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Sammanfattning 

Projektet undersökte dagens marknad gällande trådlösa nät samt kommunikation mellan 

verktyg som används för diagnostik/underhåll och ett inbyggt system. Utifrån underlaget som 

erhölls genom intervjuer har ett demosystem skapats som bygger på Bluetooth Low Energy 

(BLE) kommunikation mellan ett inbyggt system och en Android-enhet.  

 

Denna rapport avser redogöra för de verktyg och metoder som använts för att konstruera ett 

demosystem samt resultatet av en analys av BLE-kommunikationen. 

 

Bluetooth Low Energy är ett spännande protokoll med stora tillämpningsmöjligheter inom 

industrin. Detta projekt har undersökt möjligheterna att kommunicera mellan en Smartphone 

och en Raspberry Pi och utifrån resultaten som uppkommit kan slutsatsen dras att BLE är ett 

protokoll som kan ha många och fördelaktiga tillämpningar inom Industriell IT. 

 

 

 

 

Abstract 

This project investigated the current market regarding wireless net and the communication 

between the tools used for diagnostics/maintenance and an embedded system. Based on 

documentation obtained through interviews a demo system was created based on Bluetooth 

Low Energy (BLE) communication between an embedded system and an Android device. 

 

This report intends to describe the tools and methods used in the design of the demo system 

and the result of an analysis of the BLE communication. 

 

Bluetooth Low Energy is an exciting protocol with wide applicability within the industrial 

field. This project investigated the communicational possibilities between a Smartphone and a 

Raspberry Pi and based on the results that emerged the conclusion can be drawn that BLE is a 

protocol with many beneficial applications within industrial IT. 
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Förord 

Jag vill tacka Prevas som har gett mig möjligheten att få utforma och fullfölja ett examens-

arbete baserat på min egen idé. Till min handledare Jack Pencz vid Örebro universitet säger 

jag även ett stort tack, för att han åtog sig denna uppgift. Jag vill även passa på att säga ett 

stort tack till min far, som väckte mitt intresse för datorer och inbyggda system för många 

långa år sen. 
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1 Inledning 

Kapitlet avser redogöra kort bakgrund om olika delar som projektet berör, samt redogöra för 

projektets beskrivning där syfte och krav framställs. 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Industri 

Industrin står ständigt inför nya utmaningar, och i takt med att den globala konkurrensen ökar 

samt den snabba teknikutvecklingen måste företagen skapa innovativa lösningar för fortsatt 

konkurrenskraftighet. I början av 1970-talet började industrirobotarna bli en del av den 

dagliga verksamheten på fabriken [1], med intåget så kom även behovet av personal som 

servar, felsöker och reparerar roboten. För kommunikationen mellan diagnostikplattformen 

och styrenheten för det inbyggda systemet används vanligtvis seriell port (RS-232), Ethernet 

eller USB. Det finns även exempel där Bluetooth används [2, 3]. Information Technology (IT) 

blir även en större faktor inom industrin där hanteringen smartphones och läsplattor har blivit 

en del utav det dagliga arbetet [4], med det ökar även efterfrågan av ”smarta” lösningar och 

det är här företag som Prevas kommer in i bilden 

1.1.2 Prevas 

Prevas är ett konsultföretag med cirka 600 medarbetare med kontor i Sverige, Norge, 

Danmark, Tyskland och Indien. Sedan starten år 1985 har Prevas hjälpt sina kunder att växa 

och utvecklas genom innovativa lösningar inom inbyggda system och industriell IT. Detta har 

lett till att Prevas blivit marknadsledande inom områdena [4]. Exempel på branscher där 

Prevas är huvudleverantör och utvecklingspartner till företag är: Life Science, telekom, 

fordon, försvar och verkstadsindustrin. Företaget har vid två tillfällen vunnit förstapriset i 

Swedish Embedded Awards inom kategorin Enterprise samt att de var det första 

konsultbolaget inom IT-sektorn som certifierades enligt standarden ISO 9001. Några exempel 

på Prevas nuvarande kunder är Volvo, Siemens, E.ON, ABB, Ericsson, Atlas Copco m.fl.[4]. 

 

1.1.3 Bluetooth 

Bluetooth är ett trådlöst kommunikationsprotokoll som år 1994 utvecklades av Ericsson för 

att vara ett trådlöst alternativ till RS-232. År 1998 gick Ericsson ihop med Intel, Nokia, 

Toshiba och IMB och bildade gruppen Bluetooth Special Interest Group (SIG). Då inget 

företag äger teknologin jobbar de tillsammans för att preservera, utbilda och vidareutveckla 

Bluetooth-teknologin. [5] 

 

Bluetooth-teknologin opererar i området 2.4 - 2.485 GHz. Teknologin använder sig av ett 

frekvenshoppande spridnings spektrum där data skickas som uppdelade paket där varje paket 

skickas på en av de 79 Bluetooth-kanalerna. Varje kanal har en bandbredd på 1 MHz där den 

första kanalen startar på 2402 MHz och fortsätter upp till 2480 MHz [5]. Då adaptiv 

frekvenshoppning används, utförs det vanligtvis 1600 hopp per sekund för att undvika 

störningar från andra trådlösa teknologier. Strukturen för protokollet är av Master/Slave, där 

en Master-enhet kan vara sammankopplad med ett maximum av sju enheter i ett trådlöst 

personligt nätverk (WPAN). Räckvidden och energikonsumtion för protokollet är uppdelat i 

tre klasser. Se tabell 1.1.3.1. 
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Klass Maximal tillåten effekt 
Ungefärlig räckvidd 

(m) 

 (mW) (dBm)  

1 100 20 ~100 

2 2.5 4 ~10 

3 1 0 ~1 

 
Tabell 1.1.3.1 Klassindelning av Bluetooth 

 
Hastigheten för Bluetoothprotokollet har ändrats från V1.0 till V3.0, (se Tabell 1.1.3.2), då en 

”High speed”-teknologi (HS) utvecklades. Bluetooth HS kommunicerar dock inte via det 

vanliga Bluetoothprotokollet utan använder sig av en alternativ MAC/PHY-metod (AMP-

metod) metod för att skicka data, vilket oftast förknippas med IEEE 802.11 (Wi-Fi). Den 

initiala upptäckningsmetoden använder sig däremot av Bluetoothradion. [5] 

 

 

Version Hastighet 

1.2 1 Mbit/s 

2.0 + EDR 3 Mbit/s 

3.0 + HS 24 Mbit/s 

 
Tabell 1.1.3.2 Hastigheter för olika Bluetooth versioner 

 

1.1.4 ZigBee 

ZigBee skapades år 1998 som ett lågkostnads alternativ till andra trådlösa nätverk t ex 

Bluetooth. Protokollet används vanligen i trådlösa M2M-nätverk (maskin till maskin) och 

bygger på standarden IEEE 802.15.4 och opererar i radioband för industri, vetenskap och 

medicin (Industrial, Scientific and Medical band - ISM): 868MHz i Europa, 915MHz i USA 

och Australien samt 2,4 GHz-bandet. ZigBee blev standardiserat år 2003 och organisationen 

ZigBee Alliance formades. Ett medlemskap i ZigBee Alliance kostar $3500 årligen och ger 

rättigheter till att skapa produkter för marknadsanvändning enligt specifikationen för ZigBee. 

Protokollet bygger på algoritmen Ad-hoc On-demand Distance Vector (AODV) för att skapa 

ett ad-hoc nätverk av noder, där möjligheter att på 2,4 GHz-bandet ansluta upp till 64000 

enheter. Räckvidden på nätverket är motsvarande det för Bluetooth och sträcker sig från 10 

till 100 m beroende på effekten hos antennen. Hastigheten hos ZigBee har uppmätts till 250 

kbit/s på 2,4GHz-bandet. För att undvika att störa ut ZigBee i ett hemnätverk bör routern 

konfigureras att vara på kanalerna 15, 20, 25 eller 26 samt att undvika kanalarena 1, 6 och 11. 

[6, 7] 

 

1.1.5 Bluetooth Low Energy 

Bluetooth V4.0 introducerades 2010 och är en utbyggnad av Bluetooth Classic-protokollet. 

Denna utbyggnad medförde sänkningar i strömåtgång samt två olika typer av 

implementeringar.  I implementationen ”dual-mode” integreras Bluetooth Low Energy (BLE) 

funktionaliteten in i det klassiska Bluetoothkontrollen.  Chipet ”Single-mode” medför 

kompakta enheter med hög integration och genom ett lättviktat länklager så möjliggörs ultra-
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strömsnåla tomgångsoperationer, enkel enhetsupptäckt och överföring av data ”point-to-

multipoint”. [5]  

 

BLE har ett teoretiskt stöd för sammankoppling av 232 enheter och en överföringshastighet på 

1 Mbit/s över 2,4GHz-bandet. Likadant som för Bluetooth Classic så använder sig BLE av ett 

frekvenshoppande spridnings spektrum, vilket medför protokollet inte är lika känsligt för 

störningar av annan utrustning som befinner sig på samma band. [5] 

 

Macksen & Lai undersökte 2012 möjligheterna att i ett inbyggt system reducera energi- och 

resursförbrukningen [8]. Detta undersöktes genom att använda sig av en Carreraracerbana 

samt egenutvecklade bilar med ett sensorsystem. Resultatet av undersökningen visade att det 

fanns många fördelar med BLE i detta sammanhang då energi- och resurskonsumtionen var 

låg. De fastslog även att resultatet av undersökningen gör BLE till en mycket intressant 

trådlös teknologi när det kommer till trådlösa sensorsystem. 

 

1.2 Projekt 

Projektet undersökte dagens marknad gällande trådlösa nät samt kommunikation mellan 

verktyg som används för diagnostik/underhåll och ett inbyggt system. Utifrån underlaget som 

erhölls genom intervjuer med kunder skulle ett demosystem skapas som byggde på 

direktkommunikation mellan ett inbyggt system och en Android-enhet. Denna 

kommunikation skulle baseras på BLE-teknologin. Då en del inbyggda system har energi- 

samt tidsförbrukningskrav för programvaran borde BLE-teknologin minska förbrukningen av 

dels ström- men även tidsförbrukningen av systemresurser vid kommunikation med andra 

enheter. Vikten av detta projekt kom dock att ligga på direktkommunikationen mellan ett 

inbyggt system och en Android-enhet, men möjligheten att sammankoppla flera inbyggda 

system i ett trådlöst nät skulle även undersökas om det bedömdes att tiden räckte till. 

 

1.3 Syfte 

Projektets syfte var att utifrån ett marknadstekniskt perspektiv undersöka och utreda 

eventuella hinder samt möjligheter att tillämpa BLE i att kommunicera mellan olika 

plattformar. 

 

Prevas ville undersöka möjligheten att via andra tekniska lösningar erbjuda en 

kommunikationslösning till deras befintliga kunder. 

 

1.4 Krav 

Projektets mål var ett framtagande av ett ”proof of concept” inom området 

korsplattformskommunikation, som kan ligga till grund för framtida produkter. 

 

Projektet ämnade ej utveckling av en applikation för iOS i detta skede. Detta beslut togs då 

iOS medför en licenskostnad.  

 

1.4.1 Marknadsteknisk undersökning 

Den marknadstekniska undersökningen ämnade undersöka följande: 

 Nuvarande teknologier som används på marknaden 

 Åt vilket håll marknaden och teknologierna utvecklas 
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 Önskemål om framtida teknologier och system. 

1.4.2 Mjukvara för inbyggt system 

Mjukvaran för det inbyggda systemet ämnade att...  

 fortlöpande hämta systeminformation gällande det inbyggda systemet (CPU-

temperatur, CPU-belastning osv) 

 vidarebefordra systeminformation via BLE- till en sammankopplad enhet. 

 

1.4.3 Applikation för Android-enhet 

Androidapplikationen skulle via ett grafiskt interface presentera information som 

tillhandahölls av det inbyggda systemet. 

 

1.4.4 Bluetooth Low Energy kommunikation 

Kommunikationen avsågs hantera följande: 

 Uppkoppling mot enheter 

 Förmedling av information mellan enheter 

 Förmedling av tjänster mellan enheter. 
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2 Metod 

I detta avsnitt redogörs det för projektets valda metoder. 

2.1 Val av metod 

Syftet för projektet kommer att beskrivas med två delmoment. Det första momentet bestod av 

en serie semistrukturerade telefonintervjuer [9] med ett urval bestående av Prevas nuvarande 

kunder. Under intervjuerna besvarades frågor gällande kundernas nuvarande teknologi, samt 

vad som kan tänkas önskas av framtida teknologier och deras funktionalitet. Respondenternas 

svar analyserades därefter och sammanställdes till ett underlag för att utarbeta ett demosystem 

som utgjordes av ett inbyggt system och en Androidenhet. 

 

Det andra delmomentet var utvecklingen av demosystemet. Det inbyggda systemets mjukvara 

utvecklades med gällande standarder för C och C++. Applikationen för Androidenheten 

utvecklades enligt den Javastandard som var tillgängliga för allmänheten. Delmomentet 

utvecklades efter RGKU-modellen [10]. 

 

2.2 Val av protokoll 

Detta projekt avser att använda Bluetooth Low Energy som kommunikationsprotokoll. 

Anledning till detta val faller delvis på att protokollet är nyare än ZigBee, samt att färre 

studier gjorts på BLE. Utöver detta framkommer BLE teoretiskt mer tåligt gentemot störning, 

erbjuder en högre hastighet vid dataöverföring samt erbjuder sammankoppling av fler enheter 

än vad ZigBee erbjuder. 

2.3 Semistrukturerad intervju 

Forskningsmässigt sett är kvalitativa intervjuer förmodligen den metod som är mest använd. 

Intervjuerna håller sig till formen mindre strukturerade jämfört med kvantitativa intervjuer, 

däremot så öppnar kvalitativa intervjuer upp för följdfrågor där ett märkbart intresse för 

respondenten finns. Detta medför att kvalitativa intervjuer kan nå längre samt ge mer tydliga 

och utarbetade svar [9]. 

 

Den strukturerade intervjun eller standardiserad intervju utgörs av att en intervjuare ställer 

frågor till en respondent utifrån ett färdigställt intervjuunderlag. Genom att använda sig av ett 

färdigt intervjuunderlag så säkerställer man att svaren från respondenterna kan sammanställas 

och analyseras fram på ett jämförbart sätt. Frågorna är generellt sett specifika och ger oftast 

respondenten några svarskategorier. 

 

Till skillnad från den strukturerade intervjun så erbjuder den semistrukturerade intervjun mer 

öppna frågor, där svarskategorierna inte är färdigställda. Detta möjliggör att respondenten kan 

svara mer fritt, vilket öppnar upp för att intervjuaren kan ställa följdfrågor där respondentens 

intresse för en fråga är påtagligt [9]. Frågorna i den semistrukturerade intervjun brukar oftast 

vara mer allmänt formulerade än i den strukturerade intervjun. 

  

2.3.1 Urval 

Det första urvalet av företag som var intressanta för projektet utgjordes av en lista med kunder 

till Prevas. Utifrån denna lista gjordes ett andra urval, där fokus låg på kunder som projektet 

kunde vara applicerbart hos. 
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2.4 RGKU-modellen 

Enligt Lindegren [10], är RGKU-modellen ett rimligt tillvägagångssätt när ett bolag ska 

utveckla en produkt som bolaget inte utvecklat tidigare. Modellen utgörs av 4 steg som 

tillsammans utgör förkortningen RGKU, enligt följande: 

 

 R – Red ut vad som ska göras 

 G – Gör det som ska göras 

 K – Kontrollera att det som ska göras är gjort 

 U – Hantering av utgåvor. 

 

2.4.1 R – Red ut vad som ska göras 

 

Det initiala steget i denna utvecklingsmodell består av att redogöra för målen vid projektet, 

där tydliga mål utarbetas genom kravställning och prioriteringar. Den viktigaste delen av ”R” 

gäller frågor rörande hårdvara, programmeringsspråk, operativsystem, målmiljö och 

utvecklingsmiljö. 

 

2.4.2 G – Gör det som ska göras 

I denna fas designas och programmeras programvaran. För att undvika oklarheter och för att 

uppfylla samtliga krav så är det viktigt att ha en klar design innan programvaran börjar 

utvecklas. 

 

2.4.3 K – Kontrollera att det som ska göras är gjort 

Under K-fasen av ett projekt så testas programvaran gentemot kraven så att dessa blir 

uppfyllda. Om krav som inte är uppfyllda påträffas så rättas dessa till under detta steg. 

 

2.4.4 U – Hantera utgåvor 

Hanteringen av utgåvor ligger av vikt då det kan vara nödvändigt att återskapa viss 

funktionalitet och/eller lösningar från tidigare utgåvor. Därför är det viktigt att detaljerad 

information finns att tillgå. Detta kan vara allt från källkod, information om system, 

dokumentation med mera. Även vad som ska ingå i utgåvan till användaren tas fram enligt 

den plan som gjorts under R-fasen av projektet. 
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3 Verktyg 

Detta avsnitt listar alla de verktyg som tagits i bruk under projektets gång, samt beskriver 

hårdvarurollerna i projektet. 

 

Till detta projekt kommer hårdvara som är tillgänglig för allmänheten att användas. Den 

primära hårdvaran som används är en Raspberry Pi [11] som tar rollen som ett inbyggt 

system, en Smartphone som kommer att köra en applikation för kommunikation med det 

inbyggda systemet. Valet av Raspberry Pi [11] som primär hårdvara har grundats i att både 

företaget och författaren har haft tillgång till varsin enhet innan projektets start. 

 

Kommunikationen kommer att ske via BLE och för att möjliggöra detta används en Bluetooth 

V4.0 Dongle [12]. 

 

Utvecklingsmiljön som kommer att användas är Android Studio [17] för utvecklingen av 

Smartphone applikationen. För utvecklingen av programvara till Raspberry Pi kommer 

Eclipse [13] att användas, men kommer att innefatta ett stöd för programmeringsspråken C 

och C++. Dessutom kommer Eclipse att modifieras så att det får stöd för korsplattforms-

kompilering och överföring till Raspberry Pi. Detta uppnås genom att Cygwin [14], PuTTy 

[15] och en färdig korskompileringsverktygskedja [16] installeras.  

 

Eclipse, Cygwin, PuTTy och WinSCP har valts ut på grund av tidigare kännedom och 

erfarenheter hos författaren.[13, 14, 15, 18] 

 

På Raspberry Pi körs operativsystemet Raspian, vilket är en Linuxversion som är anpassad för 

denna plattform. 

 

3.1 Raspberry Pi 

Raspberry Pi, se bild 1.6.1.1, är en lågkostnadsdator i storlek av ett kreditkort, som man 

kopplar in till tangentbord, mus samt datorskärm/TV. Enheten erbjuder samma funktionalitet 

som en vanlig dator och möjliggör för personer i alla åldrar att lära sig programmera i olika 

programmeringsspråk som t ex. Scratch och Python [11]. 
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Bild 3.1.1 Raspberry Pi 

 

3.2 Bluetooth V 4.0 Dongle 

Modulen Bluetooth V 4.0 som visas på bild 1.6.2.1 är av märket Trust och finns tillgänglig i 

elektronikaffärer [12].  

 

 
 

Bild 3.2.1 Bluetooth V 4.0 Dongle 
 

3.3 Cygwin 

Cygwin är en stor samling GNU- och öppna källkods-verktyg vilket är skapat för att ge 

Windows en liknande funktionalitet som operativsystemet Linux erbjuder [14]. 

 

3.4 PuTTy 

PuTTy är ett gratis implementation av SSH och Telnet för Windows- och Unixplattformar. 

PuTTy är ett klientprogram som möjliggör konsollbaserad styrning av ett Unixsystem utan att 

fysiskt behöva sitta vid Unixmaskinen [15]. 

 

3.5 Verktyg för korsplattforms kompilering 

Kompilatorn utgörs av en samling verktyg hämtade från Ian Linsdells GitHub vilket 

möjliggör att man i Windows kan kompilera och debugga mjukvara som körs på Raspberry 

Pis ARM-processor [16]. 

 

3.6 Eclipse 

Eclipse är en utvecklingsmiljö med öppen källkod, och är tillgänglig för allmänheten att 

använda enligt de regler som specificeras i Eclipse Public License. Utvecklingsmiljön kan 

byggas ut vilket öppnar för stöd för flera olika programmeringsspråk samt tilläggsmoduler 

[13].   

 

3.7 Android SDK 

Android Source Development Kit (SDK) är gratis programvara för utveckling av 

applikationer till Androidenheter. 
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3.8 Android Studio 

Android Studio är en gratis utvecklingsplattform för Androidapplikationer och kommer att 

träda in som den officiella utvecklingsplattformen när den lämnar betastadiet [17]. Denna 

utvecklingsplattform har valts utifrån kontinuerliga uppdateringar och enkelheten att navigera 

i programmet. Alternativ till Android Studio är Eclipse ADT men detta valdes bort då 

antydningar pekade på att uppdateringsfrekvensen var låg. 

3.9 WinSCP 

WinSCP är ett gratisprogram som möjliggör filöverföring mellan en lokal och en fjärrdator 

[18]. 

 

3.10 Smartphone 

Smartphone som kommer att användas i projektet är en Samsug Galaxy Alpha. Denna enhet 

har stöd för Bluetooth V4.0 [19]. 

 

3.11 Netbeans 

Netbeans är en utvecklingsplattform som erbjuder utveckling inom java, HTML5, PHP, 

C/C++ m m. Utvecklingsplattformen har stöd för att utveckla kod mot en fjärrvärd som 

tillhandahåller med utvecklingsbibliotek samt kompilering av källkod [20].  

 

3.12 Wireshark 

Wireshark är ett program för att analysera nätverk och nätverkstrafik. Programmet har stöd för 

att inspektera hundratals protokoll och används för att studera datatrafik i realtid eller från en 

tidigare fångad dumpfil [21]. 

 

Alternativ till Wireshark är tcpdump, netcat, Ettercap, Microsoft Network Monitor, 

NetworkMiner m fl. Däremot har valet fallit på Wireshark då den erbjuder stöd för fler 

protokoll. 

3.13 Övriga resurser 

Följande listor kommer att användas till projektet: 

 En kundlista för telefonintervjuer kommer att användas, vilket Prevas bistår med 

 Lista över BLE-kompatibla enheter [22]. 
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4 Bluetooth Low Energy 

Avsnittet avser att redogöra för den grundläggande funktionaliteten samt de protokoll som 

används vid kommunikation med Bluetooth Low Energy. 

4.1 Arkitektur 

BLE använder sig av två olika access-scheman: Frequency division multiple access (FDMA) 

och time division multiple access (TDMA). FDMA använder 40 kanaler med bredden 2 MHz. 

Tre kanaler används som aviseringskanaler och de övriga 37 kanalerna tilldelas datatrafik som 

ska skickas eller tas emot. TDMA bygger på att en enhet skickar ett paket efter en 

förutbestämd tid och en annan enhet svarar med svarspaket efter ett förutbestämt tidsintervall. 

[23]  

Den fysiska kanalen använder händelser som tidsenhet, där händelserna delas in i två typer: 

Aviserings- och Anslutningshändelser. Paket som skickas mellan två BLE-enheter återfinns i 

dessa händelser. Enheter som sänder paket via aviseringskanalen kallas för Advertisers och de 

enheter som tar emot aviseringspaket på aviseringskanalen utan att ansluta till Avdvertisern 

(Adv) kallas för Scanners. Enheter som skapar en anslutning till andra enheter för att lyssna 

efter aviseringspaket kallas för Initiators. När en anslutning är skapad, tar Initiatorn rollen 

som Master-enhet (M) och bildar ett pikonät med den Aviserande enheten som blir en Slave-

enhet (S). [23] 

 

 
Figur 4.1.1 Illustration av Aviseringshändelser [23]. 

 

 
Figur 4.1.2 Illustration av Anslutningshändelser [23]. 

 

Inom den fysiska kanalen skapas det en fysisk länk mellan en Master och varje Slave. Den 

fysiska länken används för att transportera asynkron trafik för en eller flera logiska länkar. 

Från den logiska länken multiplexeras trafiken, av en schemaläggningsfunktion i 



 

  15 (33) 

resurshanteraren, till den fysiska länken. Utöver användardata så skickas även ett 

kontrollprotokoll med över länken och det fysiska lagret. Detta protokoll kallas för länklager-

protokollet (LL). För att skicka LL-signaler mellan aktiva enheter i ett pikonät används ”LE 

Asynchronous Connection Logical Transport” (LE ACL) som standard och skapas varje gång 

en enhet ansluter till ett pikonät. Ovanför länk lagret hittar man L2CAP, som sköter 

multiplexering och de-multiplexering av flera kanaler samt fragmentering och de-

fragmentering av användardata. BLE använder sig av ytterligare två protokoll utöver L2CAP. 

Dessa två protokoll är Security Manager Protocol (SMP), som bistår med säkerhetsfunktioner 

mellan enheter, samt Attribute Protocol (ATT), som möjliggör kommunikation mellan enheter 

genom att skicka små datapaket.  

 
Figur 4.1.3 Illustration över BLE-stacken [23]. 

   

4.2 Attribute Protocol (ATT) 

Attributprotokollet (ATT) definerar två roller, en server och en klient, och möjliggör för en 

klient att läsa av en serie med attribut som servern erbjuder via ATT. Ett attribut är ett diskret 

värde med tre stycken egenskaper. Dessa egenskaper utgörs av en attributtyp, som utgörs av 

en unik universiell identifierare (UUID), ett attributhandtag och en eller flera rättigheter som 

defineras av de högre lagren som använder sig av protokollet [23]. 

 

Attributtypen redogör för vad som representeras av ett attribut. Det finns fördefinierade 

attributtyper och attributtyper som är egenskapade. Den UUID som finns förknippad med ett 

attribut är ett 128-bitars värde, men som kan förkortas till ett 16- eller 32-bitars för att öka 

effektiviteten hos vanligt förekommande UUID. För Bluetooth finns det en bas-UUID som 

alla 16- eller 32-bitars UUID kan använda sig av. För att skapa en 128-bitars UUID av ett 16- 
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eller 32-bitars UUID används följande formel: 

  

”128-bit UUID = 16/32-bitars UUID * 296 + Bluetooth_base_UUID”, [23] 

 

Bas-UUID för Bluetooth är 00000000-0000-1000-8000-00805F9B34FB. 

 

Attributhandtaget är en identifierare som är unik för varje attribut på en server, vilket 

möjliggör att en klient att referera till ett specifikt attribut vid läsning av eller skrivning till 

attributet. 

  

Attributets värde sträcker sig från 0x0000 till 0xFFFF, där 0x0000 är ett reserverat värde som 

inte skall användas. Värdet 0xFFFF är det maximala värdet som går att nå, och vid uppnått 

maximala värde kan flera attribut ej skapas. Attributen sorteras efter dess attributhandtag. 

[23]. 

 

Ett attributvärde är en oktettmatris med en varierande eller fast längd. Om ett attribut 

innehåller ett värde som är större än vad som kan skickas, så skickas värdet i flera omgångar 

där nästa omgång tar vid där föregående omgång slutade. Attributvärdet är det enda värde 

som skiftar i längd när man skickar ett attribut, och endast ett värde skickas vid response, 

request eller notification så länge längden inte är känd av både servern och klienten. [23] 

 

Rättigheterna för ett attribut definieras för att undvika att obehöriga skriver eller läser av ett 

värde på ett attribut. De högre lagren sätter rättigheterna för ett visst attribut och kan inte läsas 

genom ATT. För ATT finns följande grupper av behörighet: tillgänglighet, kryptering, 

autentisering och tillstånd. För de tre sistnämnda finns det två valmöjligheter: required eller 

not required. För tillgänglighet gäller följande: läsrättighet, skrivrättighet samt kombinationen 

läs- och skrivrättigheter. [23] 

 

En server som använder sig av ATT och får en request av en klient skall alltid svara på sådan 

genom att skicka en response. [23] 

 

4.3 Generic Attribute Profile (GATT) 

Den generiska attributprofilen (GATT) är ett ramverk för att definiera tjänster som använder 

sig av ATT. Ramverket är skapat för att användas av en applikation eller annan profil på så 

sätt att en klient skall kunna kommunicera med en server [23]. 

 

 
Bild 4.3.1 Överblick av GATT protokollets modell [23] 

   

En enhet som använder sig av GATT kan ta rollen klient eller server. Rollen är inte statisk för 
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en enhet utan bestäms när en enhet startar en procedur. När proceduren slutar så släpps även 

rollen som enheten har haft. Detta medför att en enhet kan agera klient och server samtidigt. 

En klient definieras som den enhet som tar initiativ till att skicka kommandon och requests till 

servern, och servern är den enheten som tar emot kommandon och svarar med ett response. 

[23] 

 

Servern använder sig av en GATT som har en bestämd struktur över distributionen av data. Se 

bild 4.3.2. Strukturen utgörs av olika delar som tjänster och karaktäristik, där varje del utgörs 

av ett Attribut. Attributen i ATT fungerar på detta sätt som en behållare för att föra vidare 

profil data. [23] 

   

 
Bild 4.3.2 GATT profilens utseende [23] 

 

GATT Service definieras av en tjänstedeklaration som kan innehålla inkluderings- och 

karaktäristikdefinitioner. Definitioner som finns inom deklarationen för en Service anses 

tillhöra Servicen i fråga. En Service innehåller noll eller flera definitioner av inkludering och 

karaktäristik, där det inte finns någon övre gräns på hur många definitioner som Servicen kan 

innehålla. [23] 

 

 
Bild 4.3.3 Service deklaration [23] 

 

En inkluderingstjänst som deklareras inom en Service innehåller all information som behövs 

för att koppla en utomstående Service till den befintliga servicen. En server som innehåller en 

eller flera Services som använder sig av inkluderingstjänster skall inte ha en tjänstedefinition 

som slutligen pekar tillbaka till sig själv. [23] 

 

Karaktäristiken som definieras i en Service skall innehålla deklarationer för karaktäristiken 

samt för karaktäristikens värde, men den kan också innehålla en deklaration för beskrivning 

av karaktäristiken. Karaktäristiken deklareras med karaktäristik UUID samt värden för 
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egenskaper, attributhandtag till värdet, UUID och för karaktäristiken specifika rättigheter. 

Värdet för karaktäristiken deklareras genom en UUID samt ett värde. Detta värde kan peka till 

en funktion, hårdvaruadress eller liknande. [23] 

 
Bild 4.3.4 Karaktäristik deklaration [23] 

 

 
Bild 4.3.5 Definition av karaktäristikens värde [23] 

 

4.4  Security Manager Protocol (SMP) 

Security Manager Protocol (SMP) sköter hanteringen av säkerhet och kryptering mellan 

enheter samt parning av enheter. SMP innehåller stöd för att kryptera en anslutning mellan 

enheter med 128-bitars Advanced Encryption Standard (AES). [23] 
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5 Genomförande 

Detta kapitel beskriver projektets genomförande utifrån de metoder som beskrivits i tidigare 

avsnitt. 

5.1 Förberedelser 

5.1.1 Hårdvara 

Hårdvaran kopplas in utifrån lediga portar på Raspberry Pi. Se bilderna 5.1.1.1 – 5.1.1.3. 

 

 
 

Bild57.1.1.1 Raspberry Pi, ovansida 

 

 

 
 

Bild 5.1.1.2 Raspberry Pi, undersida 
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Bild 5.1.1.3 Raspberry Pi, inkopplad 

 

 

Smartphone anslöts i ”Utvecklarläget” med en mikro-USB/USB-kabel för anslutning till 

datorns USB-port. 

 

5.1.2 Mjukvara 

Android Studios hämtades hem och installeras utifrån angivna anvisningar. 

 

Android SDK-manager kördes och API:er för utveckling laddades hem från API level 19 och 

högre. 

 

Eclipse IDE för C/C++-utvecklare laddades ner och installerades utifrån angivna anvisningar. 

 

För att utveckla C/C++ på Windowsplattformen till Raspberry Pi följdes stegen i guiden 

”Setting up Windows Eclipse Programming of the RPi” [24]. 

 

Raspberry Pi installerades med operativsystemet ”Raspian” [25]. Utöver detta installerades 

referensbibliotek för hantering av Bluetooth.   

 

5.2 Marknadsteknisk undersökning 

En marknadsteknisk undersökning genomfördes, där företag som var intressanta för projektet 

ringdes upp och blev ombedda att svara på några enklare frågor om nuvarande 

kommunikationslösningar samt deras syn på hur kommunikationen kommer att utvecklas 

framöver. 

 

Innan intervjun startades beskrevs projektet kortfattat för respondenten samt att denne blev 

informerad om att intervjun skedde anonymt och att ingen information från intervjun skulle 

kopplas till det aktuella företaget eller någon av deras produkter. Efter varje genomförd 

intervju transkriberades och analyserades resultaten.  

 

Responsen från undersökningen var positivt, dock till en början lite tveksamt innan 

respondenterna blev informerade om att intervjun skedde anonymt. 

 

Totalt intervjuades tio stycken respondenter från olika företag. 
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5.3 Utvecklingsprocess 

 

5.3.1 Raspberry Pi 

Dokumentationen för BLE är knapphändig för operativsystemet Linux, och har därför varit 

begränsad till att läsa källkod för Bluetooth-kärnan Bluez för att bygga upp förståelse för hur 

man går tillväga för att bygga upp kommunikation via BLE. Efter att källkoden hade studerats 

undersöktes tre tillvägagångssätt för att kommunicera via BLE. 

 

Tillvägagångssätten som beskrivs nedan har undersökt olika tillämpningar att använda en 

GATT-server för att förmedla tjänster via BLE. Tjänsterna innefattar deklarationen av 

karaktäristik kopplat till motsvarande systeminformation. 

5.3.1.1 Tillvägagångssätt 1 

Det första försöket innefattade att lägga till tjänstedeklarationer med motsvarande 

systeminformation i en befintlig GATT-Server med hjälp av systemets D-Bus.  För att hämta 

information om systemet skapades olika hämtningsfunktioner som läser av information från 

virtuella filer i katalogen ”/proc” i Linux systemet. Dessa virtuella filer innehåller 

realtidsinformation om systemets minne, processorns temperatur, hårdvarukonfigurationer etc. 

Därefter skrevs metoder för att distribuera systeminformationen via D-Bus:en och sedan för 

att slutligen kunna läggas till i GATT-Servern. Försöket avslutades då det påvisade stora 

svårigheter att lägga till tjänster i GATT-Servern via D-Bus:en 

 

Under detta försök användes Eclipse CDT till utvecklingen av projekten, men då problem 

med kombinationen Eclipse, utvecklingsbiblioteket GLib och Windows 8.1 uppstod övergick 

projektet till att använda sig utav utvecklingsmiljön Netbeans. 

5.3.1.2 Tillvägagångssätt 2 

Försök nummer två bestod av att skriva egna metoder för att förmedla egen tjänst via en 

GATT-server, utan att använda sig av utomstående programvara. Detta försök ansågs vara för 

omfattande att hantera i detta projekt då det skulle innefatta att programmera en helt ny BLE-

kärna, samt att bygga upp en egen GATT-server som BLE-kärnan skulle använda. 

 

5.3.1.3 Tillvägagångssätt 3 

Försök nummer tre hade som utgångspunkt att använda sig av Bluetooth-kärnan Bluez, och 

därifrån bygga in egenhändigt programmerad kod som en insticksmodul till kärnan för att på 

detta vis förmedla tjänster via BLE. Insticksmodulen har skrivits enligt Bluetooth-kärnans 

specifikation, där det definieras hur en insticksmodul skall beskrivas. Eftersom Bluetooth-

kärnan ej stödjer tredjeparts moduler har koden för projektet lagts till i Bluetooth-kärnan. 

Detta medför att insticksmodulen kan utnyttja Bluetooth-kärnans nuvarande funktionalitet 

gällande enhetshantering, GATT-server, attribut-hantering, säkerhetstjänster samt 

möjligheterna att utnyttja callback-metoder för att uppdatera tjänster vid en inkommande 

read-request. För att kunna lägga till en insticksmodul i Bluetooth-kärnan Bluez lades 

källkoden till i katalogen för insticksmoduler. Därefter modifierades filen ”makefile.plugins” 

för att inkludera projektets källkod vid kompilering av Bluetooth-kärnan. För att skapa en ny 

makefile till Bluetooth-kärnan så användes programmet ”autoconf” för att konfigurera om 

installationen för kärnan, samt programmet ”automake” för att generera en ny makefile för 

kompilering av Bluetooth-kärnans delar. 
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5.3.2 Android 

BLE finns inbyggt i Android-enheter som använder sig av operativsytemet ”Android 4.4 – 

KitKat” (API Level 19). Appen är uppbyggd med en serie av Java- och xml-filer som 

beskriver design och funktionalitet. Appen är uppbyggd i tre olika delar, där varje del 

kommunicerar med varandra genom att skicka Intents. 

 

Delar som utgör appen är: 

- Scanner 

- Enhetshantering 

- Hantering av tjänster 

 

5.3.2.1 Scanner 

Scannern är den delen som körs vid uppstart och är den delen som användaren ser först. 

Denna del sköter kontroll av stöd för BLE, sökning av BLE-enheter samt presentation av 

BLE-enheter inom räckhåll. Upptäckta BLE-enheter läggs till i en visningslista som 

presenteras för användaren. Anslutning till en BLE-enhet i listan görs genom att användaren 

klickar på önskad enhet. En Intent med enhetens namn och adress skickas för att starta 

aktiviteten för enhetshantering. 

 

 
 

Bild 5.3.2.1.1 Scanner 

 

5.3.2.2 Enhetshantering 

Enhetshanteringen visar och hanterar information från den anslutna BLE-enheten. Denna del 

sköter även hanteringen av tjänster. Aktiviteten startas genom att den mottar en Intent från 

Scannern med namn och adress till en BLE-enhet. Därefter skapas en ServiceConnection som 

binds till hanteringen av tjänster och en anslutning skapas till BLE-enheten. Efter detta steg 

sker alla händelser inom enhetshanteringen via Intents, där Intents för de möjliga händelserna 

är listade i ett egen definierat Intent-filter. 
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Bild 5.3.2.2.1 Tidig version av enhetshanteringen 
 

5.3.2.3 Hantering av tjänster 

Denna del av programmet hanterar anslutning och frånkoppling av en BLE-enhet samt 

hanteringen av tjänster som BLE-enheten aviserar. Delen ansvarar även för vilket 

anslutningstillstånd enheten befinner sig i. Listor på kompatibla tjänster skickas tillbaka till 

enhetshanteringen för vidare hantering samt presentation.  

 

5.4 Analys av datatrafiken mellan Smartphone och Raspberry Pi 

En analys av datatrafiken mellan Smartphone och Raspberry Pi genomfördes under testfasen 

av projektet och analyserades med hjälp av programmet Wireshark [21]. Detta genomfördes i 

syfte att undersöka hastighet, storlek av datapaket samt tidsåtgång för datatrafiken. Två 

analyser gjordes under projektets gång och bestod utav en lågstressanalys och en 

högstressanalys. Under dessa två analyser definieras stress som antalet requests som skickas 

till Raspberry Pi. Vid lågstressanalysen används en låg stressnivå där tidsintervallet mellan 

skickade requests är lång. Vid högstressanalysen används en hög stressnivå där tidsinstervallet 

mellan skickade requests är kort. Analyserna genomfördes på sådant sätt att bluetooth-kärnan 

startades med en flagga för att startas med den egengjorda insticksmodulen. Därefter 

öppnades ett nytt konsolfönster och programmet Hcidump startades. Hcidump startas med 

flagga för att spara uppsamlad data till fil samt flagga för att se timestamps. Lågstressanalysen 

genomfördes med hjälp av den tidiga versionen av enhetshanteringen. Se bild 5.3.2.2.1. Testet 

utfördes på sådant sätt att efter uppkoppling mot BLE-enheten genomförts, klickades valfri 

service och tidsåtgången mellan request och response uppmättes. Högstressanalysen 

genomfördes med den färdiga applikationen. Se bild 6.2.1, där en uppdateringstråd skickar 

läskommando av alla BLE-tjänster en gång varje 1000 ms. Även här mättes tidsåtgången 

mellan request och response. Efter avslutat test öppnades filen från Hcidump i programmet 

Wireshark [21] för analys. Då Wireshark [21] saknar inbyggda metoder för att analysera 

tidsåtgången för ATT-protokollet, har 30 slumpvis utvalda tidsåtgångar valts för att kunna 

beräkna medelvärdet för tidsåtgången mellan request och response. 
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6 Resultat 

Detta avsnitt presenterar resultat från den marknadstekniska undersökningen samt resultaten 

från låg- och högstresstesten. 

6.1 Marknadsteknisk undersökning 

Den marknadstekniska undersökningen som genomfördes bidrog till positiva resultat, där alla 

respondenter gett fullgoda svar som kunnat appliceras väl på projektets syfte. 

Alla företag som ingått i undersökningen är verksamma inom industrin och har en eller flera 

produkter som använder sig av kommunikation. Resultatet visar att majoriteten av företagen 

använder sig utav CAN, CAN-Open och SAE J1939.  Anledningen till varför just dessa 

används är enligt respondenterna för att det är standarden inom branschen. Fördelarna som 

framkom om dessa protokoll var att ”många förstår sig på det” samt att ”det är logiskt 

uppbyggt” och har ”bra dokumentation”. Däremot kom nackdelar inte fram förutom att CAN 

har vissa begränsningar gällande dataöverföring. 

 

Några utav respondenterna uppgav också att RS-232 samt Ethernet användes vid sidan av 

CAN-bussen när det kom till vissa maskinuppkopplingar men även för diagnostikplattformar. 

Anledningen till att använda trådbunden kommunikation angavs vara en säkerhetsfråga, då en 

viktig punkt som lyftes fram gällde anslutningssäkerhetens begränsningar för trådlösa enheter. 

 

En respondent berättade att dennes företag utnyttjade trådlös kommunikation, där de använder 

sig av ett SIM-kort i produkten för att skicka realtidsinformation via TCP/IP för 

diagnostisering. Diagnostisering av produkten ute på plats skedde genom att koppla in sig 

med USB-kabel direkt till produkten.  

 

Alla respondenter var överens om att utvecklingen kommer att gå mot trådlösa lösningar. I ett 

fall trodde däremot respondenten att det trådlösa gränssnittet bara kommer att vara ett 

komplement till CAN, då denne trodde att snabbare varianter av CAN kommer utvecklas. 

 

Denna rapport avser ej att presentera de enskilda intervjuresultaten som bilagor, då dessa 

innehåller information och tekniska lösningar som kan kopplas direkt till specifika företag och 

deras produkter. 

6.2 Smartphone applikationen 

Smartphone-applikationen utnyttjar funktionaliteten för att läsa tjänsterna som aviseras av 

Raspberry Pi. Tjänsterna behandlas därefter av en sorteringsfunktion som undersöker vad 

varje har för UUID för att därefter skicka respektive vidare för ytterligare behandling. Efter 

sorteringen tas en tjänst omhand i en för tjänsten specifik presentationsfunktion som skickar 

informationen till korrekt plats för visning. Informationen uppdateras fortlöpande under tiden 

då applikationen är ansluten till servern på Raspberry Pi. 
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Bild 6.2.1 Applikationens presentation av information som fås av Raspberry Pi 

 

6.3 Raspberry Pi 

Raspberry Pi använder GATT-ramverket hos Bluetooth-kärnan för att förmedla 

systeminformation fortlöpande till Smartphone-applikationen. Vid request skickar servern ett 

response innehållandes information för den önskade tjänsten. 

 

6.4 Analys av kommunikationen mellan enheterna 

6.4.1 Analys av lågstresstest 

Datatrafiken som fångats med hjälp av programmet Hcidump förs över från Raspberry Pi [11] 

till Windows-plattformen med WinSCP [18]. Därefter öppnas filen i programmet Wireshark 

[21] för analys av den fångade datatrafiken.  

 

 

Bild 6.4.1.1 Utdrag från analysen av lågstresstest 
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Summeringen av lågstresstestet visade att det totala antalet packet som skickades uppmättes 

till 1205 st med tidsåtgången 5716,452 sekunder mellan det första och det sista paketet. Detta 

medförde att 0,211 paket skickades i genomsnitt per sekund med en snittstorlek på 14 bytes. 

Resultatet för snitthastigheten bedöms i detta fall att inte vara relevant då testet utfördes på 

sådant sätt att tjänsterna klickades manuellt vid oregelbundna tillfällen. 

 

 

Bild 6.4.1.1 Summering av lågstresstest 

 

Den kortaste svarstiden i detta test uppmättes till 0,96 ms och den längsta uppmättes till 

14,1 ms. Medelvärdet för svarstiden beräknas till 3,47 ms. 

6.4.2 Analys av högstresstest 

Datatrafiken som analyseras i högstresstestet har fångats och förts över på samma sätt som i 

lågstresstestet. 

 

 
Bild 6.4.2.2 Utdrag från analysen av högstresstest 

 

Summeringen av högstresstestet visade att totalt skickades 20900 paket med tidsåtgången 

744,39 sekunder mellan första och sista paketet. Snittet blev att 28,08 paket skickades per 

sekund med en genomsnittlig storlek på 13 bytes. Den genomsnittliga hastigheten uppmättes 

till 352,525 bytes/sec. Resultatet av den genomsnittliga hastigheten blev lägre än förväntat 

under testet, men detta antas bero på att Smartphonen gick ner i viloläge vid ett par tillfällen 

under testet.  
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Bild 6.4.2.1 Summering av högstresstest 

 

Resultatet visar att den kortaste svarstiden uppmättes till 0,89 ms och den längsta uppmättes 

till 20,7 ms. Medelvärdet för svarstiden beräknas till 6,35 ms. 

 

6.4.3 Jämförelse av låg- och högstresstest 

Vid jämförelse av resultatet mellan låg- och högstresstest framkommer att den genomsnittliga 

svarstiden ökar med 83 %. Resultatet från den kortaste svarstiden anses vara lika då 

skillnaden endast är 70 µs och i detta fall kan vara påverkan från Raspberry Pi eller 

Smartphone. Vid högstresstestet ökar den längsta uppmätta svarstiden med 46,8 %. Slutsatsen 

av jämförelsen är att trots att den genomsnittliga svarstiden ökar med 83 % och den längsta 

svarstiden ökar med 46,8 % ses detta ändå att hamna inom rimliga gränser, då man beaktar att 

datatrafiken ökar markant. Bedömningen som görs är att demosystemet uppfyller sitt syfte 

trots ökningen av svarstiderna. 

 

 Lågstresstest Högstresstest 

Kortaste svarstid 0,96 ms 0,89 ms 

Längsta svarstid 14,1 ms 20,7 ms 

Genomsnittlig svarstid 3,47 ms 6,35 ms 
Tabell 6.4.3.1 Resultat från analysen av testerna 
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7 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras hur kursen och dess delmoment uppfyllts, samt diskutera slutsats och 

projektets framtida utvecklingspotential. 

7.1 Uppfyllande av kursens mål 

Kursens mål har enligt författaren av denna rapport uppfyllts väl. 

 

7.1.1 Kunskap och förståelse 

Fördjupade kunskaper om BLE-protokollets beståndsdelar och funktionalitet har uppnåtts. 

Ytterligare mål har även uppnåtts med en god kunskap om operativsystemen Android och 

Linux, genom att projektet ej har varit avgränsat till att enbart studera BLE.  

 

Under projektets gång har större kunskap om hur man konstruerar en applikation införskaffats 

och varit en stor del av inlärningsprocessen, då applikationen som har utvecklats för Android i 

detta projekt är den första applikationen som författaren har skapat.  

 

7.1.2 Färdighet och förmåga 

Syftet och kraven blev framtagna utefter företagets önskemål. Projektet har därefter utvecklats 

på plats hos företaget. 

 

Väsentlig information för projektet har även sökts fram i olika databaser som DIVA, Scopus 

och Google, där det tekniska innehållet har granskats och vetenskaplig information hämtats. 

 

Vetenskapliga artiklar som hittats har sorterats efter relevans gällande ämnet, där fokus har 

legat på funktionalitet hos BLE-kärnan, BLE-stackens uppbyggnad samt förklarande av 

GATT-servern. 

 

Sökningar från Google gällande hur man bygger upp en GATT-server genererade många 

resultat, dock vid närmre anblick har dessa visat sig vara obrukbara i projektet då dessa mest 

riktat in sig på hur Linux-konsollen kan härma beteendet hos en IBeacon. 

Trots att dokumentationen om Bluetooth-kärnan var knapphändig gav egna studier av kärnans 

källkod kunskap om funktionaliteten. Utifrån källkodens tolkning framtogs tre 

tillvägagångssätt: Det första tillvägagångsättet fullföljdes ej på grund av för omfattande arbete 

utifrån projektets tidsram och det andra tillvägagångsättet saknade metoder för att uppnå 

önskat resultat. Det tredje tillvägagångssättet utfördes med ett fullgott resultat och ett proof of 

concept blev framtaget. 

 

7.1.3 Värderingsförmåga och förhållningssätt  

Resultaten som framkommit från den marknadstekniska undersökningen och från analysen av 

kommunikationen har författaren till denna rapport analyserat och presenterat på ett enkelt 

och lättförståeligt sätt.  

 

Smartphone-applikationen och BLE-kommunikationen har visat en bra tillförlitlighet med en 

prestanda som har överstigit förväntat resultat och är enligt författaren också ”enkel att 

använda”. 
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Projektet har genomförts på sådant vis att det påvisar en utvecklingspotential, men om kritik 

skall framföras så bör Bluetooth-kärnan ses över mer ingående. Genom att till exempel ta bort 

delar som ej fyller någon funktion hos BLE-protokollet, kan en utvecklad och förbättrad 

prestanda samt en minskad minnesförbrukning uppnås. Det skulle också kunna leda till en 

större möjlighet att anpassa Bluetooth-kärnan för ett inbyggt system med minnestorlek än hos 

en Raspberry Pi. 

 

Projektet har presenterats ute hos uppdragsgivaren där tekniken och metoden diskuterats samt 

frågor angående BLE-kärnan, implementation samt funktionalitet besvarades. Presentationen 

ägde rum 21:a januari. 

 

7.2 Uppfyllande av projektets krav 

Enligt kraven uppsatta för projektet anser författaren till denna rapport att alla kraven har 

uppnåtts på ett önskvärt sätt.  

7.2.1 Marknadsteknisk undersökning 

Den marknadstekniska undersökningen ämnar undersöka följande: 

 Nuvarande teknologier som används på marknaden 

 Åt vilket håll marknaden och teknologierna utvecklas 

 Önskemål om framtida teknologier och system. 

 

Resultatet av den marknadstekniska undersökningen påvisade vilka teknologier som används 

på marknaden i dagsläget samt vad som är önskvärt framöver och åt vilket håll 

respondenterna hade för tro om åt vilket håll marknaden utvecklades. Därför anses det av 

författaren till denna rapport att detta krav är uppfyllt. 

7.2.2 Mjukvara för inbyggt system 

Mjukvaran för det inbyggda systemet ämnar att... 

 fortlöpande hämta systeminformation gällande det inbyggda systemet (CPU-

temperatur, CPU-belastning osv) 

 vidarebefordra systeminformation via BLE till en sammankopplad enhet. 

 

Hanteringen av systeminformationen sker genom ett antal funktioner som vid anrop hämtar 

specifik information relaterat till systemet samt sparar det i en buffert. Bufferten från 

läsningen av systeminformation skickas till BLE-kärnan där den kopplas till värdet för ett 

attribut. Funktionaliteten som det inbyggda systemet är i enlighet med kraven uppsatta för 

projektet. 

7.2.3 Applikation för Android-enhet 

Androidapplikationen ska via ett grafiskt interface presentera information som tillhandahålls 

av det inbyggda systemet. 

 

Kravet anses vara uppfyllt då applikationen presenterar tillgängliga enheter som aviserar på 

aviseringskanalen. Efter uppkoppling mot en GATT-Server presenteras tillgänglig information 

fortlöpande. 

7.2.4 Bluetooth Low Energy kommunikation 

Kommunikationen avser hantera följande: 

 Uppkoppling mot enheter 
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 Förmedling av information mellan enheter. 

 

Kommunikationen i projektet erbjuder uppkoppling mellan enheter via protokollet Bluetooth 

Low Energy. Uppkopplingens längd sträcker sig tills ett disconnect skickas från en av 

enheterna. Under uppkopplingens längd aviserar servern tjänster på aviseringskanalen där 

anslutna klienter kan läsa av informationen från vald tjänst via ett request. Utifrån 

kommunikationens uppträdande anses även detta krav vara uppfyllt. 

 

7.3 Slutsats 

Bluetooth Low Energy (BLE) är i författarens ögon ett spännande protokoll med stora 

tillämpningsmöjligheter inom industrin. Tillämpningarna skulle kunna sträcka sig ifrån att få 

realtidsinformation från en sensor till att användas som ett diagnostikverktyg för maskiner och 

robotar. Möjligheterna för protokollet anses däremot inte vara begränsade till just diagnostik 

utan flera tillämpningar kan även vara möjliga att utföra. 

 

Detta projekt har dock bara undersökt möjligheterna att kommunicera mellan en Smartphone 

och en Raspberry Pi, men utifrån resultaten som uppkommit kan slutsatsen dras att BLE är ett 

protokoll som kan ha många och fördelaktiga tillämpningar inom industriell IT. 

 

7.4 Projektets utvecklingspotential 

Projektet som utfördes har stor utvecklingspotential inom branschen. Tillämpningarna är 

många och kan implementeras i många system med fördelaktiga resultat. En fördel att gå från 

trådbunden kommunikation till trådlös kommunikation är bl a att kostnaden för kablar 

försvinner. System som idag använder sig av annan trådlös kommunikation kan dra stora 

fördelar gällande snabbare kommunikation mellan enheter om systemet skulle kommunicera 

över BLE. Svåråtkomliga sensorer kan med vidareutveckling av detta projekt bli lättare att 

läsa av. Utvecklingsmöjligheterna för detta projekt är många, potentialen är stor och bör 

utvecklas vidare i alla fall anses det av författaren av denna rapport. 

 

Affärsmässigt kan detta projekt utvecklas till att fungera som diagnostikplattform för sensorer, 

industrirobotar, CNC-maskiner, lastmaskiner samt fordon. Projektet kan även utvecklas till att 

fungera som en produktstyrningsplattform genom att använda sig av Read/Write-egenskapen 

som finns inbyggd i BLE-kärnan. Detta skulle medföra produktstyrning av maskiner. Denna 

produktstyrning innebär att en maskinoperatör kan fjärrstyra maskiner med exempelvis start, 

stopp och inmatning av produktionsspecifika data. Exempel på annan tänkbar tillämpning är 

fjärrstyrd lastning av fordon och släpvagnar med hjälp av Android-enheter.  Generellt kan 

allehanda tillämpningar styras med hjälp av Android-enheter över BLE, varför konceptet 

anses kunna vinna affärsmässig framgång. 

 

Samhällsnyttan med konceptet kan även den bli framgångsrik. Att enkelt kunna fjärrstyra 

maskiner, industriprocesser och övrig mekanisk hantering innebär att operatören kan befinna 

sig på lämpligt avstånd från dessa. Detta medför att operatören kan se vad som utförs men 

ändå stå i skyddat läge. Om antal arbetsskador på så sätt kan minskas, blir samhälls-nyttan 

påtaglig. 
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