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Förord 
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Sammanfattning  

En kontakt togs med den blivande uppdragsgivaren Syntronic AB i Gävle då jag tyckte det föreföll 

som ett lämpligt företag att skriva mitt examensarbete på. Syntronic föreslog ett möte och under detta 

möte presenterade de ett uppdrag för mig. Uppdraget är inte helt till fullo det uppdrag jag har utfört. 

Det visade sig vara för stort, så avgränsningar har gjorts.  

 

En undersökning skulle göras om det var möjligt att ansluta ett WiFi-kort(Wierless Fidelity) till 

processorplattform. Processorplattformen som ingår i uppdragsgivarens kravspecifikation är 

iMX53(processorkrets). Det är en mycket kompetent liten dator som tillhandahåller stora möjligheter 

att utvecklas. Beslut togs om att dataöverföringen skulle ske med SPI. Efter gjorda efterforskningar 

stod det klart att TiWi-SL(nätverksmodul) modulen var mest lämpad i detta projekt. TiWi-

SL(nätverksmodul) modulen gick inte att ansluta direkt till iMX53(processorkrets) utan att ett 

adapterkort designades i Eagle. Adapterkortet frästes och löddes på Syntronic i Gävle. 

Expansionsporten ställdes in på iMX53(processorkrets) för att kunna kommunicera med TiWi-

SL(nätverksmodul) kortet. Av resultatet framgår att klockan fungerar. Det som återstår att göra är att 

konstruera drivrutiner, det skulle kunna vara ett kommande examensarbete. 

 

De svårigheter jag stött på under arbetets gång har varit.  

Hur skulle data överföras? 

Hur skulle korten kopplas ihop? 

Hur skulle adapterkortet se ut? 

Svaret på dessa frågor finner läsaren under resultatdelen samt i diskussionsdelen. 
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Abstaract 

A contact was with the prospective client Syntronic AB in Gävle when I thought it seemed like a 

suitable company to write my thesis on. Syntronic proposed a meeting and this meeting, they 

presented a mission for me. The task is not quite fully the task I have done. It proved to be too large, 

so the boundaries were made. 

 

An investigation would be done if it was possible to connect a WiFi card (Wierless Fidelity) to the 

processor platform. Processor platform is included in the client's specification is iMX53 (processor 

chip). It is a very capable little computer that provides great opportunities to develop. It was decided 

that the data transfer would take place with SPI. After made inquiries, it became clear that the Tiwi-SL 

(network module) module was most suited to this project. Tiwi-SL (network module) module can not 

connect directly to iMX53 (processor chip) without an adapter card was designed in Eagle. The 

adapter board were cut and soldered on Syntronic in Gävle. The expansion port was set at iMX53 

(CPU chip) to communicate with Tiwi-SL (network module) card. The results show that the clock 

works. What remains to do is to construct the drivers, it could be a future thesis. 

 

The difficulties I encountered during the work has been. 

How could data be transferred? 

How would the boards are connected together? 

How would the adapter card look like? 

The answer to these questions the reader will find in the results section and in the discussion section. 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Syntronic Research and Development i Gävle arbetar med att ta fram nya produkter inom elektronik, 

elektromekanik och mjukvara åt några av väldens mest högteknologiska företag. Syntronic har sett 

flera kommande användningsområden för processorkretsen iMX53 från Freescale. Processorkretsen 

innehåller en ARM11 processor med en cortex-8A kärna.[1] En mycket kraftfull och flexibel 

processor som går att ansluta till många olika applikationer. Processorkortet är förberett med ett Linux 

operativsystem. Skärm, tangentbord, mus och Ethernet är en del applikationer som redan är 

implementerade. Många elektroniska kommunikationsapparater är fortfarande analoga, med hjälp av 

iMX53 skulle det gå att digitalisera många applikationer. Appliceras ett WiFi kort och en router så 

skulle iMX53 kunna modifieras till att använda som porttelefon eller snabbtelefon på exempelvis ett 

sjukhus. iMX53 har ett flertal olika anslutningsmöjligheter, så som USB, SPI och HDMI. De 

utmaningar detta projekt ger är att hitta en WiFi modul som verkar duglig och värd att lägga ner tid på. 

Hur anslutningen ska implementeras samt konstruktion samt design av eventuellt adapterkort. Den 

kanske största utmaningen är dock att det är ett tidsbaserat projekt på tio veckor.  

1.2 Syfte 

Syntronic vill undersöka vilken WiFi(Wireless Fidelity) krets/modul som är lämpligast att använda till 

att ansluta mot processorkretsen iMX53. Hur anslutningen mellan WiFi(Wireless Fidelity) och 

processorkretsen iMX53 måste implementeras, samt designa och implementera en adapter mellan 

WiFi(Wireless Fidelity) applikationen och iMX535 om det är av behov.   

 

1.3 Avgränsningar 

Att finna ett modulkort som förefaller lämpligt och värt att undersöka om det är genomförbart att 

ansluta detta modulkort till iMX53. Inställningar och drivrutiner till iMX53 tas fram om tid finnes. 
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2 Teori 

I detta kapitel förklaras begreppen WiFi(Wireless Fidelity), SPI(Serial Peripheral Interface), Linux 

och inbäddade system. Detta för att läsaren ska få en bättre förståelse för resten av rapporten. 

2.1 WiFi 

Det finns olika typer av trådlösa lokala datornätverk dessa kallas WiFi(Wireless Fidelity) eller 

”trådlöst LAN”. Den standard som oftast används är IEEE 802.11.[2] Den stöder datorer, IP-telefoner, 

handdatorer, smartphones, mediaspelare m.m. Hastigheter upp till 300 Mbit/s i delad 

överföringshastighet kan uppnås med de standarder som används idag. Den teknologi som 

WiFi(Wireless Fidelity) använder sig av är baserad på radiovågor/mikrovågor i 2,4, 3,6 och 5,0 GHz 

bandet. Användaren kan förflytta sig fritt inom området som WiFi(Wireless Fidelity) applikationen 

sträcker sig över och samtidigt vara ansluten till nätverket. Det är en låg investeringskostnad med 

WiFi(Wireless Fidelity) jämfört med trådburet LAN(Local Area Network). 

2.2 SPI (Serial peripheral interface) 

SPI är framtaget och namngivet av Motorola, det är en synkron seriell datalänks standard. 

Kommunikationen sker i ett master/slave system och överföringen sker i full duplex. När flera 

slavenheter är i bruk avgörs vilken av enheterna masterns ska prata med genom SS (Slave Select). På 

master enheten är SS en utgång motsvarande pinne på slavenheten är med andra ord en ingång.[3] 

 

 

Figur 1, SPI överförings block med datariktningsvisare 
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2.2.1 SPI pinnkonfigurations förklaring 

Denna text förklarar de förkortningar man brukar använda sig av när man diskuterar SPI överföring. 

Det ska även sägas att det finns andra sätt att förkorta. Men i denna text används dessa.  

 

SCLK: Den seriella klockan (Serial Clock) 

MOSI: Data ut från master (Master out Slave in) 

MISO: Data ut från slave (Master in Slave out) 

SS: Avgör vilken av slav enheterna som kommunikationen ska ske med (Slave Select) 

 

2.2.2 Dataöverföring 

Master enheten börjar med att konfigurera SPI porten, frekvensen får inte överstiga slav enhetens 

maximala frekvens. Polaritet och fas ska ställas in i denna applikation användes spi_mode_0. Med 

det menas att klockansignalen är noll i ursprungsläget, data fångas på stigande flank och sprids på 

fallande flank. Därefter sänder master enheten ut en SS signal för att klargöra för slav enheterna vilken 

den vill kommunicera med. Master enheten kan bara kommunicera med en av slavenheterna åt 

gången. För varje komplett överföring av data skickas1 byte data. Det kallas för en full duplex 

överföring. Det är vanligast att den mest signifikanta biten ”klockas” ut först och hela registret flyttas 

ett steg och det blir en ny mest signifikant bit som väntar på att bli ”ut klockad”. Processen upprepas 

till skiftregistret inte innehåller någon bit, se Figur 2.[4]  

 

 

 

Figur 2, SPI bit förflyttning i utklocknings skedet. 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb/SPI_8-bit_circular_transfer.svg
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2.3 Linux 

Linux är ett gratis operativsystem som utvecklades av en ung doktorand i Finland vid namn Linus 

Torvalds. Linux offentliggjordes år 1991 sedan dess har fler och fler användare tagit detta opensource 

operativsystem till sig. Ingenjörer, utvecklare har portat Linux mot olika CPU(Central Processing 

Unit)-artitekturer och det har resulterat i något som kallas Embedded Linux. Namnet kommer ifrån att 

Linux används i inbäddade datorer, så som mobiltelefoner, mediaspelare och andra elektroniska 

produkter. Linux är inte alltid ett förstahandsval om man söker ett realtids operativsystem. Om man 

verkligen skulle behöva använda Linux som ett realtidsystem så finns det några ”add on” så som RTIA 

och EXENOMAI dessa är till för att uppnå bättre realtidsprestandard. [5]    

 

2.4 Inbäddade system 

Inbäddade system är ofta en dator eller ett mindre datorsystem som ofta har specialfunktioner. 

Realtidskrav är ofta någon form av krav, mjukvaran ligger ofta på ett flashminne eller i ROM. 

Inbyggda system finns både i hemmet och på mycket mer avancerade ställen. I hemmet hittar man 

inbyggda system i hemelektronik, mobiltelefoner. Industrirobotar, flygplan och tåg är andra stället 

man kan hitta inbäddade system på. Inbäddade system är mycket mer driftsäkrare än till exempel en 

vanlig hem pc. I en dator som är uppbygg med inbäddat system går det inte att ladda in egen 

programvara i, därav den säkrare funktionaliteten. Inbäddade system startar också väldigt fort då de 

inte behöver något komplicerat startförfarande.[6] Vissa inbyggda system kan vara mer lik en 

persondator där en Windows eller Linux version kan användas. 
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3 Process och resultat 

Som beskrivit i inledningen ville uppdragsgivaren att ett iMX53 kort skulle anslutas till ett 

nätverkskort. Vid behov skulle även ett adapterkort designas. Process och resultat redogör för läsaren 

hur arbetet med iMX53kortet, WiFi(Wireless Fidelity)kortet och adapterkortet har genomförts och vad 

det har lett fram till för resultat. 

3.1 iMX53 

iMX53 är ett utvecklingskort framtaget av Freescale. Det innehåller en ARM Cortex-A8 processor, ett 

Linuxbaserat operativsystem ligger på ett externt micro SD kort. Utvecklingskortet är utrustat med ett 

antal förbestämda externa interfaces såsom, display, extern hårddisk, kamera, portar för expansions 

kort och USB. iMX53 använder fyra 2-Gigabit DDR3 SDRAM IC tillverkas av Micron för totalt 

inbyggda RAM-minne på 1 gigabyte. SDRAM databredden för varje IC är 16 bitar.[8]  

 

Expansionsporten togs främst fram för att iMX53 skulle ha stöd för ett HDMI(High Definition Media 

Interface) dotterkort samt att kunna stödja ett befintlig LCD(Liquid Crystal Display) dotterkort. 

Expansionsporten utformades så att det ska vara en port med allmän befogenhet/signal utformning. 

Vissa funktioner på chipet är inte tillgängligt för allmänheten, utan riktar sig mer mot utvecklare. 

Människor med tillräcklig kunskap och vilja att utveckla dotterkort som sedan anslutes till iMX53 för 

utökad funktionalitet. Många av pinnarna i expansionsporten är multiplexade.[8] Med det menas att de 

kan ha olika funktionalitet beroende på utförande, för att kunna utöka användningsområdet för 

expansionsporten. 
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3.2 WiFi kort 

Diskussion fördes med uppdragsgivaren om på vilket sätt datakommunikationen skulle överföras 

mellan eventuellt WiFi(Wireless Fidelity) kort och iMX53 kortet. Beslut togs att SPI(Serial Peripheral 

Interface) var att föredra då det är relativt enkelt att implementera. Det fanns ett par olika 

WiFi(Wireless Fidelity)-modulkort ute på marknaden som diskuterades i ett tidigt skede i projektet. 

Begränsningen var dock att dataöverföringen skulle ske via SPI(Serial Peripheral Interface), det 

begränsade dock urvalet. Det har själklart varit möjligt att använda sig av något annat 

dataöverföringssätt men nu valdes SPI(Serial Peripheral Interface) och TiWi-SL kortet. TiWi SL är ett 

modulkort som har en inbyggd nätverksstack, det sitter även en antenn på kortet se Figur 3.  

 

 

Figur 3, TiWi-SL modulkort från Texas Instruments. 
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Andra modulkort undersöktes om de gick att användas för denna applikation. Bland andra MAXIM’s 

MAX2831 modulkort studerades. Det föreföll som ett kompetent WiFi(Wireless Fidelity)-modulkort, 

men föll bort när det inte gick att ansluta till det via SPI. TiWi SL kortet har ett flertal anslutningar. De 

kontakter som adapterkortet ansluts emot är J1 och J2 som sitter på undersidan av kortet. Det är TFM 

kontakter från Samtec. Dessa kontakters pinnkonfiguration finns att skåda i Tabell 1. 

 

 

Tabell 1, pinnkonfiguration Samtec TFM-110-01-S-D-WT kontakter 

 

TiWi-SL är en 2,4GHz WiFi modul från LS Research. Den är baserad på CC3000 från Texas 

Instrument som är förberedd med nätverksstack och stöder standarden 802.11.[2] TiWi-SL är en 

trådlös fristående modul som gör det lättare att koppla upp sig mot ett nätverk. Den är konstruerad så 

att den anslutande datorn kan vara en okomplicerad produkt. Det ställs inte så stora krav på den 

anslutande datorn. Ingen programvara behöver tas fram till TiWi-SL modulen utan de begränsas till 

drivrutiner till den master enheten som man behagar att använda sig utav. Serial peripheral interface, 

serial debugg interface, media access controller är funktioner som är implementerade på TiWi-SL 

kortet.[8]   

  



Martin Lundberg  Anslutning av WiFi modul till processorplattform  

 

8 

3.3 Adapterkort 

 Adapterkortet konstruerades i Eagle, Eagle är ett ritprogram för konstruktion och design av kretskort. 

Footprint dokument laddades ner från tillverkarens hemsida för de två olika kontakterna som sitter på 

kortet. Dokumenten användes som grund för att skapa nya kontakter i Eagle. Ett krets schema 

konstruerades, se Figur 4. 

 

Figur 4, kretsschema till adapterkort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utifrån det designades adapterkortet. Det är utformat så att två 20 pinnars hålkontakter från Samtec 

(TFM-110-01-S-D-WT) är monterade på översidan av kortet. På undersidan sitter en ytmonterad 

kontakt från Samtec (QTH-060-07-L-D-A).  Ledningsbarnorna är implementerade på undersidan av 

kortet. Dessa är designade efter bästa förmåga med tanke på den strikta begränsning av var 

kontakterna kan placeras. Från den ytmonterade kontakten till pinnarna från den hålmonterade 
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kontakten har ledningsbarnor implementerats. Runt dessa ledningsbarnor har jordplan skapats som är 

ansluten till jorden på de tre kontakterna, se Figur 5 .  

 

 

Figur 5, Adapterkort grafisk layout 

 

De två TFM kontakterna ansluts mot TiWi-SL kortet medans QTH kontakten ansluts mot iMX53 

kortet. Överföringen mellan korten sker via SPI. Adapterkortet kopplas samman med de övriga korten 

enligt Figur 6-6. 

 

 

Figur 6, Modulschema. Förklaring hur de olika korten ska kopplas samman. 

 

 

Figur 7, iMX53kort, adapterkort och TiWi-SLkort sammankoplade. 
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 Kortet konstruerades med hjälp av en korfräsmaskin på Syntronic i Gävle. Gerberfiler exporterades 

ifrån Eagle och lades in på korfräsen. Kortfräsen fräser bort den koppar som inte ska vara med på 

kortet, på så sätt skapas de ledningsbarnor och paddar som är designade. Den borrar även de hål som 

ska vara till hålkontakterna och de styrpinnar som är till för att kontakterna ska hamna på rätt ställe. 

Kortet är nu fräst och klart för att mätas upp. Uppmätningen skedde i Syntronics labb i Gävle med 

hjälp av multimeter och ett mikroskop. Resistans mätning utfördes på ledningsbarnor, ej 

implementerade pinnar på kontakterna och jordplan. Eventuella avbrott på ledningsbarnor 

kontrollerades även. Nästa steg i processen var att löda fast de tre kontakterna och de två 

luftledningarna. Lödningen skedde för hand med mikroskåp och utfördes på Syntronic i Gävle. Efter 

lödningen undersöktes kortet igen för att säkerställa att inga kortslutningar uppstått. Den slutgiltiga 

versionen av kortet kan ses i Figur 8.  

 

 

Figur 8, Slutversion av adapterkort konstruerat på Syntronic i Gävle. 
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3.3.1 Mjukvara 

För att iMX53 kortet ska fungera ihop med TiWi-SL kortet måste drivrutiner tas fram till iMX53 

kortet, portinställningar måste göras på iMX53 kortet. Expansionsportet måste veta vilka pinnar den 

ska använda sig av. Till att börja med sattes en virtuell iMX53 processor upp för att kunna simulera 

och testa kod. Källkoden till iMX53 kortet finns att hämta på Freescales hemsida[9]. Inställningarna 

för expansions porten måste ändras så att processorn vet att den ska kommunicera via SPI på 

expansionsporten. Pinnkonfigurationen är viktig, rätt pinne på iMX53 kortet måste kommunicera med 

rätt pinne på TiWi-SL kortet. Följande pinnkonfiguration ställdes in, ses i Tabell 2 .  

 

TiWi-SL J1 Beteckning iMX53 pinn nr Beteckning 

1 GND 6 Ground 

10 PWR_EN 5 3.2V Power 

12 SPI_IRQ 76 cspi RDY 

14 SPI_CS 68 cspi SS0 

16 SPI_CLK 62 cspi SCLK 

18 SPI_DI 64 cspi MOSI 

19 GND 6 Ground 

20 SPI_DO 66 cspi MISO 

TiWi-SL J2 Bestäckning iMX53 pinn nr Betäckning 

2 GND 6 Ground 

7 VCC 49 3.2V Power 

9 VCC 47 3.2V Power 

Tabell 2, Pinnkonfiguration iMX53 samt TiWi-SL   

 

 

 

 

 

  



Martin Lundberg  Anslutning av WiFi modul till processorplattform  

 

12 

 

Tid lades ner till att söka efter färdiga drivrutiner online samt hos tillverkare. Inga färdiga drivrutiner 

hittades för att iMX53 ska kunna kommunicera med TiWi-SL kortet. När inga drivrutiner hittades togs 

beslut om att det skulle prioriterats bort då projektet var tidsbestämt till 10 veckor. Inställningar för 

expansionskorten har modifierats. Default läget för expansionsporten är att ha displayen som enhet. 

Koden för dessa inställningar har kommenterats bort och muxinställningarna för spi har lagts till, se 

Figur 9. Koden knyter spifunktionerna till rätt fysisk pinne på kortet. 

 

 

Figur 9,spi muxinställningar för expansionsporten på iMX53 . 

 

Initieringen av expansionsporten har även den ändrats och den koden ses i Figur 10. Den första 

kodraden finns i initieringen av expansionsporten och ändrar helt enkelt riktning på vart programmet 

ska titta för att få instruktioner om expansionsporten. De två funktionerna nedan ställer in hastigheten, 

modes och buss nummer. SPI(Serial peripherial Interface) modet som används är mode noll.  

 

 

Figur 10, kod för inställningar på expansionsporten 
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3.4 Tester 

Ett testprogram har använts för att verifiera att inställningar för expansionsporten är korrekta samt att 

adapterkortet fungerar, se Figur 11. Det som test programmet redovisar är kommandona för att starta 

programmet samt det resultat programmet returnerar. Databyte skickas och det som syns i form av FF 

långt ner i Figur 11 är de byte som programmet får i retur av expansionsporten och det verifierar att 

expansionsporten är korrekt inställd.  

 

 

Figur 11, testkörning av spi testprogram spidev3.0 
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Mätningar har gjorts på kontakt J1, pinne 16. Den pinnen är SPIklockan inställd på. Figur 12 verifierar 

funktionen hos expansionsporten, klockan växlar mellan ett och noll. Oscilloskopsbilden visar 1 

överföringscykel, bestående av 8 bitar. Dataöverföringshastigheten är 500KHz. Det blir automatiskt ett 

mellanrum till nästa cykel när varje cykel avslutas lågt och börjar lågt. 

 

 

Figur 12, test klockning av spi klockan på expansionsporten 
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4 Diskussion 

4.1 Adapterkort 

Design och implementation av adapterkortet tog längre tid än vad som planerats. Större delen av tiden 

fick läggas på att sätta sig in i utvecklingsmiljön. Adapterkortet har kunnat utformats på ett lite 

annorlunda sätt. Ledningsbarnor skulle konstruerats tjockare och kortet skulle ha minimerats från ytor 

som inte är anslutna till jord eller anses vara överflödiga. Vian skulle även ha implementerats istället 

för luftledningar. Översidan av kortet är tillgängligt, kortet skulle på så sätt ha kunna gjorts mycket 

mindre och designen skulle blivit bättre. Jordplanen skulle kunna optimerats bättre. Nya 

kontaktmodeller skapades i Eagle för att försäkra att måtten blev helt rätt och att kontakterna skulle 

passa på adapterkortet. Personal på Syntronic i Gävle hjälpte mig att fräsa adapterkortet. När kortet 

kom ifrån fräsen så mättes det upp och handarbete med en skalpell och mikroskåp fick utföras för att 

skrapa rent kortet. Mellan vissa ledningsbarnor och paddar hade inte fräsen fått bort all koppar. Med 

en annan typ av fräs skulle detta arbete ha kunna kortats ner tidsmässigt. Lödningen utfördes med stor 

precision av personal på Syntronic i Gävle. Vid produktion av fler än ett kort så skulle inte 

handlödning vara ett alternativ. 

 

 

4.2 iMX53 

Processorkortet är en kraftfull liten dator med stora möjligheter. Med lite fantasi går det att komma på 

många kommande användningsområden för den. Navigation, underhållning i bilar, spelkonsol eller 

surfplatta är produkter som iMX53 skulle kunna utvecklas till. Eftersom den inte är färdigutvecklad 

och källkoden finns tillgänglig så kan den som har kunskap, eller kan tillgodogöra sig denna kunskap, 

utveckla processorkortet till vad den själv önskar. Det kort som användes i detta arbete är förinstallerat 

Linux version Ubuntu. En bra miljö att arbeta i och iMX53 kortet är väl förberett. Det är bara att 

stoppa i tangentbord, skärm och mus. Sätt på strömmen sedan har användaren fullständig tillgång till 

källkod och kan börja testa och implementera sina egna applikationer. Operativsystemet ligger på ett 

microSD kort. Innan användaren börjar modifiera koden kan det vara bra att ta en kopia på 

operativsystemet så att en återställning är möjlig utan allt för mycket jobb. Inställningar för 

expansionsporten hjälpte personal på Syntronic i Gävle till med. 
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5 Slutsats 

Jag anser mig ha fullföljt uppdraget jag tillhandahölls av Syntronic. Ett WiFi(Wireless Fidelity) 

modulkort har identifierats. Undersökning har gjort om det är möjligt att ansluta detta WiFi(Wireless 

Fidelity) modulkort till processorplattformen iMX 53. Design och implementation av ett adapterkort 

har slutförts samt inställningar för expansionsporten är gjorda. 

5.1 Adapterkort 

Adapterkortet skulle vid vidareutveckling kunna minimeras och byggas in i en plastkapsel tillsammans 

med TiWi-SL kortet. Placeringen av Adapterkortet skulle även det kunna designas om och kanske går 

det att få både TiWi-SL kortet och adapterkortet att sitter mer centrerat. Det finns ju alltid en risk med 

att ha saker sticka ut.  

 

5.2 WiFi kort 

Valet av WiFi-modul uppfyller kraven som beställaren ställer. CC3000 är en kompetent processor som 

kan anslutas bland annat via SPI(Wireless Fidelity). Överföringssätt beslutades i samtycke med 

beställare och valet föll på SPI(Wireless Fidelity), då det är ett relativt smidigt överföringssätt. TiWi-

SL’s funktionalitet ligger i linje med vad beställaren efterfrågar. 

5.3 iMX53 

För att få TiWi-SL kortet att fungera ihop med processorkortet så måste drivrutiner till iMX53 kortet 

implementeras. Det borde kanske ha blivit gjort, nu är inte så fallet. Personalen på Syntronic hade inte 

tid att hjälpa mig med det. Jag hade inte hunnit få ihop det på de få veckor som jag hade att tillgå. Men 

det skulle eventuellt vara ett ex jobb i framtiden att implementera drivrutiner och få enheten att ansluta 

till ett nätverk. Det skulle vara intressant att få testa den slutgiltiga produkten och se vilken 

presstandard den håller, vilka avstånd den tillåter och vilken hastighet det går att komma upp i.  
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