
3 studenter i en laborationsgrupp blir det lätt att en student kommer utanför. Det är mer 
tidskrävande att pröva de förslag på lösningar som var och en har. Däremot så kan man 
arbeta tillsammans i en stor grupp om det gäller ett större projekt. Detta projekt kan då delas 
upp i mindre delar som ska lösas för att därefter kunna fungera ihop. Här ställs det dock stora 
krav på att grupperna kommunicerar mycket sinsemellan.  

2.2 Påbyggnadskurser 

Påbyggnadskurserna varierar en del mellan de olika skolorna. Några exempel på kursnamn 
kan vara digitalt projekt, inbyggda mikrodatorsystem, inbyggda system, mikrodatorprojekt. 
Det finns flera högskolor som erbjuder kurser i projektform på fem poäng. Syftet är att 
studenten ska få inblick i tekniskt utvecklingsarbete, att det ska ge praktiska kunskaper och 
färdigheter. I dessa kurser ska även studenten kunna presentera ett arbetsresultat i skriftlig och 
muntlig form. En projektkurs är en kurs där studentens egen arbetsinsats är mycket hög. 
Denna kursform är mycket uppskattad och stimulerande för studenterna.  

2.2.1 Undervisningsform 

Kurserna inleds oftast med några föreläsningar för att därefter ha all undervisning i 
laborationssalar med tillgång till handledare oftast minst ett fyra-timmars pass i veckan. På 
föreläsningarna tar man ofta upp lite om de komponenter som ska ingå, information om 
programvaran mm. Projektkurserna sker i grupper från allt mellan två till sex studenter i varje 
grupp. Detta beror på hur omfattande projekten är och vad de innehåller för 
konstruktionsuppgift. Stora projekt delas ofta upp i mindre delar som studenterna kan arbeta 
med två och två. Därefter gäller det att grupperna kan sammanföra de olika delarna till en 
enhet så att hela projektet fungerar. 

För att få godkänt i kursen ska studenterna i de flesta fall ha en fungerande och väl 
dokumenterad konstruktion. Både skriftlig och muntlig rapport ska göras. 

Några högskolor ger mycket information från början medan några andra vill att studenterna 
ska arbeta så självständigt som möjligt vilket innebär att man får söka mycket information 
själv. I de flesta fall bestämmer den kursansvarige vilka komponenter som ska användas, 
speciellt då vilken processor som ska användas. I många kurser har studenterna tillgång till 
komponenter på skolan. Datablad över de komponenter studenterna ska använda finns oftast 
på den kurshemsida som finns på respektive skola tillsammans med annan information som 
kan vara intressant.  
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2.2.2 Exempel på kursupplägg 

De projektinriktade kurserna kan vara som ett enda stort projektarbete eller bestå av flera 
projektarbeten. Det finns en kurs som innehåller två mindre projekt, ett obligatoriskt och ett 
valfritt. Den obligatoriska delen ska göras av två laborationsgrupper (två studenter/grupp) som 
tillsammans ska konstruera ett system till ett fordon. Det ska konstrueras en handburen 
kontrollenhet (styrlåda) och en mobil enhet (fordonet). Den ena gruppen har huvudansvar för 
styrlådan och den andra gruppen ansvarar för elektroniken till fordonet [2].  

2.2.3 Hårdvara/mjukvara 

Hårdvaran och mjukvaran följer i stort sett de som använts i grundkursen på respektive 
högskolan om det är samma kursansvarig. I annat fall varierar hårdvaran en del mellan grund 
respektive fortsättningskurs. De skolor där det går många studenter har större variation 
eftersom de kan erbjuda ett större utbud av kurser inom ämnet.  

2.2.4 Exempel på projekt där flera kurser samarbetar 

På Chalmers Lindholmen sker ett samarbete mellan tre olika projektkurser: elektronikprojekt, 
mikrodatorprojekt och realtidssystemsprojekt. Man arbetar då i stora projekt där några 
studenter från varje kurs finns med. Detta medför att man tillför olika specialiteter till projektet. 
Arbetet sker i grupper om 6-7 studenter och varje grupp väljer ur en speciell projektkatalog. 
Kursen inleds med några obligatoriska föreläsningar och projekten ska i de flesta fall inte 
betraktas som avslutade utan de ska ses som en kedja där andra projekt bygger vidare på det 
som gruppen kommit fram till vid projekttidens slut. Det är mycket viktigt i detta projekt att 
gruppens lösningar lämnar många vägar öppna för nästkommande projektgrupper så att det 
inte blir svårt att modifiera eller ersätta vissa lösningar. För att kommande projektgrupper ska 
kunna lära sig av tidigare erfarenheter är det även väldigt viktigt att gruppen noga redovisar 
och dokumenterar varför de gjort vissa val, varför de valt bort andra lösningar eller varför de 
misslyckades med någon lösningsvariant. Ett av projekten är en konstruktion av en robotbil, 
vilken är uppdelad i olika delar såsom lokal styrning, radiostyrning, positionering, kranarm, 
applikationsprogrammering. Andra projekt kan vara bockkran, hårdvara till en FLEX-dator, 
FFT-analysator, CAN-applikationer för realtid [3].  

2.2.5 Exempel på kurs som läses på distans  

Det finns en kurs som läses på distans på Högskolan i Borås. Denna kurs är uppbyggd via 
Internet i ett programsystem som heter WebCT. Studenten kvitterar ut ett komplett 
laborationskit som heter DSLab 2000, ett användarnamn och ett lösenord till WebCT där 
föreläsningar, kontrollfrågor, laborationer, mail, diskussionsgrupper och chat finns. Kursen 
avslutas med skriftlig examen på högskolan. Kursens syfte är att ge eleven de nödvändiga 
kunskaper som krävs för att kunna bygga upp ett avancerat mikroprocessorkort baserat på en 
kraftfull digital signalprocessor. Kursen skall ge förståelse för den nödvändiga kringelektronik 
som kompletterar processorn, samt utveckla kunskap om strukturerad assembler- och C-
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programmering. Kursen knyter samman mycket av grundläggande mikrodatorteknik, analog 
elektronik, digital elektronik, programmering och signalbehandling [4].  

2.2.6 Exempel på en större projektkurs  

Det finns en projektkurs på 10 poäng på högskolan i Dalarna där studenterna får kunskap om 
vad det innebär att utveckla ett större projekt med mikrodatorbaserad hårdvara. De får 
kunskap om verktyg och metoder för att utveckla och dokumentera ett projekt. Dessutom får 
de erfarenhet i vad det innebär att delta i och leda ett flermansprojekt. Under kursen ges några 
föreläsningar som behandlar projekthantering, mikrodatorsystemet, hårdvarukonstruktion med 
elektronikcad, strukturerad programutveckling, felsökning samt genomgång av olika 
typprojekt. Detta är en kurs som knyter an till hur det kan vara i ’verkligheten’. Några 
exempel på projektuppgifter är larmsystem, styr- och mätutrustning, färddator eller 
smartcardapplikationer [5].  

2.2.7 Exempel på kursvariant på Kungliga Tekniska högskolan 

På kursen inbyggda system på Kungliga Tekniska högskolan har man valt att inte lägga 
tyngdvikt vilket märke processorn har utan hårdvaran varierar från kurs till kurs. De använder 
mjukvaran Matlab Simulink Realtime Workshop till programmeringen. Högskolan använder ett 
kort som heter Despace och med detta kort får man många möjligheter bl a att man kan ’gå’ 
från Matlab till VHDL. Börje Lindström, kursansvarig för informationssystem, Kungliga 
Tekniska högskolan, rekommenderade detta kort eftersom utvecklingsmöjligheterna är många. 
Företaget som säljer dessa kort i Sverige heter FENCO. Ett kort kostar 30 000 och därför 
har de bara köpt några som är installerade på vissa datorer som används då studenterna 
behöver testa sina program [6]. 

2.2.8 Projektkurs i SUMO-autonom robot på Mälardalens högskola 

På Mälardalens högskola finns en kurs som heter SUMO-autonom robot som är på fem 
poäng. Detta är en projektkurs i robotbyggarteknik för studenter från data- och 
elektroingenjörsprogrammen. De arbetar tillsammans 2 eller 3 studenter/grupp. De får lära sig 
att konstruera en mobil och autonom robot som beter sig som en sumobrottare. Att den är 
autonom innebär att den är helt självstyrd av egen ’intelligens’ och vilja (dvs radio- eller 
fjärrstyrning är ej tillåten).  

När roboten är färdig tävlar den mot en motståndare som är en annan sumo-robot och 
tillsammans utkämpar dessa en sumo-fight på en s.k. Dohyo (brottningsmatta med diametern 
1.2 m). Dohyo är en svartmålad spånskiva med en 5 cm vit kant runtom. Den som först lyckas 
knuffa bort den andra roboten från dohyon och själv kan hålla sig kvar vinner.  

För att bli godkänd i kursen ska roboten hålla sig kvar i dohvo och knuffa ut ett föremål, 
liknande en annan robot. Efter detta går gruppen vidare till en tävling för att möta andra 
grupper. Det utdelas prispengar, skänkta av ABB till de som kommer på 1:a, 2:a, 3:e och 4:e 



Fortsättningskurs i Mikrodatorteknik –  
Kartläggning av befintliga kurser samt ett genomfört projekt. 

 - 6 - 

plats (2000 kr, 1300 kr, 800 kr, 500 kr ). Den vackraste och spexigaste roboten får ett extra 
pris på 400 kr. Det finns regler för hur både konstruktionen och hur tävlingen ska ske. 

Kursen avser att ge färdigheter i att bedriva tvärtekniska projekt som innehåller mekanik, 
givare, elektronik, realtidsoperativsystem, programmering och styralgoritmer. De områden 
som praktiseras är: projektmetodik, mekanik, givare, elektronik och realtids programmering. 
Det är inslag av flera kurser i detta projekt. 

För att göra kunna göra detta projekt får varje grupp 1500 kronor till sitt förfogande (inköp av 
radiostyrd bil och materiel för att bygga om bilen). De har även tillgång till en väska med 
enklare verktyg (inga mekaniska verktyg) och grupperna får även en real-tidskärna. Ansvarig 
lärare ger tips om var de kan beställa komponenter samt tillhandahåller begagnade saker från 
tidigare kurser, böcker och programvaruinterface[7]. Gamla rapporter från några tidigare 
projekt finns tillgängliga på Internet [8].  

2.2.9 Projektkurs i att bygga en Sumo-robot på Chalmers 

Det finns även en projektkurs på Chalmers där man ska bygga en sumo-robot. Den ska bestå 
av ett lego-kit, motorer till framdrivningen, ljussensor, kontaktsensorer och RCX styrenhet. 
RCX är en minidator med tillhörande sensorer som samlar in data från omgivningen. Varje 
robot måste även vara utrustad med en glödlampa för att motståndaren ska kunna ’se’ 
motståndaren. Den kan programmeras antingen i Lego-Labview eller i NQC - Not Quite C. 
LEGO-LabVIEW är baserat på ikoner och  NQC är ett textbaserat programmeringsspråk. 
NQC är mycket likt C.  

När projekten är klara tävlar man mot varandra. Denna tävling går ut på att två robotar, 
huvudsakligen byggda utav LEGO, ska tävla mot varandra och försöka att få motståndaren att 
lämna sumoringen eller att välta den. Själva ringen är ca 1 meter i diameter och är gjord av en 
högreflekterande gul tejp. Denna är fäst på en i övrigt svartmålad platta. Robotarna får väga 
max 1,3 kg och de ska passa i en kub med sidan 30 cm. Det finns inga begränsningar på 
antalet motorer mer än att maximalt två får användas till framdrift. Lampan ska vara synlig 360 
grader runt roboten på höjden 5-15 cm. Man kan vinna genom att antingen: knuffa 
motståndaren ut ur ringen, välta motståndaren eller efter att ha cirklat fler varv runt 
motståndaren än han har gjort runt sin egen robot efter full tid [9].  

2.2.10 Exempel på olika projektuppgifter 

Det finns många olika projektuppgifter som gjorts i de olika kurserna. Några exempel som 
återkommer är bl a Nummerpresentatör, Telestyrt larm, Accelerometer, Analog termometer, 
Varvtalsreglering, Kompass, Elorgel, IR-sändare och mottagare, Digital termometer, 
Datormus, Fjärrkontrollen, En tidsrelaterad väderstation, Digiskop, Larmanläggning, IC-
testare , EPROM-kopierare, Grafisk LCD-skärm, Färddator, Robortarm, Programmerbart 
styrsystem, Intelligent timer, Ljuskänslig riktningsautomatik, Frekvensgenerator, 
Hissautomatik, Huvudrörelse, Mus (Lego) som hittar snabbaste vägen i en labyrint, Legobil 
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som följer en bana, Fjärrstyrda tåg, Digital TV-övervakning, Text-TV (göra text-TV 
bekvämare). Det finns många tips på projekt på Internet. 

3 Förslag på ett HTU-projekt 
I det här avsnittet beskrivs hur en tillämpning av ett mikrodatorprojekt genomfördes på HTU 
VT2002. Det finns ingenting givet från början utan den information som behövs tas fram under 
tiden. Konstruktionen ska vara lämplig som en fempoängskurs. 

3.1 Projekt Nummerpresentatör 

Innan det bestämdes vad som skulle konstrueras gjordes många sökningar på Internet. Det 
finns många olika projekt tillgängliga där. Nummerpresentatör är ett vanligt förekommande 
projekt bland alla de som finns. 

3.1.1 Bakgrund 

Telia erbjuder en tjänst mot en avgift som heter ’Överföring av nummerinformation över analog 
ledning vid ankommande trafik’ vilket innebär att den som blir uppringd får veta numret på den 
uppringande abonnenten. Denna tjänst ger en möjlighet att få reda på vem som ringer utan att 
först behöva svara i telefon. För att kunna använda denna tjänsten måste man ha en s k 
nummerpresentatör.  

När nummerpresentations-informationen överförs från det allmänna telefonnätet används 
tonvalssignalering (DTMF) vilket innebär att före första ringsignalen kommer så sänds numret 
hos den uppringande telefonen över till den uppringde [10]. DTMF -’Dual Tone Multi 
Frequency’, är ett kodformat som utvecklades av Bell Labs för att sända data över långa 
förbindelser. Förutom DTMF-signalerna som representerar numerisk information (0-9) är 
även "A, B, C och D" viktiga vid nummeröverföringen. För att nummerpresentationen skall 
kunna fungera krävs det att anropande, anropad och eventuellt omstyrande abonnent är 
anslutna till moderna telefonstationer och att signalsystemen mellan stationerna stödjer 
nummeröverföring. Den anropade abonnenten måste vara ansluten till en AXE-station. I de fall 
där samtalet är internationellt eller från mobiltelefonnätet kommer idag inget nummer att 
överföras. 

Tonerna är standardiserade av internationella ITU – International Telecommunication Union 
[11] och 189 länder/stater är medlemmar. Varje tecken representeras av två toner, vilket gör 
att störtåligheten ökar jämfört med att enbart använda en ton för att representera ett tecken. 
Genom kombinationer av dessa toner åstadkommer man 16 olika DTMF koder [10].  

3.1.2 Syfte 

Syftet med att genomföra detta projekt är att finna om det är genomförbart att göra detta som 
en fempoängskurs samt att se vilka problem som kan uppstå. Projektet kan även visa hur 
mycket information man kan behöva vid kursstart som student. I detta projekt har ingen 
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information funnits från början utan det har tagits fram material allteftersom projektet har 
framskridit. 

3.1.3 Mål 

Målet är få en fungerande nummerpresentatör som kan visa numren på en display samt att 
lagra dessa i minnet för att därefter kunna visa dem på displayen då man önskar detta. 
Dessutom ingår förstås målet att presentera resultaten ingenjörsmässigt, både skriftligt och 
muntligt. 

3.1.4 Avgränsningar 

Avgränsning har gjorts till att man simulerar telefonnumren via en telefon, eftersom skolan inte 
har tillgång till tjänsten för nummerpresentation. Detta innebär att nummerpresentatören annars 
inte skulle kunna testas på skolan. Normalt skulle man också vilja ha tid/datum men det 
överlåts till framtiden. 

3.1.5 Projektplan 

Att göra en projektplan är svårt eftersom man inte har kännedom om hur lång tid de olika 
delarna i konstruktionen tar. Både projektplanen som har uppskattats och hur det blev kan ses 
i figur 3.1. 
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Ganttschema 

1. [ ]                        
2.  [  ]                      
3.    [  ]                     
4.     [  ]                   
5.      [                   ] 
Antal  
veckor:       1                   2                     3                       4                        5     
 
   [  ]   Beräknad tid 
           Utfört arbete 
 

1. Bestämma vad projektet ska vara 
2. Undersökning av olika komponenter som ska ingå 
3. Ritning av schema 
4. Konstruktion av nummerpresentatör 

      5.   Programmering av nummerpresentatör 
 

Figur 3.1: Projektplanen för konstruktionen, planerad och verklig tid 

 

3.2 Varför detta projekt? 

För att kunna bestämma vilket projekt jag skulle göra sökte jag information på Internet. Det 
finns dokument från en del av de projekt som studenter tidigare hade gjort. Jag fick en del tips 
på Internetsidor av Mattias Ottosson. Det finns mycket information på Internet men det gäller 
att man söker med ”rätt” sökord för att hitta allt som finns tillgängligt. 

Jag bestämde mig för att välja en konstruktion som inte behövde något ”byggande” runt 
hårdvaran utan att den skulle bestå av de komponenter som behövdes för att få den att 
fungera och därefter kunna sätta igång att programmera den.  

Att det blev en nummerpresentatör berodde bl a på att det finns flera studenter som tidigare 
gjort detta, de har varit nöjda och tyckt att det varit en bra uppgift samt att de har lärt sig 
mycket. Jag tyckte att det verkade vara ett lämpligt projekt att göra eftersom man inte 
behöver så mycket hårdvara endast ett kretskort med några komponenter. Det var viktigt att 
det inte blev för stor uppgift eftersom jag skulle göra detta ensam, inte hade någon tidigare 
erfarenhet från konstruktion och att jag dessutom inte hade någon information given från 
början. Det har varit minst två studenter som samarbetat i de projekt jag läst om på Internet. 
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4 Genomförande av projektet 

4.1 Redovisning av nummerpresentatören 

När abonnent A ringer upp abonnent B så kommer en sekvens av tecken från A till en 
avkodare hos B. Tecknen kan vara 0–9 och A-D. Varje tecken representeras av ett tonpar 
som består av två olika frekvenser. Avkodaren avkodar dessa tonpar och ger ut en 
fyrabitarskod för varje tecken vilka processorn kan hämta in via en port. Processorn gör i sin 
tur de beräkningar som behövs och skickar sedan informationen med en åttabitarskod till 
displayen som visar aktuellt tecken i fönstret. Figur 4.1 visar hur signalerna tas emot av 
abonnent B:s nummerpresentatör från abonnent A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1 Processor 

Processorn som används i projektet är en AVR-processor som heter AT90S8535 [12] från 
Atmel eftersom den har rekommenderats av flera personer som har erfarenheter av 
processorer ur denna familj. Det som har sagts om denna processor är att det är en lätt 
processor att komma igång med. Detta tyckte jag det lät bra. Tidigare har jag läst 
mikrodatorteknik där Motorolas processorer användes, men eftersom det var för två år 
tidigare påverkade inte detta alls valet av processor  

AT90S8535 är en RISC-processor (RISC-Reduced Instruction Set Computer.) som utför i 
stort sett alla instruktioner på en klockcykel. Med en RISC-processor menas att den är 
optimerad för att hantera de 20% vanligaste instruktionstyperna, medan de övriga 80% tar 
längre tid. AVR-kretsar är enkla att radera och återanvända. 

Processorn har fyra portar som kan användas som både in och utgångar, dessutom har varje 
port andra funktioner tillgängliga, specificerade i olika tabeller [13]. Dessa funktioner behövs 
inte i detta projekt.  

Processorns minneskapacitet, drivspänning och vilken hastighet den ska ha visas i tabell 4.1. 

Figur 4.1: Signaler från abonnent A till abonnent B. 

 
  

avkodare processor display 

Abonnent A Abonnent 
B 
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Tabell 4.1: Processorn AT90S8535  

Flash: 8kB 

EEPROM: 512 bytes 

SRAM: 512 bytes 

Speed: 0-8MHz 

Volts: 4-6V 

 
Ett programminne av Flash-typ innebär att det är enkelt att programmera om samt att 
minnesinnehållet kvarstår om processorn stängs av. Programmet lagras i Flash EPROM och 
det kan programmeras då kretsen är monterad i ett färdigt system (ISP– In System 
Programming).  
 
Processorn har [13]: 

• en ISP ingång 
• Tillgång till 118 instruktioner som kan användas där flertalet endast tar en klockcykel 

att utföra.  
• 32 I/O-pinnar  
• en 10-bit 8-kanals A/D-omvandlare, realtidsklocka, programmerbar seriell UART, 

SPI-interface, watchdog-timer, komparator och tre timer/räknare, två 8-bit och en 
16-bit med PWM-utgång.  

• funktioner för reset vid spänningstillslag och kan sättas i Idle- resp power-down-läge.  
AVR använder Harvardarkitektur vilket innebär separata data-och programminnen. En fördel 
med detta är att instruktioner kan bli exekverade varje klockcykel. 

Dataminnet:  SRAM, använder en 8-bitars databuss 

Programminnet: Flash-minne, använder en 16-bitars databuss.  

EEPROM Electrically Ereasble Programable Read Only Memory 

EPROM:   Electrical Programable Read Only Memory 
Detta minne kan man programmera relativt långsamt. 

 
Processorn ska ha en kristall och två kondensatorer inkopplade för att fungera, se figur 4.2 
[13]. Kristallen sätter hastigheten på processorn. Man kan använda klockfrekvenser mellan 0 
– 8 MHz. Jag valde 4 Mhz eftersom det fanns en konstruktion på internet (tips av Mattias 
Ottosson) där denna användes och dessutom fanns denna kristall på skolan. Storleken på de 
två kondensatorerna valdes även de från exempel på internet. Kondensatorernas storlek finns 
inte specificerade i manualen för processorn.  
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Figur 4.2: Schema för inkoppling av kristallen 

4.1.2 Avkodare 

För att veta vilken avkodare jag skulle använda tittade jag på andra rapporter om 
nummerpresentatörer. Det används avkodare från Mitel som heter MT8870 och MT8880. 
MT8870 är en enkel avkodare med en funktion, att avkoda tonparen, vilket räcker för detta 
projekt så därför valdes denna. 

I databladet för denna krets visas vilka kringkomponenter som ska finnas med tillsammans 
med avkodaren. DTMF-avkodaren drivs med 5V [14].  

DTMF-avkodaren känner av tonsignaleringen på telefonledningen. Den har två inbyggda sjätte 
ordningens switched-capacitor filter som separerar de låga och höga tonerna. Vidare har den 
två frekvensräknare som bestämmer vilka toner som har mottagits. När kretsen identifierat ett 
riktigt tonpar under en tillräckligt lång tid, lagras den 4 bitars kod som representerar siffran i en 
latch samtidigt som kretsen aktiverar signalen STd för att indikera att den tagit emot en ny 
siffra. 4- bitskoden kan man få ut ur kretsen genom att aktivera signalen OE (Out put Enable).  

De olika tonparen visas i tabell 4.2. 

Tabell 4.2: DTMF-systemets olika tonkombinationer. 

Höga toner                                        

Låga toner 1209 Hz 1336 Hz 1477 Hz 1633 Hz 

697 Hz 1 2 3 A 

770 Hz 4 5 6 B 

852 Hz 7 8 9 C 

941 Hz * 0 # D 

 
Den uppringande telefonens nummer överförs enligt följande sekvens: 

A p S1 p S2 p S3 p ... Sn p C , p är en paus mellan varje tonpar [9]. 
 
Tecknen som ingår i sekvensen har olika betydelse enligt tabell 4.3. 
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Tabell 4.3: Betydelse av de olika tecken som kan överföras. 

A Starttecken för anropandes nummer 

S1 ... Sn Siffror, 0 till 9. n max 15. 

B  Starttecken för informationskod 

C  Stopptecken 

D  Starttecken för vidarekopplat nummer 

 
 
 
De olika tecknen avkodas till en fyrabitarskod enligt tabell 4.4. 

Tabell 4.4: DTMF-avkodarens kodning av de olika tecknen. 

 Q4 Q3 Q2 Q1 

1 0 0 0 1 

2 0 0 1 0 

3 0 0 1 1 

4 0 1 0 0 

5 0 1 0 1 

6 0 1 1 0 

7 0 1 1 1 

8 1 0 0 0 

9 1 0 0 1 

0 1 0 1 0 

* 1 0 1 1 

# 1 1 0 0 

A 1 1 0 1 

B 1 1 1 0 

C 1 1 1 1 

D 0 0 0 0 
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4.1.3 Display 

Jag fick tips av Mattias Ottosson om vilken display som jag skulle välja. Det räcker med en 
enraders LCD-display med 16 tecken till detta projekt. Displayen kommer från Seiko och är 
en 5x7-punkts alfanumerisk LCD-modul med drivkretsar och teckengenerator för ASCII-
kod. Displayen är utan LED-bakgrundsbelysning och den drivs med 5V [15].  

4.1.4 Mjukvara 

Jag programmerade i assembler eftersom jag kunde sätta mig in i det direkt. Alla 
programinstruktioner skrevs ut från Atmels hemsida [16]. Det fanns ingen bok om hur man 
programmerar AVR-kretsarna på HTU:s bibliotek men däremot gjorde de ett fjärrlån på två 
böcker från två andra högskolor. Dessa skulle komma en till två veckor senare. 

4.1.5 Kretskort 

För att kunna bygga en nummerpresentatör måste man ha något att sätta fast komponenterna 
på. Gunne Andersson hjälpe till att ta fram ett experimentkort i lämplig storlek för att kunna 
löda fast komponenterna och han informerade även hur man går tillväga. Ritningen för 
nummerpresentatören kan ses i bilaga D. 

4.2 Verktyg/hjäpmedel 

För att kunna genomföra konstruktionen behövs flera olika hjälpmedel. Dels till 
programmeringen och dels till att få konstruktionen att fungera hårdvarumässigt. 

4.2.1 Programmeringsverktyg 

Man behöver använda olika programvaror för att kunna genomföra programmeringen av 
processorn. Dels måste man ha ett program för att skriva in koden i och dels ett program för 
att kunna överföra den till processorn. Dessa programvaror som är gratis att använda finns att 
hämta på flera olika Internetsidor. 

4.2.1.1 AVR Studio 3.53 

AVR Studio är en utvecklingsmiljö för att skriva program i assembler och C samt det finns 
även en simulator där man kan testa sina program [17]. Jag fick tips av Mattias Ottosson om 
att det var ett bra verktyg att arbeta i.  

Det finns inkluderingfiler för varje processortyp vilket förenklar programmeringen genom att 
definiera portar och adresser. Dessa finns tillgängliga på Internet bl a på adressen 
www.avrfreaks.net där det även finns mycket annat intressant att läsa. 

Det finns över 100 olika kommandon som man kan använda vid programmeringen som är 
sammanställda i ett dokument som heter ’AVR Instruction list’ [16]. 
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4.2.1.2 PonyProg ver. 2.05 

För att kunna överföra programkoden till processorn måste man använda ett program som är 
utvecklat för detta. PonyProg heter ett program (tips från Mattias Ottosson), som kan 
användas för att överföra programkoden till alla AVR:s processorer via en ISP-adapter och 
programmet finns att ladda hem gratis via Internet [18].  

För att kunna öppna den fil som man vill programmera processorn med så måste filen vara 
sparad som hex-fil. Man kan även läsa programmet från processorn och verifiera detta med 
det programmet som finns i PonyProg. 

4.2.2 ISP-Adapter - programmerare 

För att kunna programmera processorn måste man ta hjälp av en programmerare som för över 
programmet från datorn till mikroprocessorn. Denna kallas ISP-adapter (ISP-In System 
Programming). Den gör att man kan programmera direkt till mikroprocessorn när den sitter på 
kretskortet. ISP-adaptern kopplas mellan PC:n via parallellporten och processorn [19], se 
figur 4.3. För att överföra programmet används mjukvaran Ponyprog som beskrivs i kapitel 
4.2.1.2. 

 

 

Figur 4.3: ISP-adaptern 

 
Information om denna adapter fick jag av Mattias Ottosson och Gunne Andersson byggde in 
den i en liten ’låda’ efter det schema som jag ritat. 

4.2.3 Lysdioder 

8 stycken lysdioder användes för att kunna testa om processorns portat kunde användas. 
Dessa anslöts till en av processorns portar så att man enkelt skulle kunna se eventuella värden 
i processen. Ett litet program gjordes där vissa av lysdioderna skulle tändas genom att sätta 
portens utgångar höga respektive låga. Det är väldigt bra att använda detta sätt för att se att 
både processorn och det program man gjort fungerar innan man kopplar in flera komponenter. 
I annat fall kan det vara svårt att veta var felet ligger då det inte fungerar. Ett bra tips av 
Mattias Ottosson. 
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telefon 

20V + 

- 

drossel 

DTMF       
output GND 

4.2.4 Telefon 

För att kunna testa programmet på skolan har inkommande samtal simulerats av en telefon. 
Denna simulering har lösts genom att numret knappas in på telefonen och man avslutar det 
med #. Därefter trycker man * för att sända ett nytt nummer vilket gör att displayen nollställs 
och nytt inknappat nummer kan visas.  

Sökning har gjorts på Internet för att få rätt drivspänning till telefonen. Den visade sig vara 20 
V. Gunne Andersson hjälpte till med att koppla in telefonen. Det fanns ingen ritning på hur 
detta skulle göras. Figur 4.4 visar hur telefonen kopplades in. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Egna erfarenheter och tips 

4.3.1 Processor 

Information om AVR-processorerna finns i olika manualer vilka man kan ladda ned från 
Atmels hemsida [20].  

Processorn har fyra portar med åtta ställbara in- och utgångar på varje. Man måste bestämma 
vilka portar som skall användas till de andra komponenterna. Här gäller det att se upp 
eftersom varje port dessutom har sina speciella tillämpningar förutom att användas som I/O-
portar. Portarna användes till följande: 

Figur 4.4: Schema för inkoppling av telefonen. 
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o PORT A – lysdioder 

o PORT B – display, programmerare 

o PORT C – avkodare 

o PORT D –display 

Det var enkelt att skriva ett program till processorn. Jag skrev ett program som skulle tända 
lysdioderna för att kontrollera att konstruktionen fungerade. När programmet skulle överföras 
till processorn kom ett felmeddelande upp där det stod att det inte går att upprätta någon 
kommunikation. Det var inte lätt att hitta vad detta kunde bero på. Det visade sig bero på att 
jag hade kopplat in programmeraren (ISP-adaptern) på samma port som displayen. Detta 
fungerade inte. Displayen fick byglas bort då mikrodatorn skulle programmeras och då 
fungerade överföringen av programmet.  

När programmet var överfört skulle lysdioderna tändas. De tändes men det hände något 
märkligt, dioderna tändes med en fördröjning på ca 20 sekunder fast programmet var väldigt 
enkelt. Det berodde på att jag hade missat att löda den kondensator som satt på ena 
kristallbenet till jord. Detta fel hittades av Gunne Andersson.  

Vid ett annat tillfälle gick det inte att överföra programmet till processorn återigen. Det kom 
upp ett felmeddelande. Efter att ha letat efter vad felet denna gång kunde bero på upptäckte 
jag att det var kristallens ena ben som hade lossnat, kristallen var använd tidigare. En ny 
kristall fick lödas fast och nu fungerade det igen.  

Det är små fel som uppstår men dessa gör så att det inte fungerar och det tar tid att hitta vad 
det kan bero på. Några av dem hade jag förmodligen inte löst alls utan hjälp.  

Ett annat problem uppstod då jag kopplade in avkodaren till processorn. Avkodarens signaler 
lästes inte in i processorn. Detta berodde på att initieringen av portarna skulle göras på ett 
speciellt sätt. Man initierade en port antingen som in- resp utport men då den skulle användas 
som en inport var man även tvungen att initiera den ytterligare en gång genom att säga om pull-
up motstånd skulle användas eller ej. Detta tog tid innan jag förstod. Det var Mattias Ottosson 
som kom med tips om hur detta skulle ske. Det stod i manualen men jag hade inte upptäckte 
detta eftersom det finns så mycket information där och man har svårt att veta vad som är 
viktigt då man inte förstår allt som står där. 

När det blev dags att försökta lagra telefonnumren, upptäckte jag att eepromet inte kunde 
användas till detta eftersom de ben som skulle vara till det på processorn hade jag redan 
använt till displayen. Detta tänkte jag inte på från början utan det kom jag på först när det var 
aktuellt att lagra numren. Lagringen gjordes istället i SRAM med hjälp av pekare. 

Ett bra förslag från Gunne Andersson var att löda fast socklar istället för att sätta dit kretsarna 
direkt på experimentkortet. Det skyddar dem från värmen då man löder.   
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4.3.2 Avkodare 

Avkodarens manualer (jag hittade två stycken) var svåra att läsa eftersom det fanns så mycket 
information om olika system till vad avkodaren kan användas till och scheman på hur den ska 
kopplas.. Det fanns inget skrivet om det svenska telenätet men däremot om ’British Telecom’. 
Det visade sig att det svenska och brittiska systemet fungerar på samma sätt [11].  

Avkodaren sades vara en enkel krets att använda. Det tycker förmodligen den som har 
erfarenhet men jag fick problem även med denna. Schemat i databladet visade hur de olika 
pinnarna skulle kopplas in. INH kopplades in till processorn, men användes inte. Detta gjorde 
att det blev problem när avkodaren skulle läsa in signalerna. Den skulle kopplas in till +5V 
eller sättas hög hela tiden. I databladet finns även information om vilka kringkomponenter som 
man måste ha med, se figur 4.5  [21].  

  

Figur 4.5: Inkoppling av kringkomponenter till dtmf-avkodaren. 

 

 

4.3.3 Display 

Jag trodde efter att ha tittat i databladet för displayen att denna skulle vara enkel att 
programmera, men mer fel kunde jag inte ha haft. Att få igång displayen tog lång tid. Koden 
skrevs in enligt ett programexempel som fanns i databladet. Inte fungerade detta. Jag provade 
med olika ’programsnuttar’ men inte någon av dem fungerade. Jag letade till slut efter något 
tips på Internet och hittade ett testprogram där en textsträng skrevs ut på displayen. Detta ville 
jag prova för att se om jag kopplat in displayen fel eller om programkoden var fel. 
Programmet fick göras om så att det passade min konstruktion. Det var likadan processor 

INH även 
kopplad till 
VDD 
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men displayen var av annat märke. Detta program fungerade så därför kunde uteslutning av 
felkoppling av konstruktionen göras. Jag studerade vad man hade gjort annorlunda i detta 
programexempel och det visade sig att initieringen var tvungen att göras på ett speciellt vis med 
en viss fördröjningstid mellan varje instruktion för att displayen skulle hinna registrera 
kommandona. Några av dessa instruktioner skulle göras flera gånger på rad. Detta visades i 
ett flödesdiagram på en sida i databladet fick jag se efteråt. 

Nästa problem med att skriva ut till displayen kom när fler tecken än åtta skulle skrivas ut. 
Lösningen var återigen att displayen var tvungen att initieras på ett visst sätt från och med 
nionde tecknet.  

4.3.4  Mjukvara 

Assembler är ett programmeringsspråk där det är lätt att lära sig de grundläggande 
instruktionerna. När man börjar använda pekare o dyl så får man tänka till. Mattias Ottosson 
kom med små användbara tips ibland när jag hade fastnat.   

En instruktionssammanställning med över 100 instruktioner som man kan använda vid 
programmeringen av processorn finns även den att hämta på Atmels hemsida [16]. I den står 
det förklaringar om varje instruktion men jag saknar längre programexempel. Däremot finns 
det flera olika programexempel på bl a Atmels hemsida (www.atmel.com/), men dels tyckte 
jag att det var svårt hitta sådana exempel som jag var intresserad av och dels är de flesta 
exempel mer komplicerade än vad jag ville använda. 

När man börjar programmera är det viktigt att man tar en liten bit i taget. Först gäller det att 
tända lysdioderna. Därefter att kunna skriva ut siffror på displayen från ett register osv.  

Ett flödesdiagram för koden finns i bilaga C.  

4.3.5 Kretskort 

Schema av konstruktionen ritades på ett rutat papper. Varje linje på pappret fick representera 
en rad på kretskortet. Det fick ritas om det flera gånger eftersom det blev för trångt för att 
kunna få plats med kopplingstråd mellan de olika komponenterna och eftersom man måste 
’borra’ i ledningsbanorna där man inte vill ha kontakt emellan. Man bör se till att det finns 
ordentlig plats mellan komponenterna och lägga till några rader ytterligare än vad man tror kan 
behövas.  

När konstruktionen skulle sätta ihop hjälpte Gunne Andersson till med att ta fram ett lämpligt 
kort att löda på.  

4.3.6 Programmeringsverktyg 

Både AVR Studio och PonyProg var bra och lätta att använda. Det bästa var dock simulatorn 
som finns i AVR Studio. Hade inte programmet kunnat provas där så hade jag inte kommit 
någonstans. 
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Bra att tänka på är att man ska skapa en ny mapp för varje nytt projekt för att undanröja 
risken att programvaran blandar ihop filerna. Det gjorde inte jag från början utan jag lade 
filerna i samma mapp. Ibland när vissa program kördes så hände inte det som jag visste hade 
hänt tidigare med samma program. Detta fel försvann helt när en ny mapp gjordes för varje 
nytt projekt. 

Det gäller att man har bra struktur på koden från början. När det blir mycket kod så blir den i 
annat fall svårt att följa både för en själv och andra.  

För att kunna programmera processorn måste källkodsfilen göras om till maskinspråksfil, till 
.hex filformat före överföring av program till ponyprog. Maskinspråkfilen använder Intels 8-
bitar hex-fils format vilket ger ändelsen .hex. 

4.3.7 Adapter – programmerare 

Det finns flera detaljer runtomkring komponenterna som man måste tänka på. T ex att kabeln 
mellan ISP-adaptern och processorn inte bör vara längre än 30 cm totalt [19].  
 
Vid ett tillfälle blev det glappkontakt i hela kortet och detta fel var svårt att hitta. Gunne 
Andersson hjälpte till att hitta felet. Det var i en kontakt som satt på programmeraren det var 
glapp i. Kabeln satt fast i kontakten men lödtennet hade inte flutit ut som det skulle  p g a 
materialet i kontakten. 

4.3.8 Lysdioder 

När programmet testades upptäckte jag att jag hade lödit fast några av lysdioderna i fel 
riktning. Jag fick löda loss dem och sätta dem så att alla satt som de åt samma håll  Jag som 
tyckte att jag varit så noga. Det gäller att se upp. Hade jag arbetat tillsammans med någon så 
hade det kanske inte hänt för att den andre kanske hade varit mer ’vaken’.   

4.3.9 Telefon 

Telefonen utlånades av Gunne Andersson. För att kunna koppla upp den till avkodaren var 
det nödvändigt att veta hur stor spänning det skulle vara för att driva den. 20V användes och 
Gunne Andersson hjälpte till att koppla upp den [22]. 

4.3.10 Allmänt 

Att göra en konstruktion från början till slut är en mycket lärorik uppgift. Beroende på vilken 
erfarenhet man har från början så kommer man förstås igång olika fort. Har man samma 
erfarenhet av att hålla på med hårdvara som jag, nästan ingen alls, så tar det ett tag innan man 
kommer igång eftersom man vet inte riktigt var man ska börja. Tidigare har man gjort labbar 
som det funnits bra handledning till och då har man gjort efter dessa instruktioner. Man har inte 
’tänkt till’ så som man borde ha gjort och ifrågasatt.  
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5 Slutsatser 

5.1 Befintliga kurser/projekt 

Att göra en fortsättningskurs i projektform anses vara mycket lärorik för studenterna.  Flera 
högskolor erbjuder studenterna denna kursvariant. De får erfarenhet i hur det kan vara att 
bedriva ett projekt. Det är många moment som ska göras: sätta upp en projektplan, rita 
schema, komponenter ska beställas, de ska lödas ihop och konstruktionen ska programmeras. 
Man får även erfarenhet i att samarbeta med andra. Det tillkommer även rapportskrivning och 
eventuellt felsökning. Dessutom får man träning i muntlig redovisning.  

Kurser i projektform är uppskattade av studenterna, särskilt då efter att projektet är avslutat. 
Projektkurserna bygger på ett självständigt arbete så de upplevs även arbetsamma och 
”jobbiga”. Dessa kurser kräver mycket engagemang och att man lägger ned mycket tid. Man 
söker mycket av den information man behöver själv.  

Det finns många olika projektuppgifter, en del skolor har bestämda konstruktioner som ska 
göras medan andra skolor erbjuder studenterna att välja själva. 

5.2 HTU projektet nummerpresentatör 

5.2.1 Resultatet 

Nummerpresentatören fungerar med den mest grundläggande funktionen, att visa numret på 
displayen. Däremot så fungerar inte funktionen som lagrar de inkommande numren för att 
senare kunna visa dem på displayen. Det fungerar i simulatorn men inte i konstruktionen. 
Resultatet blev därför inte vad jag hade tänkt mig.  

Detta projekt har varit både lärorikt och ”jobbigt”. Jag har lärt mig mycket, om själva 
konstruktionen men också om hur svårt det kan vara att hitta den information man vill ha i 
manualer, hur mycket tid man kan lägga ned på att söka information på Internet mm. 

Priset för en konstruktion av nummerpresentatör blir upp till 600 kr, se bilaga B. Jag har fått 
en hel del komponenter från HTU så det är inte exakt. 

5.2.2 Genomförandet 

Eftersom ingen information fanns från början var det mycket som man var tvungen att ta reda 
på. När jag bestämt vilken processor som skulle användas skrev jag ut manual och 
programmeringsinstruktioner för processorn så att jag kunde börja läsa dem tidigt. Men det är 
så mycket material att man inte vet vad man ska läsa och vad som är viktigt förrän man vet 
mer om konstruktionen. Det har varit svårt att sålla bort information som man egentligen inte 
behöver. Det blir mycket fakta. 

Efter att ha bestämt vilka mer komponenter som skulle vara med i konstruktionen fick jag även 
ta fram information om dessa. Jag har hämtat all informationen från Internet. Därefter kunde 
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jag börja rita kretsschemat. Det ritades om det flera gånger innan utrymmet blev tillräckligt 
mellan komponenterna för att få plats med allt. 

Sedan var det dags att börja löda fast komponenterna. Jag visste inte vad jag skulle löda fast 
dem på så Gunne Andersson hjälpte till att ta fram ett kretskort och instruerade hur man går 
tillväga. Det var riktigt roligt att löda efter det schema man har ritat men det tog tid, flera dagar, 
inte alls i tidsplaneringen.  

När konstruktionen var färdig var det dags att börja med programmeringen av processorn. Jag 
tog en liten bit i taget. Först gällde det att tända lysdioderna. Därefter skulle jag skriva ut siffror 
på displayen från ett register och jag fortsatte så i små steg.  Vissa delar tog mycket lång tid att 
få igång. När det gick att få ut telefonnummer till displayen genom att simulera dem med hjälp 
av en telefon började jag att ändra i programmet för att lagra numret så att de skulle kunna 
visas på displayen senare. Detta har jag inte löst. Det fungerar i simuleringen men inte när jag 
testkör programmet. Det syns på displayen att den skriver ut något men det går alldeles för 
fort. Jag tror att det går att lösa ganska lätt men tidsmässigt borde projektkursen nu vara slut 
så nöjer jag mig med att grundfunktionen fungerar. Hade jag gjort en ny projektkurs nu så 
hade jag sett till att skaffa mig litteratur om programmering och att komma igång snabbt. 
Dessutom skulle jag vilja arbeta tillsammans med någon för att utbyta tankar och idéer.  

5.2.3 Upplägg/planering 

Tidsplaneringen höll inte. Jag ägnade mer tid till att söka projekt på nätet. Detsamma gäller 
även att undersöka vilka komponenter som skulle ingå, ta reda på vilka av benen på kretsarna 
som skulle kopplas in och till vad. Ritningen av schemat tog också längre tid än jag trott. 
Programmeringen har även den tagit mer tid än planerat. Detta visar vad svårt det är att 
uppskatta vilken tid de olika momenten tar då man inte har någon erfarenhet utav detta sedan 
tidigare. Det låter mycket att ägna sig åt något en hel dag, men det är så mycket runtomkring 
som tillkommer som man inte har en aning om från början.  

5.3 Förslag på projekt 

5.3.1 Modifierad nummerpresentatör 

Detta projekt skulle kunna göras med fler funktioner om det hade skett i grupp om två 
studenter. Det finns många utvecklingsmöjligheter för detta projekt, t ex så skulle man vilja ha 
tid och datum till telefonnumret, man skulle kunna koppla den till en PC så man kan se en bild 
på vem som ringer och man kan ha olika ringsignaler beroende på vem som ringer.  

5.3.2 Andra förslag och tips 

Att läsa en kurs med ett projekt på fem poäng är en mycket bra idé. Detta rekommenderar 
jag verkligen. Som student behöver man få både mer praktisk träning med komponenter, 
kännedom om hur man går tillväga, veta vilka olika moment det kan bli i ett projekt och 
dessutom att man förstår vilken tid det faktiskt tar att genomföra ett projekt. 
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I de flesta rapporter med olika projekt som jag har läst, har studenterna gjort varit nöjda och 
tyckt att de lärt sig mycket. Men de har även tyckt att projekten tagit väldigt mycket tid i 
anspråk och att de har varit mycket arbetsamma. 

Min egen erfarenhet är att det är mycket lärorikt att göra ett projekt men samtidigt så kräver 
det mycket tid. Denna erfarenhet skulle jag inte vilja vara utan. Det har givit mig mycket och 
det har varit väldigt roligt. Det hade underlättat att ha en lärobok bredvid från början. Man 
behöver även ha lite information från början speciellt då om vilken processor man ska använda 
och introduktion till den programvara man ska använda. I inledningsfasen bör man även 
diskutera om vilka moment som ingår i ett projekt, vad man ska tänka på då man ritar schema, 
om hårdvarukonstruktion osv.  

Projektkurser där man bygger en robot för att därefter tävla med andra projektgrupper 
kommer mer och mer. De har inslag från andra kurser som t ex mätteknik, elektronik mm. 
Detta verkar vara ett bra projekt som förmodligen skulle bli populärt. Första gången ett sådant 
projekt görs, är det nog mycket arbetsamt för den/de som ska vara handledare. Denna kurs 
skulle förmodligen engagera alla elektroklasserna och fler därtill. Man skulle kunna introducera 
projektet på ett tidigt stadium genom att ta upp de moment som finns inom andra kurser när 
dessa går. Det skulle kunna bli som en ’röd tråd genom utbildningen’. Att sedan avsluta kursen 
med en tävling blir höjdpunkten. Nackdelen med ett sådant projekt är att man måste ägna en 
hel del tid åt att bygga själva roboten. 

Om studenterna ska få välja själva vad de vill göra kan det vara bra om de läsperioden innan 
bestämmer sig för vad de vill göra och gärna att de får det godkänt som projekt för att inte 
spilla bort någon tid när de väl ska börja med projektet. Vid projektstart behöver man genast 
sätta igång med konstruktionen. Det är mycket att tänka på: vilka komponenter man ska 
använda, vilka av kretsarnas pinnar man ska använda, vad som behövs mer osv. Man behöver 
en liten ’push’ framåt i början, särskilt om man inte har någon liknande erfarenhet sedan 
tidigare . 

Då man läser en projektinriktad kurs är det viktigt att det finns en speciell plats där man kan 
vara med sin konstruktion. Eftersom dessa kurser är tidskrävande gäller det att den plats man 
använder är ledig den tid man behöver arbeta med projektet eftersom det inte räcker med 
eventuella schemalagda timmar. Dessutom är det viktigt både för handledaren och för 
studenten att det finns vissa schemalagda timmar i veckan för att det ska finnas speciell tid för 
frågor. 

Det hade varit en stor fördel om jag hade haft grundkursen tidsmässigt nära projektet och 
hade det dessutom varit AVR:s processorer i grundkursen så hade programmeringen i 
projektet varit en mindre del av det hela.  

Jag väntade på att de böcker jag beställt skulle komma, de kom men först dagen innan det var 
dags för muntlig redovisning. Det var ett stort misstag av mig att inte köpa en bok från början. 
Det hade underlättat betydligt för programmeringen om jag hade haft en bok, då tror jag att 
jag hade gjort koden mycket fortare och på ett annat sätt. Nu gjorde jag den så enkel som 
möjligt. Det finns många andra bättre lösningar på de olika delarna.  
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Så här i efterhand tycker jag att jag har ägnat för mycket tid till att söka information på Internet 
om både olika projekt, om komponenter och själva programmeringen. Ofta får man väldigt 
många träffar och det kan vara väldigt svårt att hitta det man är intresserad av. Jag har bl a 
sökt efter olika programmeringsexempel och det finns väldigt många på Internet. De flesta är 
dock så avancerade att man har svårt att förstå dem. Det hade varit mycket bättre att utnyttja 
de olika forum som finns på Internet där man kan ställa frågor  t ex www.avrfreaks.net. 
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1 Blekinge Tekniska högskola 

1.1 Digital- och Datorteknik, 5p  
Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om strukturerade analys- och 
konstruktionsmetoder för digitala system och om datorns principiella uppbyggnad, 
funktionssätt och assemblerprogrammering av den [1]. 

Kursansvarig:   Holm Chemnitzer, tel: 0457 – 38 57 09  

e-post: holm.chemnitzer@bth.se 

Undervisningsform: föreläsningar, övningar och laborationer 

Examinationsform: tentamen 3p, laborationer 2p  

Förkunskapskrav: samma som inträde till de utbildningsprogram där kursen ges 

Hårdvara:  labkort används 

Mjukvara:  VHDL 

Information: kurskod ETA004 

1.2 Digitalt projekt, 5p 
Syftet med kursen är att illustrera tekniskt utvecklingsarbete och att ge praktiska kunskaper 
och färdigheter vad gäller användningen av digitala integrerade kretsar och mikroprocessorer. 
Kursen avser att ge övning i att omsätta en specifikation till en fungerande utrustning och att 
presentera ett arbetsresultat i skriftlig och muntlig form [2]. 

Kursansvarig:   Jörgen Andersson, tel: 0455 – 38 56 66 

e-post: jorgen.andersson@bth.se 

Undervisningsform: lektioner vid kursens början, eventuellt gästföreläsningar i 
ämnesområden som anknyter till projektet. 

Examinationsform: för att få godkänt krävs godkänd slutkonstruktion, skriftlig 
dokumentation av konstruktionen, muntlig redovisning och 
fullgjord opposition på annans arbete  

Förkunskapskrav: Digitalteknik och Datorteknik 

Hårdvara:  PIC16C84 

Mjukvara:  assembler 

Information: Kursen består i att så självständigt som möjligt utföra en 
prototypkonstruktion av en digital apparat. Större delen av kursen 
består i att konstruera, simulera, bygga och testa respektive 
konstruktion. Konstruktionen skall också dokumenteras skriftligt 
och presenteras muntligt. 2 studenter per grupp. Kurskod ETA006   
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Projekt: Bygga en komplett men enkel variant av en nummerpresentatör. 

2 Chalmers Lindholmen 

2.1 Mikrodatorsystem, 5p 
Kursen syftar att ge teoretisk och praktisk kunskap om design och implementering av 
mikrodatorsystem, maskinnära programutveckling samt utvecklingsverktyg. Utöver detta 
skall studenten integrera information, kunskap och praktik till en lösning genom att i grupp 
bygga ett mikrokontroller system som löser en specifik uppgift enligt egen design [3]. 

Kursansvarig:  Sokol Salius, tel: 031-772 57 44 

e-post: sokol.salius@chl.chalmers.se 

Undervisningsform: projekt, en teoridel och två laborationer  

Examinationsform: baserat på inlämnad dokumentation och projekt med avseende på 
utförande och presentation 

Hårdvara:  M68HC11 mikrokontroller 

Mjukvara: assembler  

Information: att i grupp bygga ett mikrokontroller system som löser en specifik 
uppgift enligt eget förslag. Kurskod LEU240 

2.2 Datorteknik, 5p 
Kursen avser att ge grundläggande kunskaper om mikrodatorns uppbyggnad, funktion och 
användning. Dessutom skall kursen ge kunskaper om programutveckling för mikrodatorer [4]. 

Kursansvarig:   Staffan Ekström, tel: 031 - 772 57 35 

e-post: sem@chl.chalmers.se 

Undervisningsform: föreläsningar 14h, laborationer 6 st á 4h, övningar 10h 

Examinationsform: tentamen, godkända laborationer och inlämningsuppgifter 

Förkunskapskrav: elektronik och digitalteknik 

Hårdvara:  MC68000 

Mjukvara:  assembler, C 

Information: kurskod LET360 

2.3 Mikrodatorteknik 
Kursen ska ge kunskaper om en dators principiella uppbyggnad, funktion samt 
kommunikation med omvärlden. Kusen ska även ge kunskaper om programutveckling på 
olika nivåer samt tillhörande programutvecklingsverktyg [6]. 



Sammanställning av tekniska högskolors kurser inom mikrodatorteknik. 

5 

Kursansvarig:   Staffan Ekström, tel: 031 - 772 57 35  

e-post: sem@chl.chalmers.se 

Undervisningsform: föreläsningar, 6 laborationer 

Examinationsform: tentamen och godkända laborationer 

Förkunskapskrav: grundläggande ellära, elektronik samt digitalteknik (11p), 
programmeringsteknik (5p). 

Hårdvara:   MC68000-baserat laborationssystem 

Mjukvara:  assembler 

Information:   kurskod LEU031 

2.4 Mikrodatorprojekt, 5p 
Syftet med kursen är att ge insikt och erfarenhet av de problem man ställs inför vid 
genomförandet av ett relativt omfattande konstruktionsprojekt (hård- och mjukvara). I detta 
innefatttas såväl organisation och ledning av projektet som själva utvecklingsarbetet. Syftet är 
dessutom att ge fördjupade kunskaper om teknisk dokumentation och hur denna framställs 
[7].  

Kursansvarig:  Sven Knutsson, tel: 031 – 772 57 27 

e-post: svebj@chl.chalmers.se 

Undervisningsform: projekt, föreläsningar 

Examinationsform: godkänd - aktivt deltagande i gruppens arbete 

Förkunskapskrav: motsvarande mikrodatorteknik eller mikrodatorsystem eller VHDL 
och logiksyntes 

Hårdvara:  Motorola HC11, Motorola 68000, PIK-dator, PIK = Personlig 
Interaktiv Kompetensutveckling, ett dator- och Internet-baserat 
läromedel. 

Mjukvara:  assembler, C 

Information: samarbete sker mellan tre olika projekt, elektronikprojekt, 
mikrodatorprojekt och realtidssystemprojekt för att tillföra olika 
specialiteter i gemensamma projekt. Kurskod LET655 

Projektförslag: Robotbilprojekt: Lokal styrning, Radiostyrning, Positionering, 
Kranarm, Applikationsprogrammering,  

Övriga projekt: Bockkran, Hårdvara till FLEX-dator, FFT-
analysator, CAN applikationer för realtid 
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3 Chalmers tekniska högskola  

3.1 Digital och datorteknik, 5p 
Efter avslutad kurs skall deltagare kunna analysera och konstruera enkla digitala system samt 
ha kännedom om principerna för en dators uppbyggnad, arbetssätt och användning [8]. 

Kursansvarig:   Rolf Snedsböl, tel: 031 - 772 16 65 

e-post: rolf@ce.chalmers.se 

Laborationschef: Ole Ravnsborg, tel: 031 - 772 16 79 

e-post: ole@ce.chalmers.se 

Undervisningsform: föreläsningar, övningar och 6 laborationer 

Examinationsform: tentamen, godkända laborationer 

Förkunskapskrav: grundläggande kurs 

Hårdvara:   FLEX-processorn, mikroprocessorn 6809  

Mjukvara: assembler. Simulatorer och utvecklingsverktyg för digitala kretsar, 
FLEX- processorn och 6809-processorn. Programvara för PC 
(Win95/98 och NT). 

Information: på laborationerna ges vissa praktiska erfarenheter av digitala 
kretsars funktion, en enkel dators konstruktion och 
instruktionsuppsättning samt en mikrodators användning. 

Laborationerna är utformade så att de täcker det mesta av kursen. 
En laborant som själv har tänkt igenom och löst alla uppgifter 
lyckas normalt bra vid tentamen.  

Laborationerna innehåller en omfattande självverksamhet i form 
hemuppgifter och simulatoruppgifter. Dessa uppgifter skall vara 
lösta före laborationstillfället. 

3.2 Grundläggande mikrodatorteknik (Mikrodator i mättekniken 1), 
5p 

Målet för kursen är att ge kunskaper om moderna mätsystem och deras användning (insamling 
av mätdata samt kontroll och styrning av elektrisk apparatur). Man tittar på hur man skapar 
mikrodatorbaserade produkter, skriver program i assembler och testar dem i simulatorer och i 
verkligheten [9].  

Kursansvarig:  Ying Fu, föreläsning, tel: 031 – 772 54 81 

e-post: fyg@fy.chalmers.se  

(Jerzy Muszynski, laboration 

e-post:fy3202@yahoo.com) 
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Undervisningsform: kursintroduktion, uppdrag: miniräknare 

Examinationsform: slutuppgift 1 p, laborationer 4 p  

Hårdvara:  AVR RISC devices, AT90S2313 and 8535  

Mjukvara:  assembler 

Information: Moderna flashprocessorer, datablad, applikationsrapporter, nära 
kontakt med tillverkaren, produktutveckling och design i 
kombination med studentens kreativitet är några av parollerna. 
Studentens kostnad ca 1000 kr. Uppgifterna rättas av Simulatorn 
och Mikrodatorn. Rapportering sker regelbundet via e-post. När 
kursen är klar har en miniräknare skapats  

3.3 Digital konstruktion 4p 
Kursen avser att ge praktiska kunskaper och färdigheter vad gäller användningen av digitala 
integrerade kretsar, övning i att översätta en specifikation till en fungerande apparat och att 
presentera ett arbetsresultat i skriftlig och muntlig form [10].  

Kursansvarig:  Arne Linde, tel: 031 – 772 16 83   

e-post: arne@ce.chalmers.se 

Undervisningsform: inledande föreläsningar, laborationer 

Examinationsform: redovisning muntligt 45–60 minuter (en praktisk demonstration 
samt ett föredrag på ca 30 minuter) och skriftlig rapport som ska 
inlämnas senast 2 dagar före redovisning. Betyg: godkänd eller 
icke godkänd. För betyget godkänt krävs att apparaten fungerar 
nöjaktigt, att dokumentationen är godtagbar och att föredraget är 
acceptabelt. Dessutom skall utkvitterade nycklar, verktyg, 
komponenter och instrument ha lämnats tillbaka. 

Hårdvara:  74HC-serien 

Mjukvara:  assembler, C 

Information: Val av projekt görs ur en speciell projektkatalog. Projekten görs i 
grupper om 4 till 6 studenter. Implementationen ska omfatta 8-20 
ic-kretsar. FPGA labsystem används. 

Tillgång till kurslaboratorium samt utdelning av komponenter, 
verktyg, instrument etc sker av handledare. 

Kurskod EDA232 

Projektförslag: digital stereo, digital telefonsvarare, kryptomaskin, laser-doom 
väst med vapen, logikanalysator, minnes oscilloskop, projektreda, 
pulsmätare, rörelsedetektor för obehöriga, telefonemulator, 
telestyrt larm, vem har ringt. 
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3.4 Autonomous agents, 5p 
Kursens syfte är att ge studenterna förståelse för hur autonomous (självstyrande) system 
konstrueras, både robot och mjukvara och den ska också ge studenterna möjlighet att använda 
sina kunskaper praktiskt genom att konstruera en enkel autonomous robot. De ska samarbeta 
tillsammans i grupp och projektet avslutas med en tävling mellan de olika robotarna [11].  

Kursansvarig:   Peter Nordin tel: 031 – 772 31 59 

e-post: nordin@fy.chalmers.se  

Undervisningsform: föreläsningar, inlämningsuppgifter, projekt 

Examinationsform: skriftlig eller muntlig rapport 

Hårdvara:   RCX – minidator för legobyggsatser 

Mjukvara: NQC Not Quite C,  Mindstorms RIS software or Robolab 

Information: Lego Mindstorm. Kurskod FFR125 

4 Högskolan i Borås  

4.1 Mikrodatorteknik I, 5p 
Kursen syftar till att ge insikt i hur enchipsdatorer används som konstruktionselement, med 
fokus på hårdvarunära programmering [12]. 

Kursansvarig:  Martin Voss, tel: 033 - 17 46 05 

e-post: Martin.Voss@hb.se 

Undervisningsform: föreläsningar och programmeringsövningar 

Examinationsform: tentamen, godkända laborationsövningar 

Förkunskapskrav: Ma D, Fy B, Ke A 

Hårdvara:  PIC-familjen, PIC16F872 

Mjukvara:  assembler 

Information:  Kurskod TEVC02  

4.2 Mikrodatorteknik II, 5p 
Kursens syfte är att ge eleven de nödvändiga kunskaper som krävs för att kunna bygga upp ett 
avancerat mikroprocessorkort baserat på en kraftfull digital signalprocessor. Kursen skall ge 
förståelse för den nödvändiga kringelektronik som kompletterar processorn, samt utveckla 
kunskap om strukturerad assembler- och C-programmering. Introduktion till tillämpad digital 
signalbehandling på en given signalprocessorplattform. Kursen knyter samman mycket av 
grundläggande mikrodatorteknik, analog elektronik, digital elektronik, programmering och 
signalbehandling [13].  
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Kursansvarig:  Martin Voss, tel: 033 - 17 46 05 

e-post: Martin.Voss@hb.se 

Undervisningsform: läses på distans  

Examinationsform: skriftlig tentamen.  

Förkunskapskrav: mikrodatorteknik I, 5p och elektronik I 

Hårdvara:  DSP-processorer, TMS320C32 

Mjukvara: Kursen är uppbyggd på Internet i ett programsystem kallat WebCT 

Information: Studenten kvitterar vid kursstart ut ett komplett laborationskit 
(DSPlab 2000), samt användarnamn och lösenord till WebCT. 
Kursen läses sedan på distans (föreläsningar, kontrollfrågor, 
laborationer, mail, diskussionsgrupper och chat i WebCT) med ett 
antal förbokade möten med examinator för kontroll. Kursen 
avslutas med skriftlig tentamen på Högskolan. Kurskod TYDC02 

5 Högskolan i Dalarna Campus Borlänge 

5.1 Mikrodatorteknik B 5p 
Kursens mål är att ge kunskaper om mikrodatorns uppbyggnad och funktion, 
assemblerprogrammering, interfacekretsar och maskinnära C-programmering [14]. 

Kursansvarig:   Farth, Ragnar, tel: 023 – 778 89 64  

e-post: rfa@du.se 

Undervisningsform: föreläsningar, laborationer och övningar 

Examinationsform: inlämningsuppgifter samt praktisk tentamen 3 p, laborationer 2 p.  

Förkunskapskrav: Programmeringsteknik 5p, programvarukonstruktion 5 p, samt 
digitalteknik 5 p eller grundläggande ellära och digital teknik 5 p 

Hårdvara:  IAR Systems 68HC11 

Mjukvara:  Assembler V1.25A/WIN  

Intel 

5.2 Datorsystemprojekt, 10p C 
Målet med kursen är att ge deltagarna kunskap om vad det innebär att utveckla ett större 
projekt med mikrodatorbaserad hårdvara. Kursen ger även kunskap om verktyg och metoder 
för att utveckla och dokumentera projekt, samt erfarenhet i vad det innebär att deltaga i och 
leda ett flermansprojekt. Viktiga moment är projekthanterig samt strukturerad 
hårdvarulösning med uppdelning mjukvara-hårdvara samt felsökning [15]. 

Kursansvarig:   Mats Isberg, tel: 023 – 77 88 62 
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e-post: mig@du.se 

Undervisningsform: föreläsningar, seminarier och projektarbete 

Examinationsform: godkänd projektuppgift  

Förkunskapskrav: mikrodatorteknik, C-programmering, grundläggande elektronik 
och digitalteknik 

Mjukvara:  assembler, C 

Information: Föreläsningarna behandlar projekthantering, mikrodatorsystemet, 
hårdvarukonstuktion med elektronikcad, strukturerad 
programutveckling, felsökning, genomgång av typprojekt. 
Kurskod DTC026 

Projektförslag: Larmsystem, styr- och mätutrustning, färddator, 
smartcardapplikationer 

6 Högskolan i Gävle 

6.1 Mikrodatorteknik B, 5p 
Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om mikrodatorers uppbyggnad och 
användning [16].  

Kursansvarig:   Lars-Göran Nylén, tel: 026 – 15 67 69 (ej till skolan) 

  Telefonnummer till skolan: 026 - 64 88 10 

  Sekreterare avd Elektronik: Rebecca Jonsson 

e-post: rgh@hig.se 

Undervisningsform: föreläsningar 48h och laborationer 28h 

Examinationsform: tentamen, godkända laborationer 

Förkunskapskrav: Digitalteknik 5p eller Grundläggande Elektronik 10p 

Hårdvara:  Motorola MC68000/68020/68030, Intel i80386/486 

Mjukvara:  assembler  

7 Högskolan i Halmstad 

7.1 Datorteknik, 5p 
Kursen ska ge ingående kunskaper om datorers konstruktion och funktion, samverkan med 
omvärlden och maskinnära programmering. Kursen ligger även till grund för kursen 
Programmering med C, 5p [17]. 

Kursansvarig:   Börje Dellstrand, tel: 035 – 16 71 22 
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e-post:  Borje.Dellstrand@ide.hh.se 

Undervisningsform: föreläsningar 21h, övningar 8h, laborationer 10h 

Examinationsform: skriftlig tentamen samt godkända laborationer 

Förkunskapskrav: digitalteknik 

Hårdvara:   Microcontroller PIC16C74A 

Mjukvara:  assembler, C 

Information:  kurskod DAT853 

7.2 Datorteknik II, 5p 
Kursen målsättning är dels att i ett praktiskt projekt applicera de teoretiska kunskaper som de 
studerande tidigare erhållit i grundläggande digital- och datortekniska kurser, dels att utvidga 
de teoretiska (och praktiska) färdigheterna i moderna utvecklingshjälpmedel såsom 
emulatorer och logikanalysatorer [18]. 

Kursansvarig:   Bo Skärgård, tel: 035 – 16 74 30  

e-post: bo.skargard@ide.hh.se 

Undervisningsform: föreläsningar, laborationer , inlämningsuppgift, projekt 

Examinationsform: betygsatt projekt och godkända laborationsdelar. 

Förkunskapskrav: datorteknik I och programmering 

Mjukvara:  assembler, C 

Information:  Tyngdpunkten i kursen ligger på ett projektarbete där en 
enkortsdator skall konstrueras av varje 2-mannagrupp. Ett mindre 
antal föreläsningar ges i inledningsskedet av kursen och behandlar 
utvecklingshjälpmedel som används under kursens projekt- resp 
laborationsdel. Kurskod DAT852. 

7.3 Digital och datorteknik, 5p 
Kursens mål är att ge kunskap om hur datorer är uppbyggda och hur dessa kan användas i 
tekniska system. Studenterna ska förstå hur hårdvaran i en dator fungerar och är konstruerad, 
samt hur hårdvaran används för att exekvera program. Studenterna ska uppnå sådan kunskap 
att digitala system och datorsystem kan förstås, samt grundläggande kunskaper för att kunna 
konstruera sådana system [19]. 

Kursansvarig:   Bo Skärgård, tel: 035 – 16 74 30  

e-post: bo.skargard@ide.hh.se 

Undervisningsform: föreläsningar, övningar och laborationer. 

Examinationsform: tentamen, godkända laborationer 

Hårdvara:   ARM-processorn S3F441FX 
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Mjukvara:  assembler, C 

Information: består av två delar, digitalteknik och datorteknik. Datortekniken är 
översiktlig men består även av två omfattande laborationer med 
assembler-programmering. 

Kursen ingår som obligatorisk kurs i programmet för 
Informations- och kommunikationsteknologi och i 
Mekatronikprogrammet 120 poäng åk 1. Kurskod DDI851 

7.4 Mikrodatorprojekt, 5p 
Kursen målsättning är dels att i ett praktiskt projekt applicera de teoretiska kunskaper som de 
studerande tidigare erhållit i grundläggande digital- och datortekniska kurser, dels att utvidga 
de teoretiska (och praktiska) färdigheterna i moderna utvecklingshjälpmedel såsom 
emulatorer och logikanalysatorer [20]. 

Kursansvarig:   Bo Skärgård, tel: 035 – 16 74 30  

e-post: bo.skargard@ide.hh.se 

Undervisningsform: laborationer,2 p, projekt 3p, inlämningsuppgift, föreläsningar 

Examinationsform: betygsatt projekt och godkända laborationsdelar samt en 
inlämningsuppgift baserad på kurslitteraturen. Kursens slutbetyg 
bestäms huvudsakligen av projektbetyget. 

Förkunskapskrav: Datorteknik I, programmering 5 p  

Mjukvara:  assembler och C 

Information: Tyngdpunkten i kursen ligger på ett projektarbete där en 
enkortsdator skall konstrueras av varje 2-mannagrupp. Ett mindre 
antal föreläsningar ges i inledningsskedet av kursen och behandlar 
utvecklingshjälpmedel som används under kursens projekt- resp 
laborationsdel. Kurskod DAP850  

8 Högskolan i Kristianstad 

8.1 Inbyggda mikrodatorsystem 5p  
Fördjupning, tillämpning och erfarenhet av systemutveckling med bland annat UML på 

inbyggda datorsystem samt kännedom om datorsystems uppbyggnad och 

kringutrustning [21]. 

Kursansvarig:   Kenneth Rosén, tel: 044 - 20 31 74 

e-post: kenneth.rosen@tec.hkr.se 

Undervisningsform: föreläsningar och laborationer  
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Examinationsform: tentamen samt godkända laborationer. 

Förkunskapskrav: Digitalteknik 5p och Objektorienterad programmering 5p 

Hårdvara:  68HC11 

Mjukvara:  assembler, C 

Information: kurskod MID021 

8.2 Mikrodatorteknik, 5p 
Den studerande skall får grundläggande kunskaper i mikrodatorns konstruktion, funktion och 
användning [22]. 

Kursansvarig:   Göran Dustler, tel: 044 – 20 31 87 

e-post: goran.dustler@tec.hkr.se 

Undervisningsform: föreläsningar och laborationer 

Examinationsform: tentamen samt godkända laborationer. 

Förkunskapskrav: Digitalteknik 5p  

Hårdvara:  Motorola 68007 

Mjukvara:  assembler, C 

Information: kurdkod MID012 

 

9 Högskolan i Skövde 

9.1 Mikrostyrkretsar, 5p 
Kursen är under omarbetning, förändringar kan ske under kursens gång (vt02). Kursen syftar 
till att ge kunskaper om en mikrostyrkrets uppbyggnad, funktion, programmering samt dess 
användning som systemkomponent [23]. 

Kursansvarig:   Klas Hedenberg, tel 0500 - 44 85 02 

e-post: klas.hedenberg@ite.his.se 

Undervisningsform: 16 föreläsningar,2 st laborationer á 4 timmar samt ett projekt i 
grupper om 2 studenter 

Examinationsform: tentamen och redovisning av projektet som sker genom 
uppvisande av ett fungerande system samt med en skriftlig rapport 
på svenska 

Hårdvara:  Atmel 8-bit AVR Microprocessor 

Mjukvara:  assembler 
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Information: utvecklingskort används 

10 Ingenjörsskolan i Jönköping 
Det finns 120/180 p ingenjörsutbildning med inriktningen Mikrodatorsystem på högskolan i 
Jönköping. De kurser som ingår i denna utbildning är mer omfattande de går in på djupet. 
Några av kurserna är mikrodatorarkitektur, kundanpassade kretsar[24].  

De kurserna som ingår i denna utbildning är fördjupningskurser förutom enchipsdatorer med 
tillämpningar. 

11 Karlstads universitet 

11.1 Mikrodatorer och assemblerprogrammering, 5 p 
Efter genomgången kurs skall studenten:- förstå hur en mikroprocessor arbetar internt och hur 
den kommunicerar med omvärlden inklusive avbrottshantering.- kunna programmera på 
masksinspråksnivå.- kunna använda persondatorn som hjälpmedel vid konstruktion av 
assemblerprogram, vid assemblering och vid simulering.- känna till hur tal representeras och 
hur aritmetiska och logiska operationer utförs,- känna till olika mikroprocessorarkitekturer. 
[25] 

Kursansvarig:    Rikard Ed-Svensson, tel: 054 – 700 18 30 

e-post: Rikard.Ed-Svennnson@kau.se 

Undervisningsform: föreläsningar, övningar och 9 laborationer 

Examinationsform: tentamen, laborationsredovisningar och inlämningsuppgifter 

Förkunskapskrav: datateknik, programmering, elektronik eller motsvarande 
kunskaper. 

Hårdvara:  Motorola MC68340 

Mjukvara:  assembler, C 

Information: kurskod TEL107 

11.2 Digitalteknik och mikrodatorteknik 
Kursansvarig:   Rikard Ed-Svensson, tel: 054 – 700 18 30 

e-post: Rikard.Ed-Svennnson@kau.se 

Undervisningsform: föreläsningar, övningar och obligatoriska laborationer. 

Examinationsform: tentamen, laborationsredovisningar och inlämningsuppgifter 

Förkunskapskrav: datateknik och programmering 5p eller motsvarande 

Hårdvara:  MC68340 
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Mjukvara:  assembler, C 

Information:  kurskod TEL151 

12 Kungliga tekniska högskolan 

12.1 Inbyggda system 4p 
Grundkurs i inbyggda system för elektrostudenter [27]. 

Kursansvarig:   Börje Lindström, tel: 08-752 12 28  

e-post: borjel@isk.kth.se  

Undervisningsform: föreläsningar 14 h, övningar 14h, laborationer 16 h 

Examinationsform: Godkänd tentamen 2p, godkända laborationer och 
konstruktionsuppgift 

Förkunskapskrav: programmering och digitala system 

Hårdvara:  varierar, de har valt att inte lägga tyngdvikt vilket märke 
processorn har utan de varierar detta från kurs till kurs. 
Studenterna får pröva på några lågnivå laborationer. 

 De använder ett kort inmonterat i datorn som heter Despace (tysk). 
Företaget som säljer detta är FENCO (Stockholmsföretag). Varje 
kort kostar ca 30 000 kr. Med detta kort har man många 
möjligheter bl a så kan man ”gå” från Matlab till VHDL (de har 
inte detta ännu).  

Mjukvara:  Matlab Simulink RealtimeWorkshop.  

Information: Utvecklingsmöjligheterna är stora med detta system. Ett ex. ljud 
med olika eko effekter. De har inte många kort utan studenterna får 
göra sina program och därefter köra dem i de datorerna som har 
kortet installerat. Kurskod 6B3130  

12.2 Mikrodatorteknik, givare och ställdon 
Kursen är avsedd för dem som vill lära sig att använda en mikrodator i sin konstruktion. I ett 
mikrodatorkontrollerat system ingår alltid givare och ställdon. Mikrodatorteknik för 
maskinare [28].  

Kursansvarig:   Margareta Paulson, tel: 08 - 790 62 64  

e-post: paulson@md.kth.se  

Undervisningsform: föreläsningar, räkneövningar och laborationer 

Examinationsform godkända laborationer, inlämningsuppgifter och en tentamen  

Förkunskapskrav: Elektroteknik allmän kurs 
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Hårdvara:  16-Bit Microcontrollers, Infineon (Siemens), mikrokontrollern 
C167CS 

Mjukvara:  C 

Information: Kursernas laborationer är av två typer, kortlaborationer (upp till 2 
h med förberedelseövning på 2h innan) och långlaborationer (4 h). 
Båda typerna är obligatoriska. Långlaborationerna kräver ganska 
omfattande förberedelsearbete. Man kan låna hem 
laborationsutrustning per 2 studenter 

12.3 Mikrodatorteknik, 4p 
Målet med projektet är att ge en förståelse för hur en specifik mikrokontroller fungerar och 
används i verkliga tillämpningar. Denna kunskap bör även ge en mer generell insikt om hur 
en mer allmän mikrokontroller fungerar och i vilka tillämpningar man bör använda en sådan 
[29]. 

Kursansvarig:  Martin Grimheden, tel: 08 - 790 77 97 

e-post: marting@md.kth.se 

Undervisningsform: föreläsningar, övningar, eget arbete 

Examinationsform: muntlig redovisning, godkänt projekt, godkända laborationer och 
tentamen 

Förkunskapskrav: Elektrokurs, allmän kurs 

Hårdvara:   mikrokontroller, C167CS 

Mjukvara:  C 

Information: Projektarbetet motsvarar ungefär halva kursen. 

Projektförslag: Accelerometer, Analog termometer, Varvtalsreglering, 
  Kompass, Elorgel, IR-sändare och mottagare, 

Extra kluriga Betyg 4/5 7. Digital termometer, Datormus, 
 Fjärrkontrollen, Tonvalstelefonen 

13  Linköpings universitet 

13.1 Datorteknik, 5p 
Kursen avser att ge grundläggande kunskaper om mikrodatorers funktion och konstruktion. 
Kursen avslutas med en konstruktion av ett kortdatorsystem [30]. 

Kursansvarig:   Olle Seger, tel: 013 - 28 2159 
e-post: olles@isy.liu.se 

Undervisningsform: föreläsningar och laborationer. 
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Examinationsform: Frivillig tentamen för högre betyg. Genomfört projekt och 
godkända labbar ger betyget 3. 

Förkunskapskrav: Digitalteknik, Digital konstruktion, Elektronik, Programmering i 
C++. 

Hårdvara:   Z80  

Mjukvara:  assembler 

Information: På byggnadskurs:. Konstruktion med mikrodatorer (kurskod 
TNDE13).Kurskod TNDE10 

13.2 Digital konstruktion med mikrodator 4p, 
Kursen avser att ge praktiska kunskaper och färdigheter vad gäller användningen av 
mikroprocessorer i små digitala system [31] och [32]. 

Kursansvarig:   Tomas Svensson, tel: 013 – 28 13 68 
e-post: tomass@isy.liu.se 

Olle Seger, tel: 013 – 28 21 59 

e-post: olles@isy.liu.se 

Undervisningsform: föreläsningar 6h, projekt 

Examinationsform: Rapport och muntlig presentation av projektet.  

För att bli godkänd i kursen krävs: demonstration av fungerande 
apparat, presentation, teknisk rapport, återlämning av utkvitterad 
materiel.  

Förkunskapskrav: Digitalteknik och Datorteknik. För lite mer avancerade byggen kan 
kursen Digitalteknik fortsättningskurs vara till stor hjälp 

Hårdvara:   Valfri hårdvara 

Mjukvara:  assembler eller C 

Information: Kursen inleds med ett antal föreläsningar där olika tips ges samt 
beskrivningar över mikrodatorn och dess olika periferikretsar. 
Sedan utförs en digital konstruktion med en mikrodator som kärna. 
Man arbetar i grupper om 2-3 studenter och varje grupp 
bestämmer själv vilket projekt som ska genomföras. En kort 
projektbeskrivning ska lämnas in till examinatorn och därefter blir 
man tilldelad en handledare som hjälper till att skaffa fram 
nödvändiga komponenter. Man tilldelas också en laborationsplats 
som man förfogar över under kurens gång. Det delas även ut 
nycklar och kort så att man kan komma in i labben när man vill. 
Kurskod TSEA37 
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14 Luleå tekniska universitet 

14.1 Mikrodatorteknik 5p 
Kursen syftar till att ge en inblick i modern mikrodatorteknik. Att ge kunskap och färdigheter 
i att använda och programmera mikrodatorer [33].  

Kursansvarig:   Bo Ericsson, tel: 0920 - 49 53 26 
e-post: Bo.Ericsson@tt.luth.se 

Undervisningsform: lektioner och laborationer 

Examinationsform: laboration 1p, tentamen 4p 

Förkunskapskrav: programmering 

Hårdvara:  MC68000  

Mjukvara: assembler, C  

Information: kurskod ISI160  

14.2 Mikrodatorteknik II, 5p 
Kursen kommer att ges i en form som kombinerar klassrumsundervisning med inslag av 
distansundervisning. Lärare kommer till Kalix en dag i veckan. Däremellan samtalar 
studentgruppen och lärarna med varandra via e-mail samt mha verktyget Marratech Pro. 
Eftersom kursen i huvudsak bygger på laborativt arbete utifrån en hårdvara som varje 
studentgrupp har kopplad till en dator så kommer en hel del av lärandet att handla om en 
dialog mellan läraren och enskilda studenter. Detta kan med fördel skötas på distans [34]. 

Kursansvarig:   Sven Molin, tel: 0920 - 49 18 82 
e-post: sven.molin@tt.luth.se 

Undervisningsform: klassundervisning, distansundervisning och laborationer 

Examinationsform: tentamen, laborationer 

Förkunskapskrav: mikrodatorteknik I 

Hårdvara:   PIC-processorer 

Mjukvara: assembler, C  

Information: Kursmaterialet är relativt lättläst och innehåller en mängd väl 
genomarbetade exempel och många uppgifter. Materialet ska 
underlätta studenternas studier, ge små tips och ta upp speciellt 
svåra avsnitt. Då lärare kommer till Kalix diskuterar man  och går 
igenom svårare avsnitt och problem med studentgruppen. Kurskod 
SME085 
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14.3 Mikrodatorprojekt, 5p 
Kursens mål är att studenten efter avslutad kurs skall ha kunskap om konstruktion av 
mikroprocessorbaserade system och hjälpmedel vid mikrodatorkonstruktion [35]. 

Kursansvarig:   Bo Ericsson, tel: 0920 - 49 53 26 
e-post: Bo.Ericsson@tt.luth.se 

Undervisningsform: lektioner och laborationer 

Examinationsform: tentamer, laborationer, skriftlig och muntlig rapport 

Förkunskapskrav: mikrodatorteknik 

Hårdvara:  MC68000, 68HC11  

Mjukvara: assembler, C  

Information: Bl a en larmdator ska konstrueras. Samläsning med 
mikrodatorkonstruktion 10p. Kurskod ISI231 

 

14.4 Mikrodatorkonstruktion, 10p 
Kursens mål är att studenten efter avslutad kurs skall ha kunskap om konstruktion av 
mikroprocessorbaserade system och hjälpmedel vid mikrodatorkonstruktion [36]. 

Kursansvarig:   Bo Ericsson, tel: 0920 - 49 53 26 
e-post: Bo.Ericsson@tt.luth.se 

Undervisningsform: lektioner och laborationer 

Examinationsform: obligatoriskt deltagande i seminarier och redovisningar, projekt 

Förkunskapskrav: digital konstruktion med datorstöd och mikrodatorteknik 

Hårdvara:  MC68000, 68HC11  

Mjukvara: assembler, C  

Information: Två projekt ingår. Samläsning med mikrodatorprojekt. Kurskod 
ISI200 

15 Lunds universitet 

15.1 Datorteknik 5p 
Kursen ger kunskap om datorers konstruktion och funktion på registernivå, i C-
programmering för enchipsdatorer, i programmeringsteknik för realtidstillämpningar, i 
interface-teknik för enchipsdatorer, i testning och felsökning med In-Circuit-Emulator,  
orientering kring programmeringsteknik för enchipsdatorer [37]. 

Kursansvarig:   Rolf Björkman, tel: 042 - 35 67 08 
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  e-post: rolf.bjorkman@hbg.lth.se 

Stefan Nyman, tel: 042 - 35 67 52  

e-post: stefan.nyman@hbg.lth.se 

Undervisningsform: Föreläsningar, laborationer och övningar 

Examinationsform: godkänd laborationskurs 

Förkunskapskrav: Digitalteknik 

Hårdvara:  MC68HC11 

Mjukvara:  C 

Information: kurskod EDT603 

15.2 Datorteknik 4p 
I kursen Datorteknik är målet att förstå hur ett datorsystem fungerar på maskinspråksnivå och 
hårdvarunivå. Kursen ger kunskap om och förståelse för ett datorsystems funktion och dess 
ingående delar samspelet mellan hårdvara, maskinspråk och högnivåspråk realtidsproblem 
och kommunikation med omvärlden viss färdighet i programmering på maskinspråksnivå. 
Allt detta syftar till att man ska kunna använda sina kunskaper på ett professionellt sätt vid 
användning, design och programmering av datorsystem [38].  

Kursansvarig:   Mirek Novak, tel: 046 – 222 47 14  

e-post: mirek@it.lth.se  

Undervisningsform: föreläsningar, övningar, laborationer 

Examinationsform: tentamen, laborationer 

Förkunskapskrav: grundkurs i programmering 

Hårdvara:  MIPS-dator 

Mjukvara:  assembler, C i MipsIT 
Information: labgrupper med 8 studenter i varje som ska göra 4 olika 

laborationer. En A4 ska ska lämnas in gruppvis för resp lab. 
Kurskod EIT070 

15.3 Digitala projekt, 5p eller 8p 
Syftet med kursen är att illustrera industriellt utvecklingsarbete. Målet med projektuppgiften 
är en prototyp för vidareutveckling med nödvändig dokumentation. Huvuddelen av kursen 
består i att konstruera, bygga och testa respektive konstruktion [39]. 

Kursansvarig:   Bertil Lindvall, tel: 046 - 222 75 19  

e-post: bertil@it.lth.se  

Undervisningsform: en föreläsning och en laboration vid kursens början 
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Examinationsform: Godkänd konstruktion och skriftlig dokumentation av 
konstruktionen, muntlig redovisning samt fullgjord opposition av 
en annan grupps arbete 

Förkunskapskrav: Digitalteknik och Datorteknik 

Hårdvara:  Med mikroprocessor: MC68HC11 Emulator it-11 eller MC68008 
Emulator it-68 

Mjukvara:  Utan mikroprocessor: WinKey, logikanalysator 

Information: Digitala projekt är en konstruktionskurs som kräver mycket 
självständigt arbete. Avsikten är att ge studenten ett begrepp om 
hur konstruktionsarbete går till. Konstruktionen kan studenten 
sedan få köpa till självkostnadspris. Konstruktionsuppgifter kan 
hämtas ur en uppgiftskatalog. Uppgifterna gärna får ändras och att 
studenten får komma med helt egna idéer. Eget förslag presenteras 
vid kursstarten (diskutera med någon av handledarna i förväg). 
Uppgifterna kan lösas med olika utvecklingshjälpmedel:  

Kurskod EDI 021 (mindre kurs) och EDI 022 (större kurs) 

Projektförslag : Mindre kurs: 

En tidsrelaterad väderstation, Digiskop, Larmanläggning, IC-
testare , EPROM-kopierare, Grafisk LCD-skärm, Nummer-
mottagare, Färddator , Robortarm, Programmerbart styrsystem, 
Intelligent timer, Ljuskänslig riktningsautomatik, 
Frekvensgenerator, Hissautomatik, Huvudrörelse, Eget förslag 

Större kurs: 

Mus (Lego) som hittar snabbaste vägen i en labyrint, Fjärrstyrda 
tåg, Digital TV-övervakning, Text-TV (göra text-TV bekvämare). 

16 Mitthögskolan 

16.1 Mikrodatorteknik, 4 p 
Målsättning med kursen är att studenten ska förstå funktionen hos en processor, samt förstå 
olika processorarkitekturer. Kunna konstruera ett program i MC68000 assembler utifrån en 
specifikation. Kunna redogöra för funktionen för centrala delar i ett mikrodatorsystem med 
inriktning på MC68000. Kunna konstruera ett enklare mikrodatorsystem [40]. 

Kursansvarig:   Dr. Mattias O’Nils, tel: 060 - 14 87 80 

e-post: mattias.onils@ite.mh.se 

Undervisningsform: Föreläsningar (16x2h), Övningar (6x2h), Laborationer (8x4) 

Examinationsform: tentamen samt obligatoriska inlämningsuppgifter 
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Förkunskapskrav: Grundläggande kunskaper i analog och digital elektronik samt 
något högnivåspråk 

Hårdvara:  Motorola 68000 

Mjukvara:  MC68000 assembler 

Information:  powerpointpresentation finns på nätet, kurskod ETAA27 

17 Mälardalens högskola 

17.1 Mikrodatorteknik 5p 
Kursen skall ge insikt i och förståelse för hur en microcontroller är uppbyggd och hur den 
används för att styra elektriska och mekaniska funktioner [41]. 

Kursansvarig:   Luong Chi Hung, tel: 021 - 15 17 36  

e-post: chi.hung.luong@mdh.se 

Undervisningsform: föreläsningar, laborationer och övningar 

Examinationsform: tentamen samt godkända laborationer 

Förkunskapskrav: Differential- och integralkalkyl I 5p, Diskret matematik 5p, 
Analog elektronik 5p, Digital elektronik 5p och 
Programmeringsteknik med C 5p eller motsvarande 

Hårdvara:  MC68HC812A4 

Mjukvara:  assembler och C 

Information: kurskod LE1380 

17.2 SUMO-autonom robot, 5p 
SUMO-kursen är en projektkurs i robotbyggarteknik för studenter från data- och 
elektroingenjörsprogrammen vid Mälardalens högskola. Syftet med kursen är att lära sig 
konstruera en mobil och autonom robot som beter sig som en sumobrottare. Att den är 
autonom innebär att den är helt självstyrd av egen "intelligens" och vilja (dvs radio- eller 
fjärrstyrning är ej tillåten). Motståndaren är en annan sumo-robot och tillsammans utkämpar 
dessa en sumo-fight på en s.k. Dohyo (japanska för brottningsmatta). Vinnaren är den som 
först lyckas knuffa bort den andra roboten från dohyon.  

Kursen avser att ge färdigheter att bedriva tvärtekniska projekt som innehåller mekanik, 
givare,elektronik, realtidsoperativsystem, programmering och styralgoritmer. 

Viktiga delar i kursen är robust konstruktion, dokumentation och presentation. 

Följande områden kommer att praktiseras: projektmetodik, mekanik, givare, elektronik och 
realtids programmering [42]. 

Kursansvarig:   Johan Furunäs, tel: 021 – 10 16 82  
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e-post: jfs@mdh.se 

Undervisningsform: Seminarier, laborationer, projektmöten och granskningsmöten. 

Examinationsform: Att få sin robot att hålla sig kvar i dohyo och knuffa ut ett föremål, 
liknande en annan robot. Klarar man det inom definitionen av 
roboten är man godkänd på kursen och går vidare till tävlingen. 
Dokumentation av givare, ställdon, elektronik, mekanik ska finnas.  

Förkunskapskrav: C-programmering 5p, Mikrodatorteknik 5p samt Realtidssystem 
5p eller Elektrisk mätteknik 5p eller motsvarande 

Hårdvara:  MC68332 Microcontroller 

Mjukvara:  assembler, C 

Information: Det finns en liten väska till varje projekt med tillgång till enklare 
verktyg (inga mekaniska verktyg). Grupperna får en real-tidskärna. 
De kommer att integrera givare med styrsystemet (CPU och RTU), 
samt programmera det. Ansvarig lärare ger tips var de kan beställa 
komponenter.  

Varje grupp får 1500 kronor till sitt förfogande (inköp av 
radiostyrd bil och matrial för att bygga om bilen).  

Ansvarig lärare: begagnade saker från föregående kurs, böcker, 
programvaruinterface.  

Om projektgruppen bestämmer att konstruera allt (även mekanik) 
så bör den bestå av tre personer. I övrigt så bör gruppen bestå av 
maximalt tre och minimalt två personer. Det rekommenderas att 
gruppen har elektronik- och programmerings kunniga personer. 
Ansvarig lärare eller motsvarande person skall vara med på de 
obligatoriska projektmötena. Om man tänker bygga mekaniken 
själv, så kommer man att behöva mera tid än andra grupper som 
väljer en radiostyrd bil.  

Som avslutning anordnas en tävling med domare och prispengar. 

 

18 Stockholms universitet, Fysikum  

18.1 Mikrodatorteknik 5p, alt Datorteknik, 5p  
Denna kurs behandlar datorns allmänna uppbyggnad, funktion och programmering [43]. 

Kursansvarig:   Per Nylén, tel: 08 - 553 78 667,  

e-post: nylen@physto.se  



Sammanställning av tekniska högskolors kurser inom mikrodatorteknik. 

24 

Undervisningsform: projekt, föreläsningar varvade med laborationer  under 5 veckor 
(ca 4 dgr/vecka mellan 10-16 )  

Examinationsform: Tentamen 

Hårdvara:   enchipsdatorn MC68705P3 

Mjukvara:  assembler, Delphi-Pascal, VHDL, Labview 

Information: Man börjar med enchipsdatorn och bygger små mät- och 
kontrollsystem som de programmerar i assembler, t.ex en digital 
termometer, ett kodlås, en länk med IR-kommunikation eller en 
nummerpresentatör. Sedan studeras PC:ns uppbyggnad och buss-
struktur. Varje elev skall konstruera ett eget instickskort till PC 
och rita kopplingsschema med CAD-program. Kortet innehåller 
både digital I/O och A/D och D/A-omvandlare för att kunna 
hantera analoga signaler. Eleven får sedan bygga kortet och 
provköra det i sin PC. Slutligen använder eleven det 
egentillverkade kortet för att sampla in ett anabbt analogt förlopp, 
A/D-omvandla det och presentera signalen som en kurva på 
datorns skärm. Alternativt kan en fouriertransform göras och 
presentera signalens spektrum. 

18.2 Mikrodatorns användning i mät- och styrstystem, 10 p 
I kursen lär man sig om datorns konstruktion och arbetssätt, liksom anslutning av 
periferienheter för styrning och mätning i seriellt och parallellt gränssnitt [43].  

Kursansvarig:   Per Nylén, tel: 08 - 553 78 667, 

e-post: nylen@physto.se  

Undervisningsform: projekt, 20 labbar á 5 timmar 

Examinationsform: Tentamen 

Förkunskapskrav: Matematik D/3 åk N T/etapp 4. Betyget ska vara lägst Godkänd/3.  
Hårdvara:  enkortsdator baserad på Motorolas 68.000-processor, 

enchipsdatorn MC68HC705P6A 

Mjukvara:  assembler, VHDL, utvecklingssystemet CE-SAM2000 

Information: I kursen får man lära sig hur en dator fungerar och hur den 
programmeras för tillämpningar i styr- och mät-applikationer. De 
börjar med en enkortsdator baserad på Motorolas 68.000-processor 
och skriver några småprogram i assembler för att få en förståelse 
för datorns arbetssätt. Sedan går de vidare med enchipsdatorn och 
gör liknande övningsuppgifter som i mikrodatorteknikkursen. 
Genom att denna kurs är längre hinner de göra fler och mer 
avancerade uppgifter. Sedan går de vidare med PC. De studerar 
hårdvaran, operativsystemet, nätverk, Internet och olika 
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applikationer som elektronisk CAD. Eleven får konstruera och 
bygga ett instickskort för ISA-bussen till sin PC. En central 
funktion i kortet är dess adressavkodare och den löses med 
programmerbar logik som de programmerar i VHDL. PC's mus 
och grafikhantering studeras och instickskortet programmeras med 
ett valfritt språk, t.ex Delphi-Pascal eller LabView. För att kunna 
kommunicera med den egna hårdvaran i datorn utvecklar eleven en 
egen Device Driver.  

CE-SAM2000: innehåller allt som behövs för att konstruera med 
enchipsdatorer. Flertalet av Motorolas enchipsdatorer kan 
användas, t ex MC68HC705C8, MC68705P3 och 
MC68HC705P6A. Dessutom Programmerbara logikkretsar, PAL, 
CPLD och FPGA. CE-SAM2000 omfattar följande delar:  

Programmeringsenhet, Plug-in-enheter för val av olika 
enchipsdatorer, Programvara för PC-dator med bl a en kraftfull 
editor, assemblator samt simulator/debugger, Emulator (ej realtid)  

Projektförslag: BCD till sjusegment avkodare, Styrning av trafikljus, Bakljuset på 
en bil, Kodlås, Digital termometer, Kapacitansmätare, Drivning av 
stegmotor, Kommunikation med IR-ljus, Nummerpresentatör, Den 
talande räknedosan  

19 Umeå universitet 

19.1 Datorteknik 1A, 5p   
Kursens mål är att ge kunskaper för att kunna bedöma olika enkretsdatorers användbarhet i 
någon given tillämpning. Den handlar om hur en typisk enkretsdator är uppbyggd med CPU, 
minne och några typiska periferienheter som parallellport, serieport och timer. Väsentliga 
egenskaper som begränsar användbarheten studeras, t.ex klockfrekvens, minnesstorlek och 
antal portar. Programmeringen, som kan ske i något högnivåspråk och/eller assembler, riktar 
speciellt in sig på hårdvarunära programmering. Centrala moment i kursen är också 
felsökningsmetodik och träning i att läsa och förstå datablad [44]. 

Kursansvarig:   Ulf Brydsten, tel: 090 - 786 63 21 

e-post: ulf.brydsten@tfe.umu.se 

Håkan Joelsson, tel: 090 - 786 99 32 

e-post: hakan.joelson@tfe.umu.se 

Undervisningsform: lektions- och gruppundervisning samt handledning i samband med 
laborationer, grupp- och projektarbeten. 

Examinationsform: Muntligt förhör, laborationer frivillig tentamen 
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Förkunskapskrav: Digitalteknik I 5p och programmeringsteknik för ingenjörer 5p 
eller motsvarande 

Hårdvara:  mikrokontrollern Basic Stamp II 

Mjukvara:  assembler, C 

Information: Kursen som går ut på att lära sej förstå, konstruera och styra små 
mikrodatorsystem med hjälp av mikrokontrollern Basic Stamp II. 

Kursen handlar om hur en typisk enkretsdator är uppbyggd med 
CPU, minne och några typiska periferienheter som parallellport, 
serieport och timer. Väsentliga egenskaper som begränsar 
användbarheten studeras, t.ex klockfrekvens, minnesstorlek och 
antal portar. Programmeringen, som kan ske i något högnivåspråk 
och/eller assembler, riktar speciellt in sig på hårdvarunära 
programmering. Centrala moment i kursen är också 
felsökningsmetodik och träning i att läsa och förstå datablad. 

Kurskod TFEA15 

19.2 Mikrodatorteknik II 4p 
Kursen är projektinriktad med ett enda stort projektarbete, konstruktion av ett intelligent 
(programmerbart) ljusrelä [45].  

Kursansvarig:   Nils-Erik Eriksson, tel: 090 - 786 68 91  

e-post:   nilserik.eriksson@tfe.umu.se 

Undervisningsform: projekt med målet att konstruera ett intelligent ljusrelä 

Examinationsform: tentamen 

Förkunskapskrav: digital kretsteknik 4p och programmeringsmetodik 4p eller 
motsvarande 

Hårdvara:  Atmel, AVR microcontroller AT90S8515, programmeringskort ( 
STK200 ) 

Mjukvara:  assembler, C 

Information: De har följande intrduktionslaborationer:  Att använda AVR 
studio, Att använda STK200 och AVR-ISP T 4 olika labbar för 
träning i assemblerprogrammering, rinnande ljus, 7-
segmentdisplay, telefonknappsats som inmatningsenhet, klocka 
med 7-segmentdisplay, voltmeter med hjälp av analog komparator. 

Har använt Atmel-gruppens processorer sedan 2 år. Enligt Nils-
Erik är dessa mycket lätt att använda, bra dokumenterat, gratis 
programvara för assembler på Internet (AVR Studio), endast ett 
starter-kit behövs för ca 800 kr. Kurskod TFEB08 
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19.3 Inbyggda system C, 5p 
Kursens mål är att ge kunskaper om hur man utifrån en given systemspecifikation väljer och 
implementerar lämplig hård- och mjukvara som dessutom samverkar på ett optimalt sätt [46]. 

Kursansvarig:   Nils-Erik Eriksson, tel: 090 - 786 68 91  

e-post: nilserik.eriksson@tfe.umu.se 

Undervisningsform: 8 föreläsningar, projektinriktad kurs 

Examinationsform: obligatoriskt projekt: praktisk demonstration i labbet av parvisa 
grupper, skriftlig rapport. Varje student lämnar in en rapport.  

Valfritt projektarbete: deltagande i gruppmöte. På mötet skall varje 
deltagare redovisa hur arbetet framskrider, eventuella problem 
diskuteras och lösningar analyseras. Samtliga deltagare skall vara 
aktiva. Praktisk demonstration i labbet och gärna också i samband 
med redovisningen. Muntlig presentation inför hela klassen. 
Skriftlig rapport en per grupp. Muntlig redovisning.  

Förkunskapskrav: Digital kretsteknik A, 3p 

Hårdvara:  Atmel AVR mikrokontroller AT90S2313 

Mjukvara:  assembler, C 

Information: Två personer i varje laborationsgrupp. Två större projektarbeten 
ska göra, ett obligatoriskt och ett valfritt. Under det obligatoriska 
projektet arbetar två laborationsgrupper tillsammans och 
konstruerar ett system till ett fordon, en handburen kontrollenhet 
(styrlåda) och en mobil enhet (fordonet). Den ena gruppen har 
huvudansvar för styrlådan och den andra gruppen ansvarar för 
elektroniken till fordonet. 

Projektförslag:  Talande nummerpresentatör, elektronisk fotboja, embedded 
internet, Goliat – konstruera styrelektroniken till ett robotfordon, 
CAN-bussen, Gameboyliknande maskin, Strömsnål 
datainsamlingsenhet, programmerare för AVR:s mikrokontrollers, 
Digital bandspelare, självgående robot, MP3-spelare, eget förslag 

19.4 Mät och mikrodatorteknik 7p alt 10p, elektroingenjör 
(7p för högskoleingenjör och 10p för civilingenjör) 

Ett mätinstrument skall konstrueras med hjälp av tre sensorer, anpassningselektronik 
(Interface) samt ATMEL AVR 8535 på kortet STK 200 [47]. 

Kursansvarig:   Kjell Staffas, tel: 018 - 471 10 80 

e-post: Kjell.Staffas@signal.uu.se 
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Undervisningsform: Huvuddelen av kursen utgörs av ett projekt, 1 introduktionslab,  20 
föreläsningar 

Examinationsform: Muntlig tentamen efter godkänt projekt. Svårighetsgraden på 
projektet bestämmer betyget på kursen. För betyget tre skall 
studenten konstruera mätinstrumentet enligt anvisning, skriva en 
fullständig teknisk rapport samt redovisa projektet muntligt i grupp 
för examinator där samtliga delar av mätinstrumentet skall kunna 
redogöras för.  

Hårdvara:   Atmel AVR AT90S8535 

Utvecklingskort: STK 200 

Mjukvara:  C-kompilatorn CodeVision, samt simulatorn AVR Studio. 

Information: Konstruktion och redovisning av ett mätinstrument till vilket man 
kan ansluta en "våg" baserad på trådtöjningsgivare, en 
temperaturgivare (LM335) samt en optisk givare för mätning av 
hastighet hos en rotor ska göras. Instrumentet skall kunna ha 
samtliga givare inkopplade samtidigt. Relevanta mätvärden 
(uttryckta i en allmänt vedertagen enhet) från de tre givarna skall 
presenteras på en LCD-display. Uppgiften består i att utifrån 
signalerna från sensorerna konstruera en elektronisk krets sådan att 
AVR-kretsen kan programmeras till att visa ett godtagbart resultat 
av de mätningar som genomföres. Studenten själv sätter upp 
kriterier och villkor för mätinstrumentets prestanda. I labbet finns 
sensorer som mäter rotationshastigheten hos en processorfläkt, en 
NTC-termistor för temperaturmätning samt metallplattor för 
mätning av tjockleken hos x papper.  
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Bilaga B 

Komponentlista 

Komponent Typ Artikelnummer Antal Pris 
(utan moms)

LCD-display  L167100J  
 16x1 tecken alfanumerisk, små 
tecken 

75-550-06 1 130.00 

Enchips DTMF-
mottagare  

MT8870DE  CMOS Fabr Mitel 73-036-21 1 28.70

Mikroprocessorkristall, 
HC49 

3,579545 Mhz 74-501-41 1 24.50

Mikroprocessorkristall, 4MHz 74-501-82 alt  
74-501-90 

  
 

22.20 alt 
63.90
HTU

8-bitars AVR-RISC 
enchipsdator  

med AT90S8535-8PI A/D och 
realtids-klocka Fabr Atmel, 
DIL40 

73-665-37 1 128.00

Quad 3-state buffer
  

74HC125N/Ph 73-517-37 1 7.03

Resistorer: 71.5 KΩ 
 1 HTU

 102 KΩ 
 1 HTU

 368 KΩ 
 1 HTU

 390 KΩ 
 1 HTU

 2.2 MΩ 
 1 HTU

Kondensatorer 100 nF  3 HTU
 27 pF  2 HTU
 

0.1 µF 
 2 HTU

Sockel för 40 pin  48-158-66  
 

1 59.20
HTU

Experimentkort, banor 
100*240 mm 

Varje kort är 100*500 mm 

Vid köp av minst: 

1 st:   183.0 ger ca 92 kr/st 
5 st:   157.0 ger ca 79 kr/st 
10 st: 123.0 ger ca 63 kr/st 
(förutsätts att minst 10 st köps 
in) 

48-396-84  1 63.00
HTU

 



If ’#’ 
=> end 

If 0

if  
count = 0  

if  
count ≠0  

not  0  
or ‘#’ 

Vid 
omprogrammering 

Flödesdiagram för koden till nummerpresentatören  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  

init 

Init_lcd 

count_digit 

Reg_tone 

If_send 

If_send2 

Reg_tone2 

send_again 

digit_0 write 

If a new 
number

not a 
new 
number

Init  initiering av processor 
Init_lcd   initiering av display 
Count_digit  räknar antal tecken 
Reg_tone  registrerar om det finns inkommande nummer 
If_send  skriver ut tecken på display 
Digit_0  om tecknet är en nolla måste 38 plussas på för 

att få ut rätt aschii-tecken i alla andra fall är 
det plus 48. 

Write   loop där man väntar in nytt inkommande 
nummer. 

Send_again raderar displayen och börjar om från början. 
Reg_tone2  vid tecken nr 9 
If_send2  tecken nr 9 till 16 ska visas på displayen (de 

sista åtta bitarna) 
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LCD-display DB5,DB6 och DB7 är byglade

Carina Edqvist, Ei99, 2002-09-20
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