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Abstrakt 
 

Detta examensarbete var en del i ett större projekt på ProElec AB i Söderhamn. 
Företaget ville ta fram en ny produkt i form av en displayenhet som ska kunna 
kommunicera med ett annat system via en operatör och ett CAN-protokoll. 
Användargränssnittet (GUI) i produkten understödjer växelverkan mellan en 
operatör och exempelvis ett hydrauliskt system på en grävskopa. Syftet med detta 
arbete var därför att hitta en bra metod som kan användas för att utveckla ett 
applikationsinterface (API) som sedan används för att implementera detta GUI på 
displayenheten. Enheten består av en mikrodator och en LCD-skärm och är ett 
system som har begränsat med minne och resurser. Därför så fanns det krav på att 
applikationen som använder detta API får snabba svarstider och bra prestanda, men 
även att den blir användarvänlig. För att kontrollera om resultatet blev bra så gjordes 
också en test för att se om alla krav uppfylldes. Här visade testet att resultatet blev 
väldigt bra och att inga kvarstående problem fanns kvar att rätta till i det API som 
togs fram för displayenheten. 
Nyckelord: GUI, LCD, CAN, MIKRODATOR, ARM, AT91SAM9261 
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1 Inledning 

1.1 Förord 

Examensarbetet genomfördes på ett företag som heter ProElec AB som ligger i 
Söderhamn. Företagets primära affärsidé är att erbjuda elektroniklösningar och 
mjukvaror som är kundanpassade men samtidigt kostnadseffektiva. 
Företaget använder idag 32-bitars mikrodatorer av typen ARM (Advanced RISC 
Machine) i de flesta av sina produkter. Det är därför naturligt att mitt examensarbete 
använder sig av en mikrodator av just denna typ som företaget känner till och 
behärskar. Vill också tacka alla anställda på företaget som har gjort detta 
examensarbete möjligt och för det fina stödet under utvecklingsarbetet. 

 

1.2 Bakgrund 

ProElec AB vill ta fram en egen produkt i form av en displayenhet som kan ingå som 
en extern komponent i ett system som kunden har. Det kan vara ett system som 
behöver övervakas eller konfigureras från displayenheten av en operatör. 
På displayenheten ska det sitta en LCD-skärm där operatören kan vara interaktiv med 
den kundanpassade applikationen som exekveras på enheten. Applikationen ska kunna 
kommunicera med kundens system via ett CAN-protokoll. För att operatören ska 
kunna vara interaktiv med applikationen via ett grafiskt användargränssnitt så måste 
ett GUI (Graphical User Interface) tas fram för enheten.  
Exempel på olika moment som en operatör ska kunna utföra från displayenheten är 
konfigurering, styrning och läsning av data från det andra systemet som den är 
ansluten till. Data man läser ska vara möjlig att presentera på skärmen med hjälp av 
det GUI som tas fram. 
 
Företaget har en stark uppfattning om att många kunder har ett krav på att 
applikationer i ett inbyggt system ska upplevas som snabb. Med snabbhet menas tiden 
det tar att växla mellan olika skärmbilder (fönster), och hur lång tid det tar att starta en 
applikation. Det finns här kunder som inte vill att det ska ta många sekunder eller 
kanske minuter att starta upp en enhet och att det går trögt att växla fönster. 
 
Displayenheten ska innehålla en mikrodator vilket innebär att det ställs större krav på 
hur man utvecklar ett GUI och den applikation som använder det så att systemet blir 
tillräckligt snabbt. Ett inbyggt system med en mikrodator har oftast mycket mindre 
resurser och tillgång till minne än andra datasystem. Här menas t.ex. skillnaden mellan 
inbyggda system och vanliga skrivbordsdatorer där man oftast kör operativsystemen 
MS Windows eller Linux. 
I dessa miljöer kan applikationer utvecklas i utvecklingsmiljöer som Microsoft .NET 
eller något annat utvecklingsverktyg som använder ett färdigtutvecklat GUI som 
kräver mer resurser av datorn men som markant minskar utvecklingstiderna. Man kan 
i dessa utvecklingsmiljöer också använda sig av ett högnivåspråk som VB.NET, C# 
eller Java vilket gör programmeringen ganska smidig och enkel om man jämför med 
programmering i C eller i assembler. 
I inbyggda system med begränsade resurser så krävs det ofta att man programmerar i 
just C för att få så snabb kod som möjligt. Ibland får man också använda assembler för 
att optimera vissa rutiner ytterligare som körs ofta i programmet. 
I detta examensarbete kommer dessa skillnader att vara viktig att förstå och behärska.  
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1.3    Problembeskrivning 

Företaget vill utöka sitt produktsortiment med en displayenhet baserad på en 
mikrodator av typen ARM. Displayenheten ska innehålla en kundanpassad applikation 
och hårdvara som ska kunna kommunicera med kundens system. 
Kommunikationsprotokollet som ska användas mellan systemen är CAN (Controller 
Area Network) som ofta används i fordonsindustrin. I den första kundanpassade 
applikationen som ska ta fram så är det ett styrsystem på en grävskopa som man vill 
kunna konfigurera och felsöka via displayenheten. I figur 1 kan man se systemets 
olika delar och hur de ska kommunicera med varandra. 
 

 
             Figur1. Blockschema på displayenheten och kundens styrsystem 

 
Displayenheten kommer att innehålla en CAN-modul som sköter kommunikationen 
med det andra systemet och en LCD-modul som visar det grafiska 
användargränssnittet på en LCD-skärm. Denna skärm har också en integrerad 
pekskärm som operatören kan trycka på istället för en mus. Detta GUI innehåller olika 
typer av kontroller som gör att operatören kan vara interaktiv med systemet via t.ex. 
tryckbara knappar som kan exekvera funktioner eller generera händelser i systemet. 

 
Vilka kontroller som behöver finnas bestäms helt av kundens kravspecifikation i 
bilaga 1 som visar vilka skärmbilder som ska implementeras på displayenheten. Denna 
applikation ska också användas vid test av det grafiska användargränssnittet. I bilagan 
kan man se att operatören behöver ha tillgång till standardkontroller som knappar, text 
och en kontroll som visar ett tillstånd (ledkontroll). Även viss hantering av bilder ska 
finnas med så att ett enklare företagslogo kan visas på skärmen. I figur 2 kan man se 
ett exempel på en skärmbild som finns i bilaga 1. 
 

 
                   Figur2.En skärmbild från kravspecifikationen 
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Den primära uppgiften i examensarbetet är att ta fram ett GUI som innehåller dessa 
typer av kontroller enligt kravspecifikationen i bilaga 1. 
Detta GUI ska också göra applikationen som använder det händelsestyrt så att 
användaren via en knapptryckning ska kunna skicka ett CAN-kommando till det andra 
systemet som den kommunicerar med. För att göra detta möjligt så måste en LCD-
skärm med en integrerad pekskärm användas i LCD-modulen och drivrutiner för 
denna implementeras. LCD-modulen ska också kunna ta emot data från det andra 
systemet och visa det på skärmen i form av text eller status beroende på om det är ett 
värde eller ett tillstånd. 
 
Att utveckla ett GUI kan vara en komplex process, och enligt Sjöberg och Ukus 
(2001) så innefattar det inte bara de grafiska komponenterna och dialogerna som visas 
för användaren utan också hur snabbt en applikation laddar och hur bra svarstider den 
har. Men det kan även vara hur väl systemet är dokumenterat. Att bara följa någon 
grafisk standard räcker inte för att lyckas utan det är helhetsintrycket som användarna 
känner för systemet som oftast är viktigast. 
Om ett GUI är slött så kan en användare tröttna på att använda applikationen, och då 
har man misslyckats. Se avsnitt 3.6 för mer information gällande GUI. 
 
Displayenheten kommer att bestå av två interna moduler som är anpassade för olika 
uppgifter. I figur 3 kan man se hur kommunikationen mellan de två interna modulerna 
sker via USART (Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter), och 
där CAN data kan skickas och tas emot mellan de två interna mikrodatorerna. CAN- 
protokollet för de olika funktionerna som ska kunna utföras av displayenheten 
definieras av kunden. Detta CAN-protokoll kommer att användas i applikationen som 
testar det GUI som tas fram men redovisas inte här i detalj eftersom det inte ingår 
primärt i denna del av projektet som denna rapport redovisar. 

 

 
                     Figur3. Kommunikation mellan de interna modulerna i displayenheten 

 

1.4 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att ta fram en bra metod för att implementera ett enklare 
GUI som kan användas av en applikation som körs på displayenheten. Denna enhet 
som består av en mikrodator som heter AT91SAM9261 har begränsat med minne och 
resurser vilket ställer krav på att metoden ger bra prestanda. Därför ska också en 
applikation som använder det grafiska användargränssnittet testas på displayenheten. 
Syftet med detta är att se om resultatet av arbetet blev enligt de krav som fanns på 
applikationen och det GUI som togs fram.   
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2 Avgränsningar 

2.1 Utveckling 

Eftersom arbetet med att ta fram en displayenhet är större än vad en student kan klara 
av på 10 veckor så har Proelec AB delat upp arbetet på två studenter. Examensarbetet 
och de individuella rapporterna kommer att redovisas enskilt på respektive skola. De 
delar som denna rapport redovisar är metoden för att ta fram ett GUI och hur man 
använder det i en kundanpassad applikation. De finns alltså andra delar och moment i 
utvecklingen av displayenheten som inte redovisas här. 
Dessa moment i projektet är: 

• Kalibrering av pekskärm 
• Språkstöd (4 språk) 
• Bildhantering (företagslogo) 
• CAN-modulen  
• Implementering av alla skärmbilder som använder detta GUI 
• Hantering av CAN-kommunikation i applikationen (CAN-protokoll)     

 

2.2 Test 

Eftersom arbetet är tidsbegränsat så kommer test av GUI och applikationen inte att 
genomföras ute i fält hos kunden. Det finns helt enkelt inte tid till detta. Istället så 
kommer applikationen att testas mot en testrigg som innehåller begränsat med 
inkopplade enheter i styrsystemet som displayenheten ingår i. 
Detta testsystem innehåller bl.a. alla kretskort för styrsystemet och en joystick som 
används för att testa de analoga och digitala portarna. Det innebär att sluttestet måste 
göras mer noggrant av Proelec AB efter det att examensarbetet är klart. 
Bedömningen är att testet ändå kommer att vara tillräckligt för att hitta eventuella 
buggar i den grafiska hanteringen och i de kontroller som används. De delar som finns 
med i testriggen testar också prestanda på ett tillräckligt bra sätt.  

 



    
 

  8
 

 
 

3 Teknik 

I detta avsnitt kommer en del tekniker att tas upp som är viktiga för detta arbete. 
Här är t.ex. mikrodatorns viktigaste egenskaper bra att känna till men även hur en 
pekskärm fungerar och vad det finns för typer på marknaden att välja på. Även 
grundläggande teorier för hur USART- och CAN-kommunikation fungerar finns med 
för att bättre förstå helheten i detta arbete. 

 

3.1 ARM (Advanced RISC Machine) 

3.1.1 ARM arkitekturen 
ARM är en 32-bitars RISC (Reduced Instruction Set Computer) arkitektur som idag är 
en av de mest använda inom embedded-teknologin. Den första kärnan lanserades 1985 
och enligt Wright, C., Sloss, A. & Symes, D. (2004, s.3) så hade det skeppats ut över 
en miljard ARM processorer redan i slutet på år 2001. När den första kärnan 
lanserades hette den ARM1. De modernaste kärnorna heter idag ARM7 och ARM9 
och finns i bl.a. Atmel’s mikrodatorer. Det finns även fler tillverkare på marknaden 
där Samsung, Philips och Sharp är några av dem. 
Kärnan konstrueras av ARM Holdings och processorerna tillverkas sedan på licens. 
 
Att den har blivit så populär beror bl.a. på dess energisparande funktioner vilket gör 
den lämplig att använda i bärbara tillämpningar som mobiltelefoner och PDA:er där 
man har batteridrift. Den är väldigt bra när man mäter hur många miljoner 
instruktioner per sekund (MIPS) man får per mW. 
 
Den lilla effektiva RISC kärnan ger också bra mjukvarukompabilitet mellan olika 
modeller eftersom alla ARM-processorer har samma instruktionsuppsättning. 
Namnen på de olika kärnorna har olika bokstavsbeteckningar som motsvara olika 
speciella funktioner. Här kan tex. ”M” stå för förbättrad multiplikation och ”D” för 
avbuggningsstöd. ”T” står för Thumb som är en valbar 16-bitars 
instruktionsuppsättning som gör att koden kan bli mer kompakt och minskar 
minneskraven. Alla 32-bitars instruktioner stöds dock inte i detta mode. 
 

 

3.1.2 Atmel 
Atmel har lång erfarenhet av ARM-arkitekturen. De har också ett brett utbud av 
mikrodatorer baserade på ARM. En typ som är värd att notera är 
AT91SAM-familjen (Smart ARM-based MCU). 
Här finns modellerna AT91SAM7S, AT91SAM7X och AT91SAM9.  
Egenskaper som denna familj har är: 

• Deteministiskt beteende vilket gör att respons till realtidshändelser sker inom 
exakt antal klockcykler  

• Signifikanta och viktiga förbättringar till den grundläggande ARM-processorn  
• Periferi-DMA eliminerar flaskhalsar vid minne-till-periferi-förflyttningar  
• Avancerad avbrottshantering som förbättrar realtidsprestanda  
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3.2 Mikrodatorn AT91SAM9261 

AT91SAM9261 modellen har många bra egenskaper som kan komma till användning 
i många olika tillämpningar. Den är relativt snabb och drar väldigt lite ström. 
Prestanda är 210 MIPS vid 190 MHz enligt databladet från Atmel. 
Övriga egenskaper enligt databladet är: 

• 160 KB internt SRAM (single cycle access at maximum bus or mcu speed) 
• 32 KB internt ROM (single cycle access at maximum bus speed) 
• Memory Management Unit 
• 16 KB data cache, 16KB instruction cache 
• DSP instruction extension 
 
 

 
                       Figur 4. Blockschema AT91SAM9261 
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I figur 4 kan man se att mikrodatorn innehåller en massa olika periferienheter och 
portar vilket gör den kraftfull och användbar i olika sorters tillämpningar. 
Den är speciellt anpassad och optimerad för applikationer med en LCD-skärm, och det 
integrerade stödet för en LCD-skärm har följande egenskaper: 

• Supports Passive or Active Displays 
• Up to 16-bits per Pixel in STN Color Mode 
• Up to 16M Colors in TFT Mode (24-bit per Pixel) 
• Resolution up to 2048 x 2048 
 

Kärnan som den är baserad på heter ARM926EJ-S och för att se fullständiga data och 
alla mikrodatorns funktioner så rekommenderas att man tittar i databladet för 
AT91SAM9261 som finns att ladda hem från Atmel’s webbsida, 
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc6062.pdf. 
 

 

3.3 Controller Area Network (CAN) 

I inbyggda system så används ofta Controller Area Network (CAN). Det är ett seriellt 
kommunikationsprotokoll som enligt Etschberger (2001) togs fram till 
fordonsindustrin av Robert Bosch 1986. 
En av protokollets bästa egenskaper är dess robusthet och tillförlitlighet. 
Olika egenskaper på CAN är: 

• Överföringshastighet på upp till 1Mb/s 
• Inte så känslig mot yttre störningar 
• Bra felhantering  
• Meddelandeorienterat protokoll 
• Stöder meddelandeprioritering 
• Multimaster, alla noder kan sända och ta emot data 

 
Alla noder i ett CAN-system kan skicka och ta emot meddelanden (data). 
Det finns olika versioner av CAN som har olika meddelandehantering (data frame). 
Det finns en standard version som använder en identifiering av meddelanden med 11 
bitar (2.0 A) och sedan en extended version som använder 29 bitar (2.0 B). 
Protokollet identifierar vilket typ av data ett meddelande innehåller med hjälp av ett 
id-nummer. Meddelanden prioriterats också med hjälp av detta id och därmed också 
av vad meddelandet innehåller. På så vis kan viktiga meddelanden prioriteras högre 
genom att använda ett id med högre prioritet. 
Olika prioritering för meddelanden som ska ingå i systemet bestäms vid utvecklingen. 
Man kan alltså inte ändra detta dynamiskt och prioritetsordningen är att ett 
meddelande med ett lägre id-nummer har högre prioritet. 
 
I CAN så lyssnar alla noder i nätverket på de meddelanden som skickas på bussen. 
Alla noder kan ta emot ett meddelande samtidigt och meddelanden med högre prioritet 
kan komma fram fast det är hög trafik på bussen. 
En nod bestämmer själv om den ska bry sig om ett meddelandet eller inte. 
När bussen är fri så kan en nod också skicka iväg ett meddelande. Om två noder vill 
skicka ett meddelande samtidigt så jämförs de båda identifierarna för de båda 
meddelandena bit för bit, och när den nod som har det högsta id att sända märker att 
den har en lägre prioritet så blir den en mottagare istället. På så vis kan den nod som 
har högst prioritet sända meddelandet först, och den andra noden får vänta på att 
bussen blir ledig igen.  
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3.4 USART 

Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter (USART) är ett seriellt 
kommunikationsinterface som finns integrerad i de flesta mikrodatorer.  
Det är en hårdvara som omvandlar parallell data till seriell data. Dataöverföring 
mellan två stycken USART sker sekventiellt bit för bit för en byte. Det skickas start- 
och stopp-bitar för att tala om när data skickas.  
Det kan finnas fler än en USART i en mikrodator. Den kan konfigureras som ett 
full duplex asynkront system som kommunicerar med terminaler och datorer, och som 
ett half duplex synkront system som kommunicerar med A/D- och D/A-omvandlare 
eller ett seriellt EEPROM. Det synkrona systemet använder inga start och stopp-bitar 
utan den har istället en delad klocka som synkroniserar data. Sändaren och mottagaren 
har alltså tillgång till samma klocksignal och denna metod är också effektivare 
eftersom endast data behöver skickas. 
Två mikrodatorer kan kommunicera direkt mellan USART på respektive ände om 
spänningsnivåerna är densamma. Den seriella kommunikationen sker mellan två 
ledningar Tx och Rx samt jord. Den maximala hastigheten vid överföring är som 
oftast 115200 bitar per sekund. I figur 5 kan man se principen för hur man omvandlar 
parallell data till seriell data.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5. Parallell till seriell omvandling med USART 

 

3.4.1 RS-232 
Ett USART interface med en spänningsnivå på 3,3V eller 5V kan enkelt med en 
speciell krets (buffert) göras om till ett RS-232 interface på 12V. Spänningen bestäms 
av den aktuella mikrodatorn som används och kan tas fram ur databladet. 
Det gör att bl.a. avståndet kan ökas mellan noderna som skickar data mellan varandra.  
RS-232 är ett populärt seriellt interface som finns på persondatorer men även på annan 
utrustning som behöver kommunicera seriellt med omvärlden. 
Den seriella kommunikationen sker endast mellan två noder till skillnad mot andra 
kommunikationsprotokoll som kan ha fler anslutna noder som kommunicerar med 
varandra. 
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3.5 Pekskärm (touch screen) 

För att en användare ska ges möjligheten att vara interaktiv med ett grafiskt 
användargränssnitt utan tangentbord och mus så kan man använda en pekskärm 
(touch screen). Det är vanligt i inbyggda system med mikrodatorer och framförallt på 
mobiltelefoner och olika handdatorer. Ibland används också en pekpinne att peka med 
istället för ett finger. 

 
Här finns det olika tekniker för hur detta implementeras på en skärm, och som ger 
olika egenskaper gällande priset, tålighet och användning: 

• Resistiv 
• Kapacitiv 
• Infraröd 
• Surface Wave 

 
Den resistiva typen är vanlig i kontorsmiljöer, och den kapacitiva används mer i 
publik miljö (köpcentrum etc.) för att den är tåligare. 
 
 

3.5.1 Resitiv 
I figur 6 illustreras hur en resistiv pekskärm är uppbyggd och fungerar. Den resistiva 
typen består av ledande lager som när de pressas ihop (7) genererar elektriska 
förändringar. Elektriska data hanteras av kontrollerkretsen (8) som gör det möjligt att 
generera en händelse med aktuella X/Y-koordinater. 

 

 
 

Figur 6. Uppbyggnad av resistiv pekskärm 
 
 

1. Polyester film 
2. Övre ledande resistiva lagret 
3. Transparent metall lager 
4. Nedre ledande resistiva lagret 
5. Isolerande punkter 
6. Glas / Akryl substrat 
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3.5.2 Kapacitiv 
Denna teknik fungerar ungefär på samma sätt som den resistiva men här mäter man de 
elektriska förändringarna i kapacitans istället. Man kan inte ha på sig handskar eller 
något annat material på händerna när man använder en pekskärm av denna typ. 
Handskar eller något annat pekmaterial fungerar helt enkelt inte när man ska känna av 
kapacitans istället för resistans. I figur 7 visas hur kapacitansen C räknas ut och hur 
olika egenskaper på t.ex. material påverkar den. 
 

 
          Figur 7. Uträkning av kapacitans 

C = kapacitansen (Farad) 
A = Plattornas area (m2) 
d = Distansen mellan plattorna (m) 
k = Dielektriska konstanten för det material som används mellan plattorna 
ε0 = 8,85 x 10-12 F/m 

 

3.5.3 Infraröd 
Infraröd teknik bygger på att upptäcka när en IR-ljusstråle bryts. Dessa ljusstrålar 
påverkas när man trycker på pekskärmen. Varje IR-diod känns av med en 
motsvarande IR-fotoresistor. Tekniken är krävande när det gäller hårdvaran eftersom 
det måste finnas många dioder vid högre upplösningar.   

 

3.5.4 Surface Wave 
Med denna teknik så skickas en ultraljudsvåg mot glasskivan. Därefter mäts hur 
mycket energi som har absorberats, och var man då har tryckt på glaset. 
Man kan bära handskar vid beröring och glaset kan vara stryktåligt för skydd mot yttre 
skador. Det är en av de mest avancerade teknikerna som illustreras i figur 8. 

 

 
Figur 8. Surface Wave tekniken 
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3.6 Grafiska användargränssnitt (GUI) 

Ett grafiskt användargränssnitt (GUI) behöver finnas för att en användare ska kunna 
vara interaktiv med ett system eller en applikation. Det består av fönster och olika 
typer av kontroller som visas grafiskt på skärmen. En kontroll kan vara en tryckbar 
knapp som genererar en händelser i applikationen eller en mer simpel kontroll som 
bara visar en text. 
 
Att designa ett bra GUI kan ibland vara en komplex process, och enligt 
Sjöberg och Ukus (2001) så innefattar det inte bara de grafiska komponenterna och 
dialogerna som visas för användaren utan också hur snabbt en applikation laddar och 
hur bra svarstider applikationen har. Det är oftast helhetsintrycket som användarna 
känner för systemet som är viktigast. Är ett GUI slött så kan en användare tröttna på 
att använda den applikation som använder det. 
 

3.6.1 Komplexitet 
Användargränssnitt kan vara olika stora och komplexa beroende på vad de ska 
användas till och i vilken miljö de ska existera. På en stationär dator där man kör 
Microsoft Windows eller Linux kan ett API man använder vara mer komplext och 
minneskrävande. Man använder överlappande fönster och grafiktungade processer 
som kan hanteras i det operativsystem man kör. I figur 9 visas ett exempel på ett 
komplext API som heter GTK+ i Linux. I inbyggda system måste man vara mer 
försiktig eftersom det inte finns lika mycket minne och resurser. Man använder då ofta 
ett simplare API när man implementerar ett GUI. Detta API har då mindre antal 
kontroller och oftast inte stöd för överlappande fönster. Mer avancerade 
mobiltelefoner kan hantera mer grafik för att försköna användargrässnittet för 
användaren men har då oftast en snabbare processor och mer minne att arbeta med. 

 

 
             Figur 9. Ett fönster innehållande diverse kontroller med GTK+ API för Linux 

3.6.2 Användarvänlighet 
Användarvänligheten är enligt Sjöberg och Ukus (2001) en viktig sak att beakta när 
man utvecklar ett GUI. Bra användarvänlighet kan innefatta: 

• Inlärningsförmåga (Enkelt att lära sig för nybörjare) 
• Snabbhet och uppförande (Gå snabbt att utföra en uppgift för användaren) 
• Fel incidenter (Ska inte gå att göra onödiga fel) 
• Ihågkommande (Ska vara lätt att komma ihåg hur det fungerar) 
• Subjektiv tillfredsställelse (Ska kännas behagligt att använda) 
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3.6.3 Design 
När man utvecklar ett GUI så är det en fördel om man följer vissa riktlinjer och vanor 
som redan finns hos användare som använder ett GUI i de större operativsystemen 
som finns på marknaden. Här har t.ex. utveckling och forskning gjorts av Microsoft 
för att utveckla operativsystemet Windows till det bättre för varje version. Deras 
standard kan fungera som en vägledning hur olika delar bör göras när man utvecklar 
ett GUI för att så många användare ska känna igen sig som möjligt. 
  
Om man t.ex. skapar en ny kontroll som ska användas i Windows så bör man följa den 
standard som Microsoft har så att användare känner igen beteenden och utseende. 
Det gör kontrollen lättare att använda för vana användare av Microsoft Windows. 
Om man utvecklar ett helt nytt GUI från början så bör man också följa vissa 
standarder som gör att vana användare av andra system känner igen uppförande och 
utseende på användargränssnittet redan från början. 
Syftet med en standard är att uppnå konsekvens och enkelhet för befintligt GUI eller 
mellan olika typer av system och produkter.  
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4 Förutsättningar och krav 

Proelec AB använder idag tre typer av mikrodatorer (ARM) från Atmel som har olika 
egenskaper. De skiljer sig när det gäller pris, prestanda och antalet inbyggda 
funktioner. Atmel är en av de största på halvledare i världen och de tre modeller som 
används i företaget idag är: 

• AT91SAM7S 
• AT91SAM7X 
• AT91SAM9261 
 

Här ökar prestanda på mikrodatormodellerna ju längre ner i listan man kommer. Den 
modell som heter AT91SAM9261 har bäst prestanda. Den har också inbyggt stöd för 
en LCD skärm och är på så vis redan från början anpassad för att visa grafik. 
 
Företaget använder idag AT91SAM9261 i inbyggda system med Linux som 
operativsystem. Det är en Linux distribution som är anpassad för att köra på en ARM 
plattform och som lämpar sig för applikationer som inte är så tidskritiska. 
Eftersom mikrodatorn redan finns i företagets sortiment och i andra typer av produkter 
så finns ett krav att använda den i detta projekt. Det gör projektet kostnadseffektivt 
från början eftersom högre volymer kan köpas in vilket leder till lägre priser per enhet. 

 
Ett annat krav som finns är att applikationen ska programmeras i C för att uppnå bästa 
prestanda. Användargränssnittet ska kännas snabbt och skärmbilderna ska laddas 
direkt när de visas på displayenheten. Här finns ett krav på att displayenheten ska vara 
operativ inom några sekunder efter strömpåslag. 
Detta krav gör att Embedded Linux inte går att använda som operativsystem eftersom 
att bara start av operativsystemet (boot) kan ta upp till ett par minuter. 
Växling av fönster kan också kännas trögare med Linux och det grafiska API man 
väljer att använda eftersom det tar mer resurser från systemet.   
 
Valet av denna mikrodator gör att displayenheten måste delas in i två olika interna 
moduler. En LCD-modul som primärt hanterar användargränssnittet och en 
CAN-modul som kommunicerar med det andra systemet. CAN kan inte användas 
direkt i LCD-modulen eftersom den inte har något inbyggt stöd för detta protokoll. 
Val av mikrodator har här istället gjorts med tanke på kostnad, prestanda och 
funktioner för att kunna hantera grafik på en LCD-skärm. Kommunikation och 
hantering av CAN-data mellan de två interna enheterna måste istället ske via ett 
USART-interface. Dessa förutsättningar är inget problem eftersom båda 
mikrodatorerna i de två interna modulerna har en eller flera inbyggda USART’s.  

 
Eftersom inbyggda system med mikrodatorer innehåller begränsat med minne och 
resurser så måste val av metod för att implementera det grafiska användargrässnittet 
ge bra systemprestanda. Användargränssnittet får inte kännas trögt att arbeta med, och 
får heller inte belasta systemet för hårt så att kommunikationen och hanteringen av 
data äventyras. De generella krav som gäller för utveckling av displayenheten är: 

• Utvecklingen ska vara kostnadseffektiv 
• Uppstart och fönsterväxlingar ska gå fort (max ett par sekunder)  
• Systemet ska vara lätt att använda  
• Systemet ska vara robust 
• Systemet ska gå att byggas ut med fler enklare kontroller  
• Få eller inga beroenden av kod från 3:e part 
• Stöd för en liggande eller stående monterad LCD-skärm 3,5”  
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5 Metod  

5.1 Hårdvara 

För att utveckla det grafiska användargränssnittet för LCD-modulen så behövs det 
hårdvara. Att ta fram denna hårdvara är både tidsödande och kostsamt. Ofta så får man 
göra förändringar i design och layout under projektets gång. Om man behöver göra en 
ny layout så kostar det både tid och pengar. Man tappar också tid i arbetet med 
mjukvaran medan man väntar på att den nya hårdvaran ska bli klar. 
För att undvika dessa onödiga och kostsamma omarbetningar i hårdvaran under 
utvecklingsfasen så beslutades att använda ett utvecklingskort från Atmel. 
Detta kort innehåller all nödvändig hårdvara som behövs i projektet. 
Det gör projektet mer kostnadseffektivt och ligger i linje med de krav som ställdes på 
låga utvecklingskostnader. Det finns också möjlighet för företaget att använda kortet i 
andra projekt i framtiden där man också kan utnyttja övrig funktionalitet som finns 
integrerad på kortet som visas i figur 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 10. Utvecklingskortet AT91SAM9261-EK från Atmel 

Kortet innehåller en mikrodator AT91SAM9261 och en 3,5” LCD-skärm. 
Eftersom samma skärmstorlek kommer att användas i diplayenheten är kortet perfekt 
att använda eftersom ingen extra skärm behöver köpas in. 
Genom att använda kortet under utvecklingsarbetet så kan den slutliga hårdvaran tas 
fram sist i utvecklingsarbetet när man vet hur den slutliga designen ska se ut. 
Man sparar mycket tid både när man ritar upp schemat och vid design av layout. 
Här kan man kopiera de delar som används på utvecklingskortet vilket följer de 
riktlinjer som Atmel ger när man använder deras hårdvara. 
 
LCD-skärmen består också av en resistiv pekskärm vilket är en av de viktigaste 
funktionerna som behövs för att utveckla ett GUI. Det är nämligen den funktionen 
som ersätter musen på en vanlig dator. Det finns också externt Synchronous Dynamic 
Random Access Memory (SDRAM) som kan användas för LCD-skärmens 
framebuffer. Det behövs eftersom mikrodatorn endast innehåller 160 Kbyte 
Synchronous Random Access Memory (SRAM) vilket är i minsta laget om man väljer 
att ha en framebuffer i detta minne som kommer att använda minst 75 Kbyte beroende 
på hur många färger man väljer att visa. Det finns också ett färdigt interface för att 
ansluta en LCD-skärm på kortet. 
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Utvecklingskortet från Atmel innehåller mycket funktionalitet. I figur 11 visas ett 
blockschema över alla delar som finns integrerat på kortet. Kostnaden för att köpa ett 
utvecklingskort är ca $975. 
 

   
                  Figur 11. Blockschema på utvecklingskortet AT91SAM9261-EK 

 

5.2 Utvecklingsverktyg 

Utvecklingsverktyget som används vid framtagning av applikationen i displayenheten 
och det GUI som det använder ska vara anpassat för programmering i C. 
Kompilatorn ska klara av att kompilera kod skriven för mikrodatorn AT91SAM9261. 
Verktyget ska gå att konfigurera och det ska finnas funktionalitet för att kunna felsöka 
programmet (debug). 
 
Valet av utvecklingsverktyg blev här både kostnadseffektivt och enkelt eftersom det 
redan fanns ett verktyg på företaget som uppfyllde de krav som ställdes. Det var en 
utvecklingsmiljö som heter IAR Embedded Workbench från företaget IAR Systems. 
Här användes version 4.41 av programmet som är speciellt anpassad för mikrodatorer 
av den typ som används i examensarbetet. 
I denna miljö kan man enkelt skapa ett projekt som går att kompilera för en 
mikrodator av typen AT91SAM9261 som används i displayenhetens LCD-modul. 

 
För att kunna felsöka programmet så krävs också att en IAR J-Link ansluts till 
JTAG-porten på utvecklingskortet. Den fanns också redan tillgänglig på företaget 
vilket också bidrog till att hålla nere utvecklingskostnaderna i projektet.   
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5.3  Programmering 

Utvecklingskortet och även den slutliga produkten har en USB-port som kan användas 
för att programmera mikrodatorn. För att kunna göra detta så har en programvara som 
heter SAM-BA använts. Programvaran följer med på en cd när man köper 
utvecklingskortet, och i detta projekt har SAM-BA version 1.11 använts. 
 
Efter att man i SAM-BA har fått kontakt med kortet så programmeras mikrodatorn 
genom att ladda den binära fil som utvecklingsverktyget genererar efter kompilering 
av programmet. I figur 12 kan man se hur programmet ser ut när man har lyckats få 
kontakt med mikrodatorn AT91SAM9261. 
 

 
               Figur 12. SAM-BA ansluten till utvecklingskortet AT91SAM9261-EK   
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6 Utveckling av GUI 

6.1 Val av metod 

Vid närmare granskning av kravspecifikationen som visar applikationens skärmbilder 
så kan man se att det GUI som ska tas fram blir ganska enkelt. Det existerar inga 
överlappande fönster och det används endast enklare typer av grafiska kontroller på 
skärmen. Det gör att det grafiska användargrässnittet inte behöver vara så komplext. 
  
Ett relativt enkelt gränssnitt och krav på snabbhet samt krav på oberoende gjorde att 
GUI utvecklades på egen hand istället för att köpa ett större och mer komplext API 
från en tredje part. Det gör att man kan välja metoder och tekniker som försäkrar 
snabbhet och korta svarstider men som kräver mer noggrannhet vid design för att få ett 
robust system. Här var bedömningen att det fanns tillräckligt med kompetens i 
företaget för att hantera detta. Tiden att utveckla detta själv bedömdes också som 
relativt kort vilket gör att utvecklingskostnaderna kunde hållas relativt låga. 
 
Eftersom det GUI som utvecklas är av den enklare typen så kan ett oberoende av 
tredje part vara en fördel eftersom det då inte blir svårt att uppdatera själv. Man har 
mera kontroll och är inte beroende av problem (buggar) som kan uppstå på grund av 
någon annan. 
I större och mera komplexa system så kan det vara tvärtom där det lönar sig att köpa 
ett färdigt API. Det kan också vara väldigt kostsamt att göra det själv och att uppdatera 
det. 
 

6.2 Hantering av händelser 

För att hantera händelser på displayenheten så krävs det att en användare ska kunna 
vara interaktiv med det grafiska användargränssnittet. I denna miljö med ett inbyggt 
system så sker detta via en pekskärm som användaren kan trycka på. Det är en resitiv 
pekskärm som via en kontrollkrets rapporterar var användaren tryckte på skärmen. 
Man kan läsa x- och y-koordinaterna, och på så vis hantera vad som ska hända i 
applikationen. Det kan t.ex. vara att en knapp trycks ner på skärmen som sedan också 
genererar en händelse som kan hanteras. 
 
På utvecklingskortet från Atmel som används i projektet så kan man läsa av en signal 
från kontrollkretsen som anger om man har tryckt eller släppt upp fingret på 
pekskärmen. Den signalen har anslutits till ett ben på mikrodatorn som programmerats 
för att hantera en extern interrupt (IRQ0). Det gör att man får en kontrollerad 
händelsehantering varje gång någon trycker eller släpper upp fingret på pekskärmen. 
Man får med denna metod en effektiv händelsehantering där ingen onödig kod körs 
för att t.ex. kontrollera om ny data finns tillgänglig (pollning). Det är viktigt i ett mera 
tidskritiska system som detta. 
 
I systemet så finns det ytterligare en händelse som ska övervakas. Det är inkommande 
kommunikation på serieporten (USART) som hanterar CAN-data. Att det endast finns 
två externa händelser att övervaka gör det lämpligt att hela händelsehanteringen i 
applikationen består av två interrupt. En för händelser på pekskärmen och en för 
inkommande data på USART. Detta stöds fullt ut av mikrodatorn AT91SAM9261. 
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När olika händelser sker i systemet kommer det att finnas registrerade funktioner i 
programmet (callbacks) som exekveras och tar hand om en händelse. De tar hand om 
en specifik händelse och utför de uppdateringar och uppgifter som behöver göras i 
applikationen och det GUI som den använder. Dessa funktioner registreras vid 
skapandet av nya kontroller på skärmen, och som sedan anropas för att rita om 
grafiken när t.ex. en användare trycker ner en tryckknapp på skärmen. 
En callback-funktion identifieras av en funktionspekare i C. 
 

6.3 Hantering av pekskärm 

6.3.1 Drivare 
Utvecklingskortet och den slutliga displayenheten har en 3,5” LCD-skärm med en 
integrerad pekskärm. Att kunna hantera denna enhet är en viktig del i 
utvecklingsarbetet. Att misslyckas här gör att applikationen som behöver ett 
fungerande GUI inte kommer att kunna utvecklas. Man måste också se till att kunna 
läsa data från pekskärmen utan störningar. För att undvika problem med denna 
komplexa del av arbetet så gjordes det sökningar på Internet för att hitta en redan 
färdigutvecklad drivare för pekskärmen och den kontrollkrets som den använder. 
Det visade sig att Atmel hade en del färdig kod i C för hur man hanterade pekskärmen. 
Koden fanns att hämta på deras webbsida för mikrodatorn AT91SAM9261, 
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/AT91SAM9261-BasicLCD-
IAR4_30A-1_1.zip. Att hitta en nästan färdig lösning från tillverkaren av kortet bidrar 
mycket till att klara kraven på en robust och kostnadseffektiv utveckling. 

 

6.3.2 Kontrollkretsen ADS7843E (4-wire) 

 

 Figur 13. Schema på pekskärmens kontrollkrets ADS7843E 

I figur 13 kan man se hur PENIRQ på kontrollkretsen går till IRQ0 på mikrodatorn 
som ska vara programmerad för att hantera en extern interrupt. 
Nivån på PENIRQ ligger hög (3,3 V) när man inte rör skärmen och går sedan låg när 
man trycker någonstans på skärmen. Utgången på kontrollkretsen är till för att 
användas för en interrupt funktion på en mikrodator. 
För att hämta x- och y-koordinaterna så används SPI (Serial Peripheral Interface) på 
mikrodatorn. Här används SPI0 (PA0, PA1, PA2 och PA28) där de fyra signalerna 
kopplas till kontrollkretsens ben 12, 14, 15 och 16. 
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6.3.3 Algoritm 
Algoritmen för hanteringen av data från kontrollkretsen är ganska enkel. 
De händelser som ska registreras är när man trycker ner ett finger eller en penna på 
skärmen, och när man tar bort ett finger eller en penna från skärmen. Dessa två 
händelser kallas här för en PenDown och en PenUp. 
Vid PenDown ska också nya x- och y-koordinater läsas från kontrollkretsen. 
För att undvika kontaktstuds så måste även en timer användas för att åstadkomma en 
fördröjning mellan läsningarna. Detta visas inte i flödesdiagrammet i figur 14 för att 
göra det mera lättläst. PC2 i diagrammet är en I/O pinne på mikrodatorns port C. Den 
är multiplexad vilket innebär att den kan ställas in för vanlig I/O hantering eller som 
en extern interrupt IRQ0. Båda funktionerna används av algoritmen i figur 14.  

 
 

 
 
                          Figur 14. Algoritm för hantering av data från pekskärmen 
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6.4 Hantering av grafik på LCD-skärm 

6.4.1 AT91SAM9261 och grafikstöd 
En av de viktigaste anledningarna att valet av mikrodator föll på AT91SAM9261 från 
Atmel är att det finns integrerat stöd för hantering av en LCD-skärm. Den har en 
integrerad kontrollkrets som använder sig av en framebuffer. En framebuffer är ett 
minnesområde som används för att beskriva varje bildpunkt (pixel) på skärmen. 
Skärmen som används har en upplösning på 240x320 bildpunkter. Mikrodatorns stöd 
för att hantera grafik är också en av de viktigaste delarna i utvecklingen av ett GUI. 
Mikrodatorn AT91SAM9261 har följande grafiska egenskaper: 

• Upp till 16-bitar per bildpunkt i STN Color Mode 
• Upp till 16M färger i TFT Mode (24-bitar per bildpunkt) 
• Max upplösning på 2048 x 2048 bildpunkter 

      

6.4.2 Antal färger 
Det grafiska användargränssnittet i displayenheten är som sagt ganska enkelt. Det 
innebär att antalet färger kan begränsas till 8-bitar per bildpunkt (256 färger). 
Applikationen som kommer att använda sig av detta GUI i displayenheten behöver 
inte ha stöd för 65535 eller 16M färger. Detta val ger också bättre prestanda eftersom 
mindre data behöver behandlas. 
 

6.4.3 Minnesområde för framebuffer 
Minnesområdet för aktuell framebuffer kan konfigureras att ligga i det interna minnet i 
mikrodatorn eller i ett externt minne (SDRAM). Eftersom det interna minnet har en 
storleksbegränsning på 160 Kbyte så valdes ett minnesområde i det externa minnet 
som finns integrerat på utvecklingskortet. Detta minne har en storlek på hela 64 Mbyte 
och startadressen för detta minne är 0x20000000. Eftersom varje bildpunkt 
representeras av 8-bitar så blir minnesåtgången 240 * 320 = 76800 bytes = 75 Kbyte. 
Om det interna minnet hade använts så hade bara 85 Kbyte funnits kvar till själva 
programmet. I slutprodukten kan ett mindre externt SDRAM användas för att sänka 
kostnaderna för displayenheten. I figur 15 visas minnesstrukturen där varje byte styr 
vilken färg en bildpunkt får (256 färger vid 8-bitar per bildpunkt).  
  

 
                     Figur 15. Minnesstruktur framebuffer 8-bitar per bildpunkt 
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Det finns också en teknik där man använder två buffrar för att undvika flimmer när 
man uppdaterar grafiken på skärmen. Medan en framebuffer visas på skärmen så kan 
man skriva till den andra bufferten innan man växlar till den. I detta GUI behövs bara 
en framebuffer eftersom displayenheten använder en liten skärm och att grafiken som 
ska ritas är relativt enkel. En framebuffer konsumerar mindre minne vilket bidrar till 
att man kan välja mindre SDRAM för att få ner kostnaderna. 
 

6.4.4 Färgpalett 
Antalet färger som används för att rita kontroller och annan grafik är max 256 stycken 
för displayenheten. Här väljs en standardpalett ut med förutbestämda färger som 
laddas in i olika färgregister i mikrodatorns LCD-kontroller. Man kan då sätta dessa 
olika färger på varje bildpunkt på skärmen. Det görs genom att man sätter ett värde 
som motsvarar det färgregister som innehåller färgen man vill rita ut. Detta värde 
skrivs till den byte som styr den bildpunkt som man vill sätta en färg på 
enligt figur 15. En standard palett kan lagras i en lista som följande C-kod visar. 

 
unsigned short stdpalette[23] = {  
        0x0000, 0x0781, 0x0FFF, 0x0F00, 0x00F0, 0x00FF, 0x0F0F, 
        0x000F, 0x0222, 0x0444, 0x0666, 0x0888, 0x0AAA, 0x0CCC, 
        0x0EEE, 0x0FFF, 0x0FF0, 0x0880, 0x0CC0, 0x0FF4, 0x0FF8, 
        0x0FFC, 0x0700, 
}; 
 
Standardpaletten ovan innehåller 24 stycken färger. Dessa färger räcker till hela 
applikationen och till de grafiska funktioner som finns i det GUI som den använder. 
Det inkluderar även färger för att visa en enklare bild i form av ett företagslogo. 
Färgerna laddas in i färgregistren i mikrodatorns LCD-kontroller med hjälp av en C-
funktion och en algoritm som illustreras i figur 16. Enligt databladet från Atmel så är 
startadressen 0xC00 för det första färgregistret. Det är en offset som anges från 
kontrollkretsens basadress. De färgregister som kan sättas är palette entry 0 fram till 
palette entry 255. 
 

 
Figur 16. En C-funktion som laddar standardfärgerna 
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6.5 Grafiska funktioner 

6.5.1 Rita en bildpunkt (pixel) 
Att rita en bildpunkt på skärmen är en av de viktigaste grundfunktioner som måste 
finnas i det grafiska biblioteket. Så är fallet eftersom de andra grafiska funktionerna 
kommer att använda sig av denna basfunktion. Exempel på sådana funktioner är att 
rita en linje, en rektangel eller att fylla en yta med en angiven färg. 
Man kan givetvis välja en annan effektivare metod vid behov där man kan rita flera 
bildpunkter i taget med en smartare algoritm. Det behöver man bara göra om man 
skulle behöva optimera någon grafisk funktion. Detta behov finns inte i detta GUI 
eftersom det rör sig om enklare grafik på en liten skärm. 
En funktion som ritar en bildpunkt på skärmen kan se ut enligt följande C-kod. 
 
void DrawPixel(unsigned int x, unsigned int y, 
         unsigned int color) 
 
Här är de första två argumenten x- och y-koordinaterna där bildpunkten ska ritas på 
skärmen. Det sista argumentet är vilken färg som bildpunkten ska ha. Det bestäms 
genom att ange vilket färgregister som ska väljas för färgen. 
 
Det finns ett krav på att alla grafiska funktioner ska kunna operera på en lodrät eller en 
horisontalt monterad LCD-skärm. Om man bygger in detta stöd i denna basfunktion så 
kommer de funktioner som använder den att automatiskt uppfylla kravet. 
Lösningen är ganska enkel och går ut på att räkna ut vilken byte (bildpunkt) som ska 
sättas i bufferten beroende på skärmens orientering. Att rita en bildpunkt på skärmen 
kan göras enligt algoritmen i figur 17. 

 

 
 

Figur 17. En C-funktion som ritar ut en bildpunkt på skärmen 
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6.5.2 Skriva ut ett tecken 
Att skriva ut ett tecken på skärmen är en viktig basfunktion som bl.a. används vid 
utskrift av en text på skärmen. Texten kan bestå av både bokstäver och siffror men 
även andra tecken som finns definierade i ASCII tabellen. 
Här har valts en metod där man placerar alla enskilda tecken i en datafil (lista) med en 
ordningsföljd som styrs av ordningen som finns i den utökade ASCII-tabellen. 
I tabellen finns koder från 0 till 255 där t.ex. koden för tecknet A är 64 decimalt. 
Alla tecken i listan kan sedan enkelt adresseras genom att utgå från listans adress och 
sedan lägga till en teckenoffset, och detta beräknas enligt: 
 
teckendata (adress) = basadress + (ascii-kod * rader per tecken). 
 

 
             Figur 18. Data för tecknet ’A’ 

I figur 18 kan man till höger se det utritade tecknet där en etta blir en bildpunkt i vald 
färg som här visas i svart, och en nolla som inte ritar någonting alls på skärmen. 
Anledningen till att en grön nolla visas i den högra bilden är att det blir lättare att 
jämföra de två bilderna med varandra. Antalet rader och kolumner för varje tecken är 
16. Den verkliga teckenhöjden är 10 och bredden varierar beroende på vilket tecken 
som skrivs ut. Data för de tecken som användes i detta projekt hittades på Atmel’s 
webbsida för AT91SAM9261, och i en fil som heter ”AT91SAM9261-BasicLCD-
IAR4_30A-1_1.zip”. 
Den totala storleken som alla tecknen tar i minnet blir 256*32 = 8192 bytes = 8 Kbyte. 
 
Funktionen för att rita ut ett tecken på skärmen kan se ut enligt följande C-kod. 

 
void DrawChar (unsigned int x, unsigned int y, char c, 
        unsigned int weight, unsigned int color) 
 
DrawChar har fem argument. Först är det x- och y-koordinaterna som bestämmer var 
tecknets översta vänstra hörn ska placeras på skärmen. Därefter är det själva tecknet c 
som ska skrivas ut. Sedan är det weight som kan vara angivet som normal- eller 
fet-stil. Sist är det vilken färg tecknet ska ha, och det anges med ett färgindex. 
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Funktionen för att rita ett tecken på skärmen kan göras enligt algoritmen som visas i 
figur 19 nedan. Här används basfunktionen DrawPixel för att rita ut en bildpunkt på 
skärmen i den färg tecknet ska ha. Fördelen med att använda basfunktionen är att det 
då automatiskt finns stöd för att skriva ut ett tecken på både en lodrät och en 
horisontalt monterad LCD-skärm vilket också är ett krav. 
Att rita ett tecken i fet-stil (bold) kan enkelt göras i funktionen genom att rita varje rad 
i tecknet två gånger där man andra gången förskjuter x-positionen en pixel åt höger. 
 

 
                          Figur 19. Flödesdiagram för funktionen DrawChar 
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6.5.3 Skriva ut en text 
När det finns en funktion för att skriva ut ett enda tecken så är det enkelt att 
implementera en funktion som skriver ut en hel text som består av flera tecken. 
Här har basfunktionen DrawChar modifierats lite och returnerar också nu vilket 
mellanrum det ska vara till nästa tecken. Det gör det möjligt att skriva ut flera tecken 
med samma mellanrum oavsett om det är ett bredare tecken som ”W” eller ett smalare 
tecken som ”I”. Denna funktionalitet är enkel att implementera och visas inte här. 
 
Funktionen för att rita ut text på skärmen kan se ut enligt följande C-kod. 
 
/* Draws a text on screen on a given x, y position */ 
void DrawText (unsigned int x, unsigned int y, char *s, 
        unsigned int weight, unsigned int color ) 
 
Det som skiljer denna funktion från basfunktionen DrawChar är argumentet s som är 
den text som ska skrivas ut. Den innehåller en lista på alla tecken som ska skrivas på 
skärmen. I C är den datatypen en pekare till en null-terminerad char vektor.  
Att skriva ut en text på skärmen kan göras enligt algoritmen som visas i figur 20. 
Här används basfunktionen DrawChar för att rita ut ett tecken på skärmen. 
 

 
 
                                  Figur 20. Flödesdiagram för funktionen DrawText 
 

 
Funktionen fungerar på både en lodrät och en horisontalt monterad skärm eftersom 
den använder basfunktionen DrawChar som i sin tur använder basfunktionen 
DrawPixel som stöder detta. Alla grafiska funktioner har utvecklats enligt samma 
princip. 
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6.5.4 Rita en linje 
Att rita en linje på skärmen är en mer komplex uppgift än vad man kan tro. 
Detta fast det redan finns en färdig basfunktion för att rita ut en bildpunkt på skärmen. 
Det är nämligen svårt att rita en helt rak linje på en datorskärm. För att lösa detta på 
bästa tänkbara sätt så används en algoritm som heter Bresenham's line-drawing 
algorithm. Den är enligt Foley, van Dam, Feiner och Hughes(1995) en snabb algoritm 
eftersom den endast hanterar heltal, och därmed inte behöver avrundas. 
Att multiplicera, dividera och avrunda flyttal påverkar nämligen prestandan hos en 
algoritm. Denna nackdel har den klassiska linjealgoritmen som kallas för incremental. 

 

 
                  Figur 21. Linje gjord med Bresenham’s algoritm 

I figur 21 kan man se att det inte finns tillräckligt med precision för att rita en rak linje 
mellan ändpunkterna. Man ser också hur Bresenham’s algoritm löser detta. 
Funktionen för att rita ut en linje på skärmen kan se ut enligt följande C-kod. 
 
/* Draws a line on screen */ 
void DrawLine(long x0, long y0, long x1, long y1, 
        unsigned int color) 

 
Funktionen har fem argument som är x- och y-punkterna samt den färg som linjen ska 
ritas med. I figur 22 visas DrawLine med incremental algoritmen, och på nästa sida 
visas funktionen med Bresenham's algoritm i figur 23 som ger bättre prestanda. 
  

 

 
                  Figur 22. DrawLine med algoritmen incremental 
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Figur 23. DrawLine med Bresenham’s algoritm 
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6.5.5 Rita en rektangel 
Att rita en rektangel är en av de enklaste funktionerna att göra eftersom det finns en 
funktion DrawLine att använda sig av som kan rita linjer. Man drar helt enkelt en linje 
mellan alla hörnpunkterna i rektangeln i den färg som anges som ett argument. 
Andra argument som anges är x- och y-koordinaterna för var det översta vänstra 
hörnet på rektangeln ska placeras på skärmen. Även rektangelns bredd och höjd anges 
vid funktionsanropet. 
Man kan också rita en fylld rektangel. Där anger man först en fyllnadsfärg och sedan 
en kantfärg som argument. Att fylla en rektangel kan enkelt göras genom att dra 
horisontala linjer i den färg som rektangeln ska fyllas med. 
I figur 24 visas funktionen DrawRect som ritar en vanlig rektangel och sedan C-koden 
för funktionen DrawFillRect som ritar en fylld rektangel. 

 
 

 
 

           Figur 24. Funktionen DrawRect 

 
/* Draws a filled rectangle on screen */ 
void DrawFillRect(unsigned int x, unsigned int y, 
           unsigned int width, unsigned int height, 
           unsigned int color, unsigned int fillcolor) 
{ 
    int i; 
 
    /* Fill rectangle with horizontal lines */ 
 for(i = 0; i <= height; i++) 
    { 
        DrawLine(x, y + i,  x + width, y + i, fillcolor); 
    } 
 
    /* 4 DrawLine calls, look in figure 26 */ 
 . . . 
} 
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6.5.6 Rensa skärmen 
Att rensa skärmen och fylla den med en angiven färg är en funktion som inte har 
många rader kod. Här används C-funktionen memset som fyller minnesområdet i 
framebuffern med angivet färgindex. 

 
/* Clear screen */ 
void LcdClearScreen (unsigned int color) 
{ 
 int size = 240 * 320; /* Framebuffer size * 
  

/* Set memory data */ 
 memset ((char *)lcd_base_addr, color, size); 
} 
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6.6 Kontroller 

6.6.1 Kontrolldata 
En kontroll kan vara en tryckbar knapp eller någon annan komponent som används när 
man bygger en applikation med hjälp av ett GUI. Kontroller kan ha olika egenskaper 
och unika händelser som måste hanteras. Data behöver därför sparas för varje kontroll 
så att de blir unika vid hanteringen. I C kan man enkelt göra en egen datastruktur 
(struct) för att lagra alla attribut och egenskaper. Exempel på data som bör lagras för 
en kontroll som skapas visas i tabell 1. 
 

Data Funktion Datatyp 
ID Unikt ID int 
X X-position int 
Y Y-position int 
Width Bredd int 
Height Höjd int 
Text Text som ska skrivas ut i kontrollen char 
State Lagrar olika tillstånd int 
Type Typ av kontroll (Button, Label etc.) int 
Style Text i normal- eller fet-stil int 
Align Justering av text (vänster, höger, etc) int 
Enabled Aktiverad eller avaktiverad kontroll int 

     Tabell 1. Data som bör lagras för varje kontroll som skapas 

6.6.2 Registrering av kontroller 
När en användare trycker på en pekskärm så kan det innebära att en kontroll måste 
ändra tillstånd och utseende. Det är just detta som gör att en användare kan vara 
interaktiv med applikationen som använder ett GUI. För att kunna hantera dessa 
händelser så måste kontrollens data som visades i tabell 1 registreras när kontrollen 
skapas. Varje gång en händelse genereras på pekskärmen så kan en lista med alla 
kontrollers data kontrolleras för att se om man har fått någon träff. Med träff menas 
om man har tryckt på en speciell kontroll. 
 
En träff kan beräknas eftersom man kan läsa pekskärmens x- och y-koordinater, och 
att man även vet alla kontrollernas x- och y-koordinater samt bredd och höjd. Om man 
t.ex. får en träff på en tryckknapp så kan en PenDown händelse från pekskärmen göra 
så att knappen ritas som nedtryckt. Om händelsen från pekskärmen istället var en 
PenUp så ritas knappen i sitt normaltillstånd. Det kan även genereras en click händelse 
om kontrollen är aktiverad som sedan hanteras i applikationen som använder 
tryckknappen. 
 
För att hantera händelser i systemet så registrerar man en callback-funktion varje gång 
en ny kontroll skapas. De funktionerna lagras i samma lista som data i tabell 1. 
Det är den funktionen som anropas varje gång man trycker på en kontroll på skärmen.  
Den funktionen kan hantera den grafiska uppdateringen och olika händelser som ska 
genereras i systemet som t.ex. kan vara att en click händelse. 
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För att lagra olika objekts data och callback-funktioner så används ofta idag länkade 
listor vilket gör att man kan skapa och registrera objekt dynamiskt i minnet. Med 
denna teknik så måste minne allokeras för datastrukturen som ska lagras. Detta kan 
bl.a. göras med funktionen malloc i C. Denna teknik innebär att man också måste 
frigöra det minne som allokerades med funktionen free när ett objekt tas bort och 
avregistreras. Gör man inte det så kan en applikation krascha efter ett tag om det tar 
slut på minnet. 
 
För att göra applikationen som använder detta GUI mera robust och utan risk för att 
minne inte frigörs på rätt sätt av användaren så väljs en annan strategi för att lagra 
kontrolldata och callback-funktioner. Denna strategi går ut på att lagra data i en statisk 
lista istället där man bestämmer max antal kontroller som samtidigt kan lagras och 
existera i ett fönster. Detta kan göras eftersom det rör sig om ett enklare GUI, och att 
endast en skärmbild (fullskärm) i taget ska visas på skärmen. Man vet alltså vilket 
skärmbild i applikationen som innehåller max antalet kontroller som ska registreras. 
Man kan då enkelt sätta en statisk storlek på den lista som ska lagra dessa kontroller.  
En fördel med att ha en statisk lista är att man får bättre kontroll på hur mycket minne 
applikationen använder sig av redan när man startar upp den. Vid dynamisk allokering 
kan man bli utan minne vid exekvering om man inte har riktigt kontroll på hur mycket 
minne applikationen tar efter en lång tids användande, och framförallt om man inte 
frigör minnet på ett korrekt sätt. 
 
Det som behöver lagras i den statiska listan är en datastruktur innehållande kontrollens 
unika data och en callback-funktion som hanterar kontrollens olika händelser.  
En callback-funktion kallas även för en funktionspekare i C och kan definieras enligt 
exempelkoden som visas här nedan. Där visas också datastrukturen som används för 
att skapa listan. Kontrollens data lagras här i en datastruktur som i detta exempel heter 
ST_CONTROL. Till sist visas också hur den statiska listan kan skapas i C. 
 
/* Callback definition */ 
typedef int (*EVENT_CALLBACK)(unsigned long, unsigned long, 

        unsigned short, void *Param); 
 

/* List data structure */ 
typedef struct 
{ 
  ST_CONTROL        stControl; /* Control data */ 
  EVENT_CALLBACK    pCallBack; /* Callback */ 
}ST_AREA_STRUCT; 

 
/* List storing callbacks and control data */ 
ST_AREA_STRUCT stList[MAX_CONTROLS]; 

 
För att registrera och ta bort kontroller i listan så skapar man speciella funktioner för 
att hanterar detta. När man registrerar en kontroll så hanterar funktionen det data som 
ska sparas i kontrollens datastruktur och spar sedan detta data i listan tillsammans 
med callback-funktionen. Den funktion som avregistrerar kontroller blir enkel 
eftersom den endast behöver nollställa vektorpekaren som anger den lediga 
positionen. 
I detta GUI ska nämligen alla kontroller avregistreras samtidigt eftersom det endast 
visas en skärmbild i taget. 
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6.6.3 Tryckknapp 
En av de kontroller som måste finnas enligt kravspecifikationen i bilaga 1 är en grafisk 
tryckbar knapp. Denna knapp ska kunna generera en händelse om användaren trycker 
på den. Den ska också innehålla en text för att ge användaren information om vad 
knappen gör när man trycker på den. 
 

 
Figur 25. En tryckknapp 

I figur 25 kan man se vilket utseende en tryckknapp ska ha i detta GUI. Det grafiska 
utseendet kan enkelt skapas genom att man ritar mörkare och ljusare linjer runt 
knappen. En ljusare linje ovanför och till vänster om knappen, och en mörkare linje 
nedanför och till höger får knappen att se normal ut (ej nedtryckt). I bilden till höger 
kan man se att knappen ser nedtryckt ut om man byter plats på de mörka och ljusare 
linjerna. Detta är ett smart sätt att visa olika tillstånd grafiskt på skärmen för knappen. 
Man kan förstärka den grafiska effekten ytterligare genom att flytta texten en 
bildpunkt nedåt och åt höger när man ritar knappen nedtryckt. 
Detta grafiska utseende på knappen har tagits från en stil som finns i de större 
operativsystemen som MS Windows och Linux. Det gör att knappen är lättare att 
förstå och att använda. Det är också en av de viktigaste punkterna att tänka på när man 
utvecklar ett GUI vilket tidigare har nämnts i avsnitt 3.6.3. 
 
För att skapa en ny knapp så gör man en funktion CreateButton som registrerar 
kontrollens data och callback-funktion. Detta görs enligt den teknik som föregående 
avsnitt 6.6.2 tog upp. 
Funktionen som ritar knappen kommer att använda de grafiska funktionerna 
DrawLine, DrawFilledRect och DrawText för att bygga upp den grafiska bilden.  
Nedan visas hur funktionen DrawButton kan se ut som ritar knappen på skärmen 
beroende på vilket tillstånd (state) som knappen är i. De olika tillstånd som kan 
existera för en knapp är ett normalt eller ett nedtryckt tillstånd. Med argumentet ID 
kan tryckknappens unika data hämtas i listan som lagrar alla kontrollers data och 
callback-funktioner. Kontrollens unika data används sedan i algoritmen som ritar 
knappen på skärmen som visas i figur 26.  

 
/* Creates a new button */ 
void CreateButton(unsigned int ID, unsigned int X, unsigned int Y, 
        unsigned int Width, unsigned int Height, char *Text, 
        unsigned int Enabled, EVENT_CALLBACK pCallBack) 
 
/* Draws a button on the screen depended on current state */ 
void DrawButton(unsigned int ID, unsigned int state) 
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                    Figur 26. En algoritm som ritar ut en tryckknapp på skärmen 
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6.6.4 Textkontroll 
En annan viktig kontroll som måste finnas i det GUI som tas fram är en textkontroll 
som endast visar en text. Texten ska gå att vänster och höger justera eller att centrera. 
Det ska också gå att visa texten i normal eller fet-stil. Kontrollen används för att visa 
textinformation eller som en etikett till någon annan typ av kontroll. 
 

 
             Figur 27. Utseende på textkontrollen 

För att rita text kontrollen i figur 27 så används samma typ av algoritm som visades i 
figur 26 när man ritade en tryckknapp. Man behöver endast utesluta de delar som ritar 
knappens kantlinjer. Funktionen kan heta DrawLabel där argumenten fortfarande är 
ID och state. Här finns också på samma sätt en funktion CreteLabel som skapar och 
registrerar kontrollen innan den ritas och uppdateras av funktionen DrawLabel. 
 
/* Creates a new label */ 
void CreateButton(unsigned int ID, unsigned int X, unsigned int Y, 
        unsigned int Width, unsigned int Height, char *Text, 
        unsigned int Style, unsigned int Align, 
        unsigned int Enabled, EVENT_CALLBACK pCallBack) 
 
/* Draws a label on screen */ 
void DrawLabel(unsigned int ID, unsigned int state) 
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6.6.5 LED 
För att visa ett tillstånd på t.ex. en digital port så behövs det enligt bilaga 1 en kontroll 
(LED) som kan visa om portens pinnar är hög eller låg. Den kan se ut som figur 28 där 
grön färg indikerar att pinnen är hög och röd färg låg. Röd färg kan även betyda att en 
pinne är kortsluten. Det är användaren av kontrollen som ska avgöra betydelsen av 
färgerna som används.   
 

 
               Figur 28. Utseende på kontroll (LED) 

För att rita en kontroll som visas i figur 28 så används samma princip som den 
algoritm som ritar en tryckknapp i figur 26. Skillnaden är att man utesluter texten och 
det nedtryckta tillståndet. Bakgrundsfärgen ska också väljas beroende på det tillstånd 
som kontrollen har (på eller av). En funktion SetLedState kan rita och uppdatera 
kontrollen beroende på kontrollens tillstånd. Registreringen och skapandet av en ny 
kontroll görs på samma sätt som man gjorde med tryckknappen och textkontrollen 
med en funktion som kan heta CreateLed. 

 
/* Creates a new led */ 
void CreateLed(unsigned int ID, unsigned int X, unsigned int Y, 
        unsigned int Width, unsigned int Height, 
        unsigned int State, EVENT_CALLBACK pCallBack) 
 
/* Draws a led control depended on state */ 
void SetLedState(unsigned int ID, unsigned int state) 
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7 Implementering av GUI 

Nu när alla grafiska funktioner och kontroller är färdiga så ska själva 
implementationen av det grafiska användargränssnittet göras på displayenheten. Här är 
det en kundanpassad applikation som ska använda det API som togs fram. 
De skärmbilder (fönster) som ska göras finns specificerade i bilaga 1. Det finns också 
flera andra specifikationer i projektet. En av specifikationerna anger vilka 
CAN-kommandon som ska skickas till det andra systemet när man t.ex. trycker på en 
knapp i ett fönster. CAN-protokollet och alla funktioner som ska kunna utföras i 
systemet kommer inte att redovisas här. Däremot så kan olika funktioner nämnas för 
att bättre kunna förklara vad kontrollerna som togs fram används till. 

 

7.1 Kundapplikationen 

I den kundanpassade applikationen som ska köras på displayenheten så ingår det 
många olika skärmbilder enligt bilaga 1. 
Att bygga alla skärmbilder i applikationen är ett arbete som underlättas avsevärt när 
det finns ett färdigt API för att skapa alla grafiska kontroller på skärmen. 
Man sparar mycket tid på att återanvända funktionerna vilket minskar 
utvecklingskostnaden för slutprodukten vilket var ett krav. Skärmbilderna blir också 
enkla att göra eftersom det nu inte krävs många rader kod för att skapa en kontroll.  
 
Principen för kommunikationen mellan systemen är enkel. Displayenheten talar om 
för det andra systemet via ett CAN-kommando vilken skärmbild som är aktiv, och rätt 
data kan då skickas vid behov till displayenheten som då kan bearbeta och visa det på 
skärmen. Det kan ske i form av text eller status som kan visas med hjälp av en 
ledkontroll. Att det finns inkommande data styrs via ett interrupt i systemet vilket gör 
kommunikationen effektiv eftersom inkommande data inte behöver kontrolleras hela 
tiden (pollning). Om en parameter eller ett tillstånd behöver ändras i det andra 
systemet så skickas ett CAN-kommando från displayenheten via ett bestämt protokoll. 
Då kommer oftast en tryckknapp att användas för att skicka detta kommando som 
illustreras i figur 29. En tryckknapp är därför en av de viktigaste kontrollerna för att en 
operatör ska kunna vara interaktiv med systemet. 

 

 
               Figur 29. Kommunikation mellan enhet och system 
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7.2 Skapa en skärmbild 

För att visa hur en skärmbild i applikationen byggs upp med det API som har tagits 
fram så används skärmbild 4 från bilaga 1 som visas i figur 30. Här ska operatören 
ställa in hastigheten på en rotor. Operatören är här föraren på grävskopan som rotorn 
sitter på. Principen för att bygga upp denna skärmbild på displayenheten kommer att 
gälla för alla skärmbilder som ska skapas. Hur man bygger upp de övriga kommer 
därför inte att redovisas här eftersom fokus i denna rapport är på hur man använder sig 
av det API som togs fram och inte på själva applikationen.  
 

 
          Figur 30. Skärmbild 4 från bilaga1 

Start och initiering av huvudprogrammet är redan gjord innan skärmbilden visas på 
skärmen. Programmet ligger också nu i en while-loop som inte gör någonting. 
Det är bara händelser från pekskärmen och inkommande kommunikation som får 
programmet att reagera. Detta triggas av de interrupts som är aktiverade för dessa 
händelser i mikrodatorn. Innan en skärmbild laddas så har operatören tryckt på någon 
knapp som anropar den funktion som skapar och ritar upp den. 
Funktionen som skapar skärmbilden i figur 30 och en förenklad callback-funktion som 
hanterar kontrollerna kan skapas med följande C-kod. 
 
/* Create window function */ 
void CreateWin4(void) 
{ 
    LcdClearScreen(SCREEN_BACKCOLOR); /* Clear screen */ 
  
 /* Create title label */ 
 CreateLabel(LABEL_TITLE, 80, 10, 160,  16, "Rotor", BOLD, 
        ALIGN_CENTER, ENABLED, WinCallback); 
 
 /* Create back button */ 
    CreateButton(BTN_BACK, 250, 190, 60, 40, "Åter", ENABLED, 
        WinCallback); 
     
    /* Create max and min controls */ 
    CreateButton(BTN_MAX_RIGHT, 10, 48, 120, 40, "Max höger", 
        ENABLED, WinCallback); 
    CreateLED(LED_MAX_RIGHT, 140, 56, 16,  16, STATE_OFF, 
        WinCallback); 
    CreateLabel(LABEL_MAX_RIGHT, 170, 58, 75,  16, "500 mA", 
        FONT_NORMAL, ALIGN_LEFT, ENABLED, WinCallback); 
 
    . . . 
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. . . 
 
CreateButton(BTN_MAX_LEFT, 10, 96, 120, 40, "Max vänster", 
    ENABLED, WinCallback); 
CreateLED(LED_MAX_LEFT, 140, 104, 16,  16, STATE_OFF, 
    WinCallback); 
CreateLabel(LABEL_MAX_LEFT, 170, 106, 75,  16, "650 mA", 
    NORMAL, ALIGN_LEFT, ENABLED, WinCallback); 
CreateButton(BTN_MIN_RIGHT, 10, 144, 120, 40, "Min Right", 
    ENABLED, WinCallback); 
CreateLED(LED_MIN_RIGHT, 140, 152, 16,  16, STATE_OFF, 
    WinCallback); 
CreateLabel(LABEL_MIN_RIGHT, 170, 154, 75,  16, "200 mA", 
    NORMAL, ALIGN_LEFT, ENABLED, WinCallback); 
CreateButton(BTN_MIN_LEFT, 10, 192, 120, 40, "Min vänster", 
    ENABLED, WinCallback); 
CreateLED(LED_MIN_LEFT, 140, 200, 16,  16, STATE_OFF, 
    WinCallback); 
CreateLabel(LABEL_MIN_LEFT, 170, 202, 75,  16, "200 mA", 
    NORMAL, ALIGN_LEFT, ENABLED, WinCallback); 
      
/* Create function buttons */ 
CreateButton(BTN_PLUS, 250, 25, 60, 40, "+", ENABLED, 
    WinCallback); 
CreateButton(BTN_MINUS, 250, 75, 60, 40, "-", ENABLED, 
    WinCallback); 
CreateButton(BTN_ENTER, 250, 125, 60, 40, "Enter", ENABLED, 
    WinCallback); 
 
/* CAN communication init code here */ 
 
} 
 
 
/* Window callback function */ 
int WinCallback(unsigned long Xpos, unsigned long Ypos, unsigned 
    short PenUpDown, void *Param) 
{ 
    PST_CONTROL Control = (ST_CONTROL *)Param; 
 
    if(Control->Type == BUTTON && Control->Enabled == ENABLED) 
        DrawButton(Control->ID, PenUpDown); /* Redraw button */ 
 
    /* Handle window control events */ 
    if(PenUpDown == PEN_STATE_CLICK || 
            Control->Enabled == ENABLED) { 
        switch(Control->ID) { 
            case BTN_BACK : 
      /* Button click code... */ 
      break; 
  case BTN_MAX_RIGHT: 
      /* Button click code... */ 
      break; 
       
            /* Rest of the buttons */ 
        } 
    } 
     
    return 0; 

    } 
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8 Test och resultat 

8.1 Utförande 

Test gjordes fortlöpande under utvecklingen i en väldig enkel miljö där endast LCD-
displayen och utvecklingskortet från Atmel användes. Det var i början fullt tillräckligt 
för att testa de funktioner som det grafiska användargränssnittet skulle innehålla. 
När denna del blev färdig och sedan skulle användas av den slutliga applikationen så 
infördes en mer realistiskt testmiljö. I denna miljö ingår det system som 
displayenheten ska samverka med. 
Detta system var en testrigg bestående av styrsystem och en joystick som kopplades 
till en digital port i systemet. Det delvis begränsade systemet simulerade mycket av 
den verkliga miljön på grävskopan. Det var fullt tillräckligt för att utföra test av det 
GUI som togs fram i samverkan med det övriga systemet och vid pågående CAN-
kommunikation. 
Man kan i denna miljö kontrollera systemets svarstider och att alla funktioner fungerar 
väl. Men även att samverkan mellan GUI och operatör fungerar bra. 

 

8.2 Resultat 

Test av displayenheten fungerade väldigt bra efter att ett problem med CAN-
kommunikationen rättades till. Här var det en liten miss med att avaktivera 
pekskärmens avbrottsrutin som störde kommunikationen. När detta var åtgärdat så 
fungerade till sist alla funktioner på diplayenheten och det system som det samverkade 
med. 
 
Testet visade att applikationen uppfyllde kraven på snabbhet. 
Den startade upp nästan direkt vid strömpåslag och den hade väldigt bra svarstider när 
man växlade mellan de olika skärmbilderna. Man kunde också verifiera att man inte 
behövde använda två framebuffers för att undvika flimmer på skärmen. I denna 
applikation visade det sig att man inte har detta behov eftersom skärmen är liten och 
antal samtidigt aktiva kontroller är begränsat.  
 
Testet visade också att applikationen var användarvänlig och lätt att förstå. 
Användaren som i detta fall var kunden tyckte att det GUI som hade tagits fram 
uppfyllde kraven på användarvänlighet. Det är kanske inte så kontigt eftersom kunden 
har varit med och gjort kravspecifikationen som innehåller de skärmbilder som skulle 
implementeras. Men det är ändå viktigt att verifiera att man har följt dessa krav som 
fanns på det grafiska användargränssnittet. 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att testet gick väldigt bra, och att samspelet mellan 
det grafiska användargränssnittet och applikationen fungerade utan problem. 
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9 Diskussion 

Enligt uppdragsgivaren för detta examensarbete ProElec AB så har projektet varit 
väldigt lyckat. Det har också varit positiva reaktioner från kunden vilket är det 
viktigaste slutbetyget för displayenheten som en tänkt slutprodukt. Metoden som har 
beskrivits här är i rapporten är också ganska enkel att förstå om man är van att arbeta 
med mikrodatorer och i programspråket C. Den visar att man inte ska vara rädd för att 
utveckla ett API själv som i detta fall där applikationen har ett enklare grafiskt 
användargränssnitt. Det visar på ett ingenjörsmässigt sätt att attackera ett problem. 
Metoden har trots fördelarna även en del brister. Största nackdelen med denna metod 
uppstår när man behöver använda mer komplexa kontroller och stöd för överlappande 
fönster. Att utveckla dessa funktioner kan ta tid och framförallt kan det ställa höga 
krav på programmeraren. Man bör alltså analysera det framtida behovet noga innan 
valet av denna metod görs. 
 
Behöver man mer komplexa kontroller och stöd för överlappande fönster så kan det 
istället löna sig att köpa ett färdigt API som stödjer detta. Det gör att det går snabbare 
att utveckla applikationer som har behov av att visa mer komplexa kontroller på 
skärmen. Det är då istället viktigt att välja en stabil tredje part eftersom ett beroende 
kommer att uppstå. Det kan vara att säkra framtida uppdateringar som fixar buggar i 
den produkt man köper. Man måste också tänka på att ett system med en mikrodator 
som har begränsade resurser ställer högre krav på den produkt man väljer att köpa. 
 
En annan nackdel med det GUI som togs fram är att användandet av en framebuffer 
inte hanterar större skärmar med högre upplösning på ett snyggt sätt. Om en skärm 
med högre upplösning ska användas så bör man införa två framebuffers så att flimmer 
och tröga uppdateringar på skärmen elimineras. I detta projekt så fanns inte detta 
problem eftersom en liten LCD-skärm med upplösningen 240x320 användes. Men det 
tar inte mycket tid att införa den funktionen som gör detta GUI mer skalbart så att 
större skärmar kan användas. 
 

10 Slutsatser 

Valet att utveckla ett GUI själv efter de krav som ställdes på applikationen visade sig 
vara väldigt lyckat. Utvecklingstiden var både kort och kostnadseffektiv. Att använda 
utvecklingskortet från Atmel gjorde också utvecklingen av mjukvaran enkel eftersom 
den hårdvara som behövdes redan fanns integrerad på kortet. Man sparade också 
mycket pengar på att schema och design av hårdvara fanns tillgänglig från Atmel.  
 
Applikationen som använde sig av det grafiska användargränssnittet fick också väldigt 
bra svarstider, och detta förändrades heller inte vid full CAN-kommunikation vilket 
var ett av de viktigaste kraven. Den grafiska miljön kunde också göras användarvänlig 
och helt efter kundens krav eftersom utvecklingen kunde göras utan ett beroende av en 
annan part. Utseendet och kontrollernas beteende kunde också utvecklas efter den 
tänkta standard på kontroller som MS Windows och Linux har vilket gör det enklare 
för de flesta operatörer att lära sig systemet. Däremot så har det GUI som togs fram en 
del brister som gör att det endast fungerar bra på en liten skärm med upplösningen 
240x320 och enklare typ av kontroller. Däremot så kan man som denna rapport visar 
göra väldigt avancerade och komplexa system med detta GUI. Oftast så behöver man 
bara tillgång till enklare typer av kontroller när man utvecklar inbyggda system med 
grafiska användargränssnitt. Det är heller inte omöjligt att utveckla nya kontroller vid 
behov.           
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Förkortningar 

 

API  Application Program Interface 

ARM Advanced RISC Machine 

ASCII American Standard Code for Information Interchange 

CAN Controller Area Network 

DMA Direct Memory Access 

DSP  Digital Signal Processing 

EEPROM Electrically Erasable Programmable Read Only Memory 

GIMP GNU Image Manipulation Program 

GTK The GIMP Toolkit 

GUI  Graphical User Interface 

I/O  Input/Output 

ID  Identity 

IRQ  Interrupt ReQuest 

JTAG Joint Test Action Group 

LED  Light Emitting Diode 

LCD Liquid Crystal Display 

MCU Microcontroller Unit 

MIPS Millions of Instructions Per Second 

MMU Memory Management Unit 

MS  Microsoft 

PDA  Personal Digital Assistant 

RISC Reduced Instruction Set Computer 

ROM Read Only Memory 

SAM Smart ARM-based MCU 

SDRAM Synchronous Dynamic Random Access Memory 

SPI  Serial Peripheral Interface 

SRAM Synchronous Random Access Memory 

TFT  Thin Film Transistor 

USART Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter 

USB  Universal Serial Bus 
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Bilaga 1: Kravspecifikation på skärmbilder i kundapplikation 

 
 

 
               Skärmbild 1. Driftläget 

Fönster som ska visas i driftläge. 
 
 

 
              Skärmbild 2. Inställningar för förare 

Meny med 6 undermenyer. Justeringar som utföres gäller mot aktiv förare. 
Under meny förare går det att kopiera mellan aktiv och övriga förare. 
 

 

 
              Skärmbild 3. Hastigheter 

Meny med 6 funktioner det går att ställa hastigheter på. 
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             Skärmbild 4. Hastigheter - rotor 

Välj en funktion, vald indikeras med "lysdiod". Öka och minska, spara med Enter. 
Om man inte vill spara ändringen avbryter man med att avaktivera funktionen. 
Om en ny funktion väljs utan att spara gäller de gamla inställningarna. När man 
justerar minvärde och aktiverar funktionen ska bara min utstyrning till ventilen gälla. 
Övriga funktioner ska gå som vanligt. 

 
 

 
              Skärmbild 5. Hastigheter - styrning 

Samma funktioner som ovan. 
 
 

 
               Skärmbild 6. Hastigheter - släntskopa 

Samma funktioner som ovan. 
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           Skärmbild 7. Hastigheter - tilt 

Samma funktioner som ovan. 
 
 

 
             Skärmbild 8. Hastigheter - extra 

Samma funktioner som ovan. 
 
 

 
               Skärmbild 9. Hastigheter - pytsare 

Samma funktioner som ovan. 
När min flöde aktiveras skall bara min styras ut även om funktionen körs för fullt. 
När hydralsystem "Typ 2" är vald blir utgången till pytsaren max oavsett inställning på 
max och min flöde. 
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             Skärmbild 10. Rampning 

Fyra funktioner är möjlig att rampa upp och ner. 
 
 

 
             Skärmbild 11. Rampning - rotor 

Start ramp och stopp ramp justeras i millisekunder. Ändra med + och - bekräfta eller 
spara med Enter. Välj funktion, aktiv visas med indikering. 
 
 
 

 
               Skärmbild 12. Rampning - styrning 

Samma funktioner som ovan. 
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               Skärmbild 13 Rampning - tilt 

Samma funktioner som ovan. 
 
 

 
             Skärmbild 14. Rampning - extra 

Samma funktioner som ovan. 
 
 

 
               Skärmbild 15. Kalibrering spakar 

Första val under spakar. Fyra analoga insignaler som är möjlig att kalibrera. 
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               Skärmbild 16. Kalibrering spakar - rotor 

Visa värde. Kvittera neutralläget. Dra spaken fullt åt båda håll och kvittera. 
Endast valbar ska vara möjlig att kvittera. För att spara klicka spara. Spakvärde visas i 
millivolt. 

 
 

 
                 Skärmbild 17. Kalibrering spakar - styrning 

Samma funktioner som ovan. 
 
 

 
                Skärmbild 18. Kalibrering spakar - tilt 

Samma funktioner som ovan. 
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               Skärmbild 19. Kalibrering spakar - extra 

Samma funktioner som ovan. 
 
 

 
               Skärmbild 20. Kalibrering spakar - dödzon 

Dödzon justeras i % av inläst aktivt område 
räknat från centrum. 
 
 
 

 
            Skärmbild 21. Felsökning 

Fyra felsökningsval. 
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               Skärmbild 22. Felsökning - digitala in 

Aktiv ingång indikeras. 
 
 

 
               Skärmbild 23. Felsökning - digitala ut 

Aktiv utgång indikeras, Om den är kortsluten byt färg. Grön visas om utgången är OK 
och rött visas om den är kortsluten mot GND. 
 
 
 

 
                Skärmbild 24. Felsökning - analoga in 

Visa spakvärde i millivolt. 
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                Skärmbild 25. Felsökning - analoga ut 

Aktiv utgång indikeras. Om den är kortsluten byt färg. 
Lika som digitala utgångar 
 

 
 

 

 
              Skärmbild 26. Information 

Funktion för att visa vilka programvaror som är installerad. 
 


