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Sammanfattning 
Rapporten är en redovisning av ett examensarbete utfört på Oppunda Electronics AB. 
Arbetet har handlat om att produktutveckla en befintlig prototyp av en 
doseringsutrustning. Doseringsutrustningen är till för att dosera det lim, så kallad 
bonding, som används av tandläkare för att fyllningen ska fastna på tanden när ett hål 
lagas. Doseringsutrustningen är anpassad för att dosera en mängd på 12 mikroliter. Med 
doseringsutrustning SafeBond Electronic kan användaren, tandläkaren, minska sin 
förbrukning av lim med cirka 50 %. Dessutom blir hanteringen av limmet hygienisk då 
en dosering startas genom att en fotogivare ger utslag och inga delar behövs vidröras när 
en dosering ska ske. 
 
De viktigaste kraven vid utvecklingen från den första prototypen av 
doseringsutrustningen, var att minska dess storlek och att lägga till funktioner för att 
kunna ändra doseringstid och visa den aktuella doseringstiden grafiskt. För att minska 
doserarens storlek har ett antal delar och komponenter bytts ut mot andra mer lämpliga 
delar och bättre placering av dessa. Det som mest bidragit till att kunna minska 
doserarens storlek är att en stegmotor har valts för att utföra den rotation som ser till att 
en dosering kan ske. Även det nykonstruerade kretskortet och dess placering är en 
komponent som bidrar till att kunna minska doserarens storlek. 
 
För att visa den aktuella doseringstiden används en LCD display som är en del i en hel 
LCD modul. Doseringstiden ändras med två tryckknappar, för att det ska vara möjligt 
och för att styra stegmotorn så används en mikrodator. Mikrodatorn är en PIC16F877A 
från Microchip. Mikrodatorn styr och kontrollerar alla funktioner i 
doseringsutrustningen. Programkoden till mikrodatorn är uppbyggd så att allt sker i en 
rutin för avbrottshantering. Detta gör det möjligt att sätta processorn i ett viloläge när 
dispensen inte arbetar och strömförbrukningen för produkten kan minskas. 
 
Doseringsutrustningen har fått fler funktioner och är mer anpassad till sin uppgift. 
Samtidigt har det gjorts möjligt att minska yttermåtten på utrustningen. Med de val som 
har gjorts av delar och komponenter, som till exempel stegmotor och LCD modul, har 
ett bra förhållande mellan prestanda och pris uppnåtts. Arbetet har också inneburit att en 
mer heltäckande dokumentation av doseringsutrustningen finns och produkten är färdig 
att beredas in i produktion. 
 



Abstract 
This thesis for the Master of Science degree was performed at Oppunda Electronics AB. 
The assignment was to further develop an existing prototype of a dispensing equipment. 
The dispensing equipment doses a kind of glue, bonding which dentist use to mend 
teeth. The dispensing equipment is adjusted to dose 12 micro litres of bonding. With the 
dispensing equipment SafeBond Electronic the user can reduce the bonding 
consumption with approximately 50 percent. Furthermore will the handling of the 
bonding be more hygienic, because the photoelectric sensor allows the user to start a 
dosage without touching any part of the dispensing equipment. 
 
The main requirements for the development was to reduce the size of the existing 
prototype and implement functions to make it possible to change the dose time and 
display the current dose time. Some parts and components have been replaced and 
reorganized to reduce the size of the dispenser. The choice of a steep motor, which 
makes the rotation when a dosage is performed, is the largest contribution to shrink the 
size of the equipment. Also the new designed circuit board makes it possible to reduce 
the size of the dispensing equipment. 
 
A LCD is used to show the current dose time. The LCD is a part of a LCD module. To 
change the dosing time two push buttons are being used. A microcontroller is 
controlling the steep motor. The microcontroller is a PIC16F877A from Microchip.  
The microcontroller in the dispensing equipment is controlling all the functions. The 
program code is designed to function in an interrupt routine. This makes it possible to 
set the processor in a sleep mode when the dispenser is not in use and decrease the 
power consumption.  
 
More functions have been implemented in the dispenser and it is now more suitable for 
its assignment. In the mean time it has been possible to reduce the size of the 
equipment. The chosen parts and components make a good price function ratio. During 
the product development a lot of documentations have been done. Which make the 
dispensing equipment ready to be implemented in production.   
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1 Inledning  
Det här examensarbetet är utfört på Oppunda Electronics AB i Katrineholm. Oppunda 
Electronics AB är en kontraktstillverkare av elektronik. Deras specialitet är virade och 
löda bakplan men även yt- och hålmonterade kretskort tillverkas. De största kunderna är 
Ericsson, Flextronics och FCI. 
 
Uppdragsgivaren till examensarbetet är Oppunda Electronics AB. Arbetsuppgiften är 
beställd och specificerad av AristoDent AB. 

1.1 Syfte 
Examensarbetet syftar till att produktutveckla en doseringsutrustning för lim. Arbetet 
har utgått från en prototyp som är framtagen av företaget AristoDent AB.  

1.2 Bakgrund 
Företaget AristoDent AB ville utveckla sin manuella doseringsutrustning till att bli 
elektrisk. En enkel prototyp hade tagits fram. För att tillverka kretskortet till den första 
prototypen, vände sig AristoDent AB till Oppunda Electronics AB. Oppunda 
Electronics AB fick även en förfrågan om de hade möjlighet att utveckla den befintliga 
prototypen. Vilket resulterade i det här examensarbetet. 

1.3 Avgränsningar 
AristoDent AB har patent på vissa mekaniska delar i doseringsutrustningen. Dessa 
delars konstruktion behandlas inte i rapporten. Funktionen för de patenterade delarna 
redogörs kortfattat för att läsaren ska förstå funktionen på doseringsutrustningen. 
 
Vilken yttre design som doseringsutrustningen ska ha behandlas inte. Däremot så 
lämnas förslag på lämplig storlek och placering av vissa delar.  

1.4 Arbetsgång 
Den befintliga doseringsutrustningen kartlades och förslag på lösningar togs fram som 
uppfyllde de ställda kraven. Lämpliga komponenter och delar togs fram. Mjukvara 
programmerades och testades med hårdvaran. Underlag för tillverkning och mönsterkort 
arbetades fram. 

1.5 Rapportupplägg 
Rapporten börjar med en förklaring till varför en doseringsutrustning behövs och vad 
som ska utvecklas på dispensen. Sedan följer en kartläggning på funktionen av den 
första prototypen av dispensen. Därefter kommer en diskussion om vilka delar och 
komponenter som kan användas och deras placeringar. Detta mynnar ut i en 
sammanfattning av vilka delar och komponenter som ska användas. Sedan redogörs 
programmet som skrivits till mikrodatorn och de komponenter som styrs av 
mikrodatorn, liksom det kretskort som skapats. 
 
Den manuella doseringsutrustningen från AristoDent AB har namnet SafeBond. 
Följaktligen har den elektriska versionen fått arbetsnamnet SafeBond Electronic, kallad 
SBE i rapporten. Den första prototypen av SBE som utvecklats på AristoDent kallas i 
rapporten för den första prototypen eller den befintliga prototypen.  
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2 Varför en doseringsapparat? 
Det kortaste svaret på frågan är för att minska spill och onödig hantering av det som ska 
doseras. De lim som tandläkare använder när de lagar tänder, av tandläkarna kallat 
bonding, är väldigt dyrt. Det kostar cirka 100 000 kronor per liter. Med en 
doseringsutrustning är det lättare att få den rätta mängden som behövs. Portioneras 
limmet direkt från den flaska som den levereras i, så kommer det en droppe på cirka 30 
mikroliter. Med en SafeBond, det vill säga en doseringsutrustning anpassad för de lim 
som tandläkare använder, fås en mängd på 12 mikroliter. Vilket är en fullt tillräcklig 
mängd i dessa sammanhang. Förbrukningen av limmet sjunker följaktligen med drygt 
50 procent och även då kostnaden för inköp av limmet. En annan fördel är att risken 
minskar att få limmet på händerna, då det kan vara frätande. Dessutom går det snabbare 
att dosera rätt mängd med doseringsutrustningen, mot att dosera direkt från flaskan. [1] 

2.1 Varför en automatisk doseringsutrustning? 
SafeBond Electronic (SBE) är en vidare utveckling av SafeBond, en manuell 
doseringsutrustning. Det är mer hygieniskt att ha en automatisk apparat för dosering. 
Den rörelsedetektor som finns på SBE gör att användaren inte behöver ta i eller hålla i 
doseringsutrustningen under tiden som en patient behandlas. Risken för att föra över 
bakterier mellan olika patienter minskar betydligt. [1] 

2.2 Hur används doseringsutrustningen? 
Doseringsapparaten står på en bänk intill tandläkarens arbetsplats, lätt åtkomlig när 
behandling av patienter sker. När bondingen, limmet, behövs startar tandläkaren eller en 
sköterska en dosering genom att föra handen genom rörelsedetektorns 
avkänningsområde. När doseringsutrustningen har arbetat klart tas den doserade 
mängden lim upp på en speciell sticka. Med hjälp av stickan, som är av engångstyp, 
appliceras limmet på avsedd plats av tandläkaren. [1]  

2.3 Vad är bonding och hur fungerar det? 
Bonding är en typ av lim som tandläkare använder för att få fyllningar att fastna på 
tänderna. Det används både till att laga hål med och kosmetisk tandkirurgi. När ett hål 
lagas i en tand börjar tandläkaren med att borra ur hålet. Sedan etsas hålet för att få 
limmet att fästa. När limmet är applicerat fylls hålet upp med fyllning. Limmet stelnar 
när det belyses med UV-ljus. När amalgam användes för att laga hål i tänderna blev det 
ett litet mellanrum mellan tanden och amalgamet. Med bonding undviks detta problem. 
[1] 
 
Limmet, eller bonding, finns i både en- och tvåkomponentsutförande, men 
doseringsutrustningen SafeBond Electronic är till för enkomponentslim. Limmet 
behöver inte skakas eller röras om. Axeln som flaskan med lim är fäst på har en sådan 
konstruktion att flaskan alltid är försluten. Det finns flera tillverkare av det här speciella 
limmet vilket gör att limmet kan ha olika viskositet beroende på tillverkare. Limmet 
levereras i små plastflaskor som inte släpper in UV-ljus. Då det finns flera tillverkare av 
lim, finns det även olika typer av flaskor som limmet levereras i. För att det ska gå att 
använda olika leverantörers lim, så finns det i dagsläget 8 olika adaptrer för de 
vanligaste typerna av flaskor. Men även en speciell flaska, tillverkad av aluminium, 
följer med doseringsapparaten för att kunna hälla över sitt lim om inte någon av 
adaptrerna skulle passa. [1]   
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3 Arbetsuppgift 
Den vätska som ska doseras, limmet, kan ha olika viskositet vilket gör att det kan ta 
olika lång tid för olika tillverkares lim att doseras. Mängden vätska som finns i flaskan 
har också betydelse för hur lång tid det kan ta för rätt mängd lim att rinna ut ur flaskan. 
Därför är det önskvärt att kunna ställa in den tid som flaskan med lim ska befinna sig i 
doseringsläget. På den första prototypen av SafeBond Electronic är tiden då flaskan 
befinner sig i doseringsläge 1 sekund. Vilket inte går att ändra om man inte 
programmerar om den mikrodator som styr detta. För att det ska gå att använda lim med 
olika viskositet, så ska doseringstiden enkelt kunna ställas in. Tiden ska gå att ställa in 
från 1 sekund till 10 sekunder, med ett intervall på en sekund. Det är ett av kraven som 
ställs på den nya SafeBond Electronic. Den inställda doseringstiden ska sedan på ett 
grafiskt sätt kunna visas för användaren. Lämpligen sker det med någon form av 
display. 
 
Den första prototypen av SafeBond Electronic är byggd i en aluminium box som har en 
relativt stor storlek för sin funktion. Boxen, förutom axeln där flaskan med limmet 
sitter, har måtten 140x100x70 millimeter. Då den första prototypen av SBE har visats 
för tänkbara kunder, har de vanligaste kommentarerna varit att utrustningen är för stor 
och ser för klumpig ut. Därför är det önskvärt att minska boxens yttermått så mycket 
som möjligt, för att få en produkt som ser mer tilltalande ut.  
 
SafeBond Electronic är en, för sin funktion, relativt dyr produkt. Den kommer att kosta 
mellan 4000 och 5000 kronor att köpa. Därför är det bra att skapa ett mervärde hos 
produkten. Detta genom att bland annat lägga till, förutom ovan nämnda saker, ett antal 
lysdioder som visar när doseraren är påslagen och när den arbetar och placera displayen 
och övriga reglage så att utrusningen får en attraktiv yttre design. De tänkta köparna till 
SafeBond Electronic är teknikintresserade tandläkare. Därför bör produkten se tekniskt 
avancerad ut men ska vara enkel att sköta.  
 
Doseringsutrustningen ska även vara lätt att tillverka och montera. Därför ska dessa 
aspekter tas under utvecklingsarbetet.  
 
Ovanstående önskemål och krav resulterade i följande kravspecifikation. 

3.1 Kravspecifikation 

Utifrån befintlig prototyp av SafeBond Electronic utveckla produkten enligt följande 
krav. 

• Minska den fysiska storleken på dispensen. 
• Lägga till en funktion som möjliggör reglering av doseringstiden. 
• Lägga till en display som visar inställd doseringstid. 
• Lägga till nödvändiga knappar och reglage för att kunna sköta funktionerna. 
• Lägga till lysdioder som visar dispensens status.  
• Designa och användaranpassa ovanstående reglage och funktioner för att 

dispensen ska bli lätt att handha. 
• Anpassa dispensen så att den kan tillverkas på Oppunda Electronics.  
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4 Beskrivning av första prototypen av SBE 
Den första prototypen av SafeBond Electronics har formen en rektangulär box tillverkad 
av aluminium. Yttermåtten på boxen är, höjd 140 mm, bredd 100 mm och djup 70 mm. 
Se figur 5.1. På framsidan och på en höjd av 100 mm, centrerat på mitten sticker en axel 
ut. Se kapitel 5.1 för axelns funktion och uppbyggnad. På undersidan av axeln sitter en 
flaska fastskruvad, flaskan innehåller det lim som ska doseras. När fotogivaren, som 
sitter på boxens högra sida, detekterar en rörelse så startar doseringen. Detta sker genom 
att flaskan med lim roterar 180 grader runt axeln så att flaskan befinner sig rakt ovanför 
axeln. I detta läge stannar flaskan cirka 1 sekund. Sedan roterar flaskan 180 grader 
tillbaka till sitt ursprungsläge. I en urgröpning på ovansidan av axeln finns nu 12 
mikroliter bonding färdigt att använda.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 4.1. Ursprungliga SBE och SBE i doseringsläge 

4.1 Axelns funktion 
Axeln kan delas in i två huvuddelar. Innerst sitter en solid tefloncylinder. På ovansidan 
på tefloncylindern finns en liten urgröpning som rymmer cirka 12 mikroliter bonding. 
Runt tefloncylindern sitter en ihålig plastcylinder, som kan rotera runt den inre 
tefloncylindern. Den yttre cylinderns inre diameter är lika stor som tefloncylinderns 
yttre diameter. Så att de ska sluta tätt mot varandra när den inre tefloncylindern är 
instucken i den yttre cylindern. Se figur 5.2 Axelns delar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4.2.  Axelns delar 
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På ovansidan av den yttre plastcylindern finns ett hål in till tefloncylindern. Detta hål 
sitter rakt ovanför urgröpningen i tefloncylindern. På undersidan av den yttre 
plastcylindern finns ytterligare ett hål och en fästanordning för flaskan med bonding. 
När den yttre cylindern roterar 180 grader runt tefloncylindern så kommer den under 
hålet och flaskan med lim rakt ovanför urgröpningen i tefloncylindern. Från flaskan 
rinner det ner lim genom hålet i den yttre cylindern och fyller upp urgröpningen i 
tefloncylindern. När sedan den yttre cylindern med flaskan roterat tillbaka 180 grader 
till ursprungsläget, kommer det övre hålet i den yttre cylindern att blottlägga 
urgröpningen i tefloncylindern. Där det nu finns 12 mikroliter lim. Denna konstruktion 
gör att flaskan med lim alltid är tillsluten. [1]  

4.2 Fotogivaren 
För att starta en dosering, det vill säga att flaskan med lim ska börja rotera 180 grader, 
finns en rörelsesensor. Sensorn är en fotogivare som reagerar på en rörelse som sker 
inom 100 mm från sensorns optiska axel. Fotogivaren är 80 mm lång och sitter 
monterad längs med bredden på lådan. På ett sådant sätt att själva givarfönstret sitter ut 
mot högra sidan av boxen och upp mot bakkanten. Se figur 5.1. [2] 
 
Anledningen till att man har en fotogivare istället för en knapp eller annat enklare 
reglage är av hygieniska skäl. Doseringsutrustningen används under tiden som man 
behandlar en patient. För att minimera risken att bakterier förs mellan olika patienter, 
som fallet kan bli om man måste hålla eller trycka på en knapp, så används istället en 
fotogivare. En fotogivare ger ett utslag om något bryter det modulerade ljuset som 
sändaren skickar ut. [2] 
 
Den fotogivare som används i första prototypen av SBE är direktreflekterande. Det 
innebär att fotogivaren innehåller både en sändare och mottagare i samma modul. 
Sändaren skickar ut modulerat infrarött ljus som detekteras av mottagaren. Ljuset är 
modulerat för att inte mottagaren ska reagera på andra ljuskällor än sändarens. 
Maximalt avkänningsavstånd för fotogivaren är 100 mm från sensorns optiska axel. 
Beroende på applikation så kan man välja hur mottagaren ska reagera på den av 
sändaren utsända ljuset. Den kan reagera om det inkommande modulerade ljuset bryts, 
normally closed, eller om mottagaren detekterar det utsända ljuset, normally open. Även 
vilken typ av signal som önskas från utgången av fotogivaren kan väljas. Utgången är 
ett halvledarrelä och utsignalen kan väljas till PNP eller NPN. De kopplingar som 
används i SBE är NPN utgång och normally closed. NPN är negativ logik. När givaren 
aktiveras, ljuset från sändare till mottagare bryts, sluter utgången mot jord. [2]  

4.3 Likströmsmotorn 
Det som ser till att den yttre cylindern kan rotera runt den inre tefloncylindern, på den 
axel där flaskan med lim sitter, är en likströmsmotor. Likströmsmotorn har en växellåda 
med fast växel. Motorn och växellådan har måtten, höjd 100 mm, djup 28 mm och 
bredd 36 mm. Se figur 5.3. Motorn drivs av 24 volt likspänning. Växellådan har en 
utväxling på 79:1 och får då ett varvtal på 81 rpm. På växellådans utgående axel, sitter 
ett kuggremshjul som via en kuggrem är förbunden med ytterligare ett kuggremshjul. 
Det andra kuggremshjulet, som sitter på den yttre plastcylindern på den utstickande 
axeln för dosering, gör att den yttre plastcylindern med flaskan innehållande bonding 
kan rotera. Både växellådan och likströmsmotorn är reverserbara. Motorn roterar 
flaskan med bonding 180 grader för att sedan stå still i 1 sekund. Sedan startar motorn åt 
andra håller och roterar flaskan tillbaka 180 grader till startläget. [3] 
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Figur 4.3. Elmotor med växellåda. [3] 

För att flaskan med bonding ska stanna på rätt ställen, det vill säga rakt ovanför och rakt 
under urgröpningen i tefloncylindern, så finns det två ändlägesbrytare. Det är två 
mikrobrytare där den ena aktiveras när flaskan är i sitt övre läge och den andra aktiveras 
när flaskan är i sitt undre läge. För att flaskan inte ska rotera för långt finns det även två 
ställskruvar som fungerar som extra säkerhetsstopp vid varje ändläge. För att flaskan 
med bonding ska stå still i doseringsläget och för att motorn ska stanna tillräckligt 
snabbt finns det en slirkoppling som skapar ett tröghetsmoment för växellådan och 
likströmsmotorn. 

4.4 Kretskortet 
Strömförsörjningen och styrningen av ovan nämnda delar sker med hjälp av ett 
kretskort. Detta sitter monterat inne i aluminiumboxen, stående på högkant mot boxens 
högra sida. Yttermåtten på mönsterkortet är höjd 90 mm och bredd 60 mm. Det är ett 
hålmonterat två lagers kort med komponenterna och några få ledningsbanor på ena 
sidan och jordplan och övriga signalledare på andra sidan.  
 
Den elektriska funktionen är följande. När fotogivaren detekterar en rörelse så startas 
likströmsmotorn med hjälp av två reläer. Motorn arbetar tills flaskan med bonding har 
nått sitt övre läge och den ena mikrobrytaren aktiverats. Då bryter reläerna och motorn 
stannar och en räknare startar. Räkningen är en subtraktion som tar cirka en sekund. 
Detta är till för att limmet ska hinna dispenseras. Subtraktionen sker i enchipsdatorn 
PIC16C57. När räknaren är klar så startas motorn, av de två reläerna, åt motsatt håll mot 
tidigare och går tills den andra mikrobrytaren aktiveras och motorn stannar. När motorn 
har stannat så är hela processen färdig och dispensen är klar för en ny dosering. 
 
De komponenter som sitter på kretskortet är följande, tre stycken reläer, en 
förstärkarkrets av darlingtontyp och enchipsdatorn PIC16C57. Utöver detta finns det lite 
kringkomponenter som switchdioder, kondensatorer för avkoppling och en klockkristall 
på 32,768 kHz till enchipsdatorn. Till enchipsdatorn finns även en yttre krets som är till 
för att skapa en reset vid yttre spänningspåslag, bestående av ett motstånd, en 
kondensator och en diod. På kortet finns det anslutningar till likströmsmotorn, 
fotogivaren, mikrobrytarna och till en batterieliminator. Motorn, reläer och fotogivaren 
drivs av 24 volt likspänning som de får från batterieliminatorn. Enchipsdatorn drivs av 5 
volt likspänning och därför finns det även en spänningsregulator som omvandlar 24 
volten till 5 volt. De komponenter som inte sitter på kretskortet men tillhör elektroniken 
till dispensen är motorn, fotogivaren, batterieliminator och mikrobrytarna. 
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5 Mått på SBE 
Ett av kraven på detta arbete var att minska storleken på doseringsapparaten. För att 
kunna göra det så har de parametrar som styr storleken studerats och måtten på de 
ingående komponenterna har kartlagts. Olika storlekar samt placeringar på 
komponenterna har teoretiskt testats för att kunna minska yttermåtten på produkten. 
Storleken på vridaxeln och den flaska som är fäst på den är inget mått som går att ändra 
på. Den display som ska placeras någonstans på dispensen är inte heller med i följande 
text. Det är bara storleken på den rektangulära box som alla komponenter är placerade i 
som ska minskas i storlek. 

5.1 Tänkbara yttermått på SBE  
Den första prototypen av SafeBond Electronics har formen en rektangulär box tillverkad 
av aluminium. Yttermåtten på boxen är, höjd 140 mm, bredd 100 mm och djup 70 mm. 
På framsidan och på en höjd av 100 mm, centrerat på mitten, det vill säga 50 mm från 
kanterna sitter vridaxeln. Se figur 6.1. Längden från botten av flaskan till centrum av 
axeln är 55 millimeter. Radien på den halvcirkelrörelse som skapas när flaskan roterar 
är alltså 55 millimeter. Den radien bör inte bli för stor i förhållande till bredden på 
dispensen. Detta för att inte flaskan ska slå emot något objekt i närheten när den roterar. 
För att mekaniken som roterar flaskan ska få plats inne i lådan, krävs ett avstånd på 
minst 40 millimeter från centrum av axeln till toppen på boxen. Det behövs även ett 
extra utrymme under flaskan utöver flaskans egen längd. Detta för att det ska gå att byta 
flaska utan att behöva lyfta upp apparaten. Avståndet ska vara lika långt som flaskan 
och eventuell adapter, plus det utrymme som krävs för att få in flaskan och adaptern 
under axeln. Från centrum av axeln till botten på lådan blir då det minsta tänkbara mått 
60 millimeter. Med bara hänsyn taget till de krav på utrymme som flaskan behöver, blir 
minsta tänkbara höjd 100 millimeter på boxen. 

Figur 5.1. Storlek på SBE  

Innermåtten på lådan är det som är intressant då det är där som alla ingående 
komponenter ska få plats. De inre måtten är höjd 134 mm, bredd 97 mm och djup 55 
mm. De delar som tar mest plats i lådan är motorn med växellåda, kretskort och 
fotodetektor. Det är dessa komponenters storlek och placering som kan ändras för att 
minska storleken på lådan.  
 
Den elmotor med växellåda som används i första prototypen av SBE har en höjd på 82 
millimeter från botten och upp till utgående axeln på växellådan. Se figur 5.3 Elmotor 
med växellåda. Lådan har en godstjocklek på 3 millimeter. Med kravet på ett avstånd av 
minst 40 millimeter från vridaxeln och toppen på lådan fås en total höjd på 125 
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millimeter om den motorn används. Det ska även finnas lite utrymme för att kunna 
montera motorn. Så minsta tänkbara höjd på boxen, om nuvarande motor och växellåda 
används, blir 130 millimeter. 
 
Fotogivaren sitter monterad längs med bredden på lådan, upp mot bakkanten. Det är 
längden på fotogivaren som styr bredden på boxen. Fotogivaren är 80 millimeter lång 
plus den kabel som ansluter fotogivaren till kretskortet. Med godstjockleken på lådan 
medräknat, så fås en minsta bredd på 90 millimeter, om samma fotogivare ska 
användas. 
 
Kretskortet sitter monterat stående på höjden mot höger sida av lådan. Det vill säga 
bredden på kortet är det som styr djupet på lådan. För att få plats med alla komponenter 
på kretskortet måste det vara minst 50 millimeter brett. Det ger ett yttre djup på lådan på 
60 millimeter. Ett alternativ är att placera kretskortet mot baksidan av lådan. Fördelen 
med det är att kretskortet kan göras bredare. Med den placeringen av kortet blir djupet 
på lådan 61 millimeter. Vilket inte blir någon större skillnad mot att göra ett kort som är 
50 millimeter brett som sitter mot en kant istället.  

5.2 Största och minsta yttermått 
Den första prototypen av SBE har yttermåtten 140x100x70 millimeter. Om placering 
och storlek på fotogivaren och motorn med växellådan inte ändras, kan lådans yttermått, 
genom att minska ner kretskortets bredd till 50 millimeter, bli 130x90x60 millimeter. 
Skulle fotogivaren och motorn med växellåda bytas ut mot komponenter som har 
mindre storlek, så blir minsta teoretiska mått 100x80x60 millimeter på lådan. Se figur 
6.2 Storleks jämförelse. Bilden visar de tre olika storlekarna. Dock har alla lådor på 
bilden ett djup på 60 millimeter. Den vänstra lådan har höjd och bredd på 140x100 
millimeter. Vilket är storleken på den första prototypen av SBE. Den mellersta lådan är 
130x90 millimeter vilket är minsta möjliga låda som går att använda utan att byta ut 
fotogivare och motor med växellåda. Lådan till höger är 100x80 millimeter, vilket är 
minsta möjliga låda som kan användas. Det vill säga att den nya SBE ska ha en storlek 
mellan 130x90x60 och 100x80x60. Utöver detta ska en display placeras någonstans på 
boxen. Vilket gör att yttermåtten kan komma att öka något beroende på val av display 
och placering av den. Oavsett val av storlek på boxen så kommer axeln där flaskan med 
bondingen sitter, att vara centrerad på bredden och ha kvar kravet på att sitta minst 40 
millimeter från toppen av boxen. 

Figur 5.2. Storleksjämförelse. 
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6 Placering av reglage  
Ett antal komponenter och delar kommer att vara åtkomliga eller synliga på utsidan av 
den box som doseringsutrustningen är byggd kring. Dessa är en strömbrytare, två 
lysdioder, sändare- och mottagaredelen på fotogivaren, en display och reglage för att 
ställa in tiden som dispensen ska vara i doseringsläget. Dessa komponenter och delar 
ska placeras på ett sådant sätt att deras funktion enkelt framgår och att produkten blir 
estetiskt tilltalande. 

6.1 Fotogivaren   
Den delen på fotogivaren som känner av en rörelse, det vill säga sändare och mottagare, 
sitter placerad på höger sida av dispensen högt upp mot bakkanten. För att minska 
risken för oavsiktlig start av dosering kan den placeras längre ner på samma sida. En 
fotogivare som har mindre fysisk storlek möjliggör att boxen kan bli mindre på bredden 
och att fotogivaren blir lättare att placera inuti boxen. Den fotogivare som finns i första 
prototypen av SBE har ett maximalt avkänningsavstånd på 100 millimeter. För att 
ytterligare minska risken för oavsiktliga doseringar kan det vara lämpligt med en 
fotogivare som har ett maximalt avkänningsavstånd på 40 till 60 millimeter. Se figur 7.1 
för alternativa placeringar av fotogivaren. 

Figur 6.1. Alternativa placeringar av fotogivaren. 

6.2 Strömbrytare 
 En strömbrytare ska placeras någonstans på doseringsutrustningen. Den ska vara till för 
att kunna bryta den inkommande strömmen från batterieliminatorn. Brytaren ska ha en 
sådan form och placering så man intuitivt förstår vad den ska användas till. Förslagsvis 
en vippströmställare som har märkningen 1 och 0 eller ON och OFF. Den bör inte vara 
placerad på framsidan av boxen, då det finns en klämrisk ifall flaskan roterar eller börjar 
rotera när brytaren slås om. Det är inte heller estetiskt tilltalande om den sitter på 
framsidan. Den bör inte heller sitta i närheten av display eller andra reglage för att inte 
förväxla brytarens funktion med andra funktioner. Då det ska finnas en grön lysdiod 
som ska indikera att brytaren är påslagen så behöver inte brytaren synas och kan då sitta 
på baksidan av lådan. Gärna i närheten där sladden för batterieliminatorn ska anslutas 
till doseringsutrustningen, förslagsvis nere i vänstra hörnet. En placering långt ner på 
baksidan av lådan är att föredra då risken för att dispensen ska välta när brytaren slås 
om minskar. 
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6.3 Lysdioder  
Två lysdioder ska placeras på doseringsutrustningen. En grön som ska lysa för att tala 
om att strömbrytaren är påslagen och apparaten är redo att användas. En röd som ska 
lysa när en dosering sker. Det vill säga när flaskan med bonding roterar upp till 
doserings läge, när den doserar och när flaskan roterar tillbaka till utgångsläget.  

Figur 6.2. Förslag på lysdiodernas placering. 

Förslagsvis placeras de två lysdioderna i närheten av varandra. Lysdioderna bör inte 
placeras i närheten av display eller reglage för att ställa in doserings tid, för att inte 
förväxlas med deras funktioner. De ska inte heller skymmas av flaskan när den roterar. 
Då användaren befinner sig snett ovanför produkten vid användning så är en bra 
placering för lysdioderna på frontpanelen, högt upp i vänstra hörnet. Se figur 7.2 för 
förslag på lysdiodernas placering. Det är en fördel om lysdioderna har inbyggda 
förkopplingsmotstånd, för att minskar antalet komponenter på kretskortet. 

6.4 Displayen 
En display ska användas för att visa inställd doseringstid. I anslutning till displayen ska 
det finnas reglage för att kunna ändra doseringstiden. Enda tänkbara placering av 
displayen är på ovansidan av dispensen. Detta på grund av utrymmesskäl och att 
användaren befinner sig snett ovanför doseringsutrustningen när den används. 
Displayen kan placeras plant på ovansidan alternativt med en vinkel mot användaren. 
En liten vinkel på displayen är att föredra då den blir lättare att läsa av då användaren 
står eller sitter framför produkten. Displayen ska grafiskt kunna visa den inställda 
doseringstiden från 1 sekund upp till 10 sekunder med ett intervall på 1 sekund. Det blir 
tio olika tider som ska visas.  

6.5 Displayplaceringsalternativen 
Flera olika förslag och idéer skissades upp på hur en display skulle placeras. Ur det 
arbetet växte tre huvudförslag fram. De fick namnen lutande display lång, lutande 
display kort och lutande ovandel. Skalenliga modeller i frigolit togs fram för att se hur 
de olika förslagen såg ut i verkligheten. Alla tre förslagen provades med olika lutning, 
längd och placering av displayen. En lutning på displayen på ca 30 grader är den mest 
fördelaktiga. Displayen har en bra upplösning på ± 15 grader från normalen på 
displayfönstret. Det gör att när dispensen står på ett bord så har en användare, placerad 
framför bordet, en god avläsningsförmåga med en ögonhöjd på mellan 1400 och 2300 
millimeter från golvet. Det gör att displayen går bra att läsa av både sittande och stående 
framför doseringsutrustningen. 
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Displayplaceringen lutande ovandel har fördelarna att reglagen för inställning av 
doseringstid kan placeras både nedanför och ovanför displayen, även att själva 
displayen inte sticker ut från lådan, vilket minskar risken för skador på displayen. 
Konstruktion medför också att displayer med olika storlek kan användas. En nackdel är 
att hela ovansidan av dispensen lutar och då även de reglage som ska sitta där. Risken 
finns att dispensen kan välta bakåt när reglagen för tidsinställning används. Se figur 7.3 
för skiss på displayplaceringsförslaget lutande ovandel. 

Figur 6.3. Lutande ovandel. 

Placeringsförslaget lutande display lång har fördelen att displayer med olika längd kan 
användas. Dessutom så kommer reglagen för tidsinställningen att sitta plant monterade, 
vilket minskar risken för att dispensen ska välta vid användning av 
tidsinställningsreglagen. En nackdel är att displayen blir en utstickande del. Se figur 7.4 
för skiss på displayplaceringsförslaget lutande display lång. 

Figur 6.4. Lutande display lång 
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Placeringsförslaget lutande display kort har samma för- och nackdelar som lutande 
display lång. Men med den nackdelen att displayen inte får vara för lång. Se figur 7.5 
för placeringsförslaget lutande display kort. 

Figur 6.5. Lutande display kort. 

Det förslaget på displayplacering som är att föredra är lutande display lång, vilket även 
var den av modellerna i frigolit som verkar mest praktisk och har det mest tilltalande 
utseendet. Exakta mått och storlek på den lutande delen, beror mycket på vilken typ av 
display som väljs. Se kapitel Val av display, för mer information om vilken display som 
ska användas. Med detta val av displayplacering kommer produktens höjd att öka med 
cirka 15 till 20 millimeter i bakkant. 

6.6 Reglage för att ändra doseringstiden 
Doseringstiden ska ställas in med reglage och den inställda tiden ska visas på en 
display. Reglagen ska utformas så att inga instruktioner ska behövas för att förstå vad de 
ska användas till. Förslagsvis en tryckknapp för att öka doseringstiden med och en för 
att minska doseringstiden. De bör placeras i närheten av displayen så det framgår att 
deras funktioner hör ihop. Designen på tryckknapparna bör vara sådan att det enkelt 
framgår vilken knapp som är till för att öka respektive sänka tiden. Detta för att det inte 
ska behövas någon form av märkning på boxen. Om displayen är vinklad bör knapparna 
inte sitta på den vinklade delen. Detta för att apparaten inte ska tippa eller välta när 
användaren trycker på knapparna. Det kan då bli så att användaren håller i dispensen 
med andra handen när doserings tid ska justeras. Då finns även risken att handen 
kommer inom fotodetektorns avkänningsområde och en oavsiktlig dosering sker. Det 
bästa placeringsförslaget är två knappar framför displayen. Sitter de bredvid eller bakom 
displayen är det lätt att displayen skyms av handen när doserings tid ska ändras.  
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7 Val av display  
Det finns tre huvudtyper av displayer som kan tänkas användas för att grafiskt visa 
vilken doseringstid som är inställd. Olika varianter på dessa huvudtyper finns givetvis 
också. De tre typerna är Bar Graf Display, Light Emitting Diode (LED) och Liquid 
Crystal Display (LCD). Nedan presenteras de olika display alternativen och vilka för- 
och nackdelar som finns när de ska användas till doseringsutrustningen. 

7.1 Bar Graf Display  
Bar Graf displayen består av 10 stycken rektangulära lysdioder. Varje lysdiod har 
storleken 5,08x2,54 millimeter och lyser med ett rött ljus av våglängden 697 nanometer. 
Varje lysdiod kan användas för att representera 1 sekund. Det vill säga att lika många 
lysdioder är tända som motsvarande antal sekunder som doseringstiden är inställd på. 
Storleken på displayens kapsel är 25,27x10,16x6,8 millimeter, plus benen som är 
avsedda för hålmontering på kretskort. Se figur 8.1 för utseendet och storleken på en 
tänkbar Bar Graf display. Fördelarna med den här typen av displayer är att de är billiga. 
Dock behövs någon form av drivkrets eller styrkrets. Det kan vara en krets som känner 
av analoga spänningsnivåer eller någon form av logikkrets som kodar av vilka lysdioder 
som ska tändas. Det går alltså att använda displayen i både analoga och digitala 
applikationer. En av nackdelarna när Bar Graf displayen ska användas till doseraren är 
att displayen måste monteras på ett kretskort. Det medför att två kretskort måste 
tillverkas. Ett kretskort med displayen och tillhörande styrkrets och ett med övriga 
komponenter monterade på. Detta för att det inte finns plats i lådan att ha ett stort 
kretskort där displayen ska sitta. Att tillverka två olika kretskort kräver fler moment i 
tillverkningen och monteringen av doseraren. Det gör att det blir ett dyrt alternativ trots 
att displayen är billig. En annan nackdel är att någon form av text kan bli nödvändigt att 
ha på lådan i anslutning till displayen. Detta för att det inte är självklart att displayens 
tända lysdioder motsvarar en tid. [4] 

Figur 7.1. Bar Graf Display. [4] 

7.2 Light Emitting Diode 
Light Emitting Diode (LED) displayen har tecken uppbyggda av sju stycken segment, 
där varje segment kan tändas och släckas för att skapa siffror. Varje segment består av 
en röd lysdiod som när den är tänd sänder ut ljus av våglängden 650 nanometer. För att 
skriva siffrorna 1 till 10 går det åt en display som kan visa två tecken. Storleken på en 
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sådan display är tillsammans med kapseln den är uppbyggd kring 20.2x16,0x7,0 
millimeterplus anslutningsben för hålmonterat kretskort. Varje tecken har storlek 
10,16x5,9 millimeter. Se figur 8.2 för storleken på en LED display med två tecken. [4] 

Figur 7.2. Två teckens LED display. [4] 

En LED display med två tecken är en relativt billig komponent, dock något dyrare än en 
Bar Graf display. För att kunna kontrollera och styra vad som ska visas på LED 
displayen finns det anpassade driv- och logikkretsar för teckengenerering. Dessa styrs i 
sin tur av en mikrodator, vilket det redan finns en i första prototypen av SBE. Dessa 
driv- och logikkretsar, för teckengenereringen, är något dyrare än de som kan användas 
till Bar Graf displayen. Fördelen med en LED display är att den visar siffror istället för 
antal tända lysdioder, som fallet är med Bar Graf displayen. Dock har LED displayen 
samma nackdelar som Bar Graf displayen. Det vill säga att displayen måste monteras på 
ett kretskort och att någon märkning kan behövas, för att förklara att det är inställd 
doseringstid som visas på displayen. 

7.3 Liquid Crystal Display 
Liquid Crystal Display (LCD) finns i flera olika utföranden, från några tecken på en rad, 
till hundratals tecken på flera rader. Storleken på displayfönstret varierar med antalet 
tecken som kan visas. Tecknen är, i de vanligaste displayerna, uppbyggda av en 
punktmatris med 5x7 punkter. Fördelen med en LCD är att de kan visa både siffror och 
bokstäver. Det behövs då ingen märkning eller förklaring av vad som visas på 
displayfönstret. För att skriva Time: XXs går det åt minst 8 tecken. Vilket är minsta antal 
tecken displayen bör kunna visa. [4] 
 
LCD finns både som enbart display för montering på kretskort och som färdiga 
moduler. Används en display avsedd för montering på kretskort fås samma nackdelar 
som med Bar Graf displayen och LED displayen. Det vill säga det behövs göras 
ytterligare ett kretskort där displayen ska sitta. En LCD behöver också kretsar för 
drivning och teckengenerering. Enbart en LCD display kostar ungefär dubbelt så 
mycket som en LED display och kräver samma typer av kretsar för drivning och 
teckengenerering som LED displayen. Precis som med LED displayen så kan 
teckengenereringen styras med en mikrodator. Se figur 8.3 för utseendet och storlek på 
en display med fem tecken. [5] 
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Figur 7.3. LCD display. [4] 

De färdiga LCD modulerna består av en display, drivkretsar, logik för teckengenerering, 
minneskretsar och en kontrollenhet som fungerar som ett interface till den mikrodator 
som måste användas som styrenhet. Alla komponenter sitter monterade på ett kretskort. 
På de flesta LCD moduler är funktionen på kontrollenheten liknande. Vilket gör att det 
går att byta leverantör och tillverkare av LCD modulen utan att behöva programmera 
om mikrodatorn. [5] 
 
En färdig LCD modul är lika dyr eller dyrare än en lös LCD display. Dock är en LCD 
modul det billigaste alternativet då de andra display alternativen kräver ett extra 
kretskort. Materialkostnaden är ungefär lika hög för alla alternativ, förutom Bar Graf 
displayen som är lite billigare. Men arbetsinsatsen, både vid konstruktionen och 
tillverkningen blir högre och då även kostnaderna för alla alternativ utom för en färdig 
LCD modul. I en produkt som ska tillverkas i stor volym kan det löna sig att konstruera 
en egen displaymodul. Men i detta fall där tillverkningsvolymen inte är beräknad att bli 
så stor är en LCD modul det klart billigaste alternativet. Med en LCD display visas 
också den bästa informationen till användaren av doseringsutrustningen. En LCD modul 
som kan visa minst 8 tecken på en rad är det alternativ som bör användas till 
doseringsutrustningen. 
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8 Rotation av flaskan 
För att en dosering ska utföras måste flaskan med lim kunna rotera 180 grader och 
sedan tillbaka 180 grader till sitt ursprungsläge. Detta ska ske med någon form av 
elektriskt styrd mekanik. Mekaniken får inte ta för stor plats inuti lådan och kunna 
drivas med max 24 volt likström. Samtidigt ska mekaniken vara så pass stark att den 
klarar av att övervinna den friktion som finns mellan de två cylindrarna i axeln som ska 
rotera flaskan. Även det vridmoment som uppstår när flaskan ska rotera runt axeln 
måste mekaniken orka med. Dock är det friktionen mellan teflon- och plastcylindrarna 
som kräver den mesta kraften.  
 
Det finns tre huvudförslag på hur rotationen ska kunna utföras. Dessa förslag är 
likströmsmotor, stegmotor och linjärt ställdon. Det finns olika varianter på de olika 
huvudförslagen. Dock har alla gemensamt att de ska drivas med max 24 volt 
likspänning och att de är reverserbara. Det vill säga att de ska kunna arbeta i två olika 
riktningar. Detta för att vridaxelns konstruktion inte klarar av en rotation på 360 grader. 
Flaskan med lim måste alltså rotera tillbaka samma väg som den kom. 

8.1 Likströmsmotor 
Likströmsmotorer finns i flera olika utföranden och storlekar med olika moment, varvtal 
och effekter. För att kunna använda en likströmsmotor till den här applikationen krävs 
någon form av utväxling. Detta för att inte rotationen ska gå för fort. För att rotationen 
ska stanna på rätt ställen krävs även någon form av tröghet i mekaniken, som till 
exempel en slirkoppling. I första prototypen av SBE sitter det en likströmsmotor 
sammanbyggt med en växellåda och en slirkoppling. För mer information om den 
motorn och växellådan se kapitel 4.3. 
 
För att få någon typ av utväxling på likströmsmotorn kan en kuggväxel användas. 
Likströmsmotorns varvtal och den önskade rotationshastigheten på flaskan styr 
utväxlingen på kuggväxeln. Med en separat motor och kuggväxel kan dessa placeras på 
ett sådant sätt att de inte tar så mycket plats i lådan, till exempel ovanpå varandra eller i 
vinkel till varandra. Dock behövs någon form av koppling mellan utgående axel på 
motorn till ingående axel på kuggväxeln. Detta kan göras med hjälp av en kuggrem och 
kuggremshjul. Lösningen med separat motor och kuggväxel är relativt dyr i detta 
sammanhang. Då lösningen har flera separata delar medför det också flera moment vid 
montering av produkten. Vilket också bidrar till att öka kostnaden för en drivning med 
separat motor och kuggväxel. [6] 
 
Det finns likströmsmotorer som är sammanbyggda med en kuggväxel. En sådan enhet 
är billigare än att använda separata delar. Även antalet moment i monteringen sjunker, 
vilket gör att det kostnadsmässigt är en lösning att föredra. Fördelen med motor och 
kuggväxel i en enhet är att den inte bygger så mycket på höjden i lådan. Det blir då inte 
enheten med motor och kuggväxel som styr hur hög lådan ska vara, som dispensen 
byggs kring. Nackdelen med att ha motor och kuggväxel i en enhet är att enheten blir 
lite för lång för att passa i dispensen. Djupet på lådan måste i så fall ökas till minst 80 
millimeter. Vilket gör att kravet på att minska yttermåtten på produkten inte uppfylls. 
En annan nackdel är att dessa enheter är att det kan bli svårt att hitta någon som 
uppfyller kraven på storlek och att få med exakt det varvtal som kan vara lämpligt för 
dispensen. [3] 
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En annan lösning är den som används i första prototypen av SBE. Det vill säga, 
likströmsmotor och växellåda i en enhet. Det är det billigaste alternativet om likströms 
motor ska användas. Enheten tar inte så mycket plats på djupet för att växellådans 
utgående axel sitter vinklad 90 grader i förhållande till motorns axel. Nackdelen är att 
enheten är förhållandevis lång för den här applikationen. Rotationsaxeln, där flaskan 
med lim sitter, måste sitta ganska högt upp i lådan för att motorn med växellåda ska få 
plats. Det gör att det blir svårt att minska höjdmåttet på lådan. [3] 
 
För att få en likströmsmotor, oavsett vilken typ av utväxling som används, måste det 
finnas någon form av återkoppling. Det är för att i den här applikationen är det viktigt 
var axeln startar och stannar. Återkopplingen kan ske med någon form av mikrobrytare.  
 
Det finns enheter med motor, växellåda och mikrobrytare som är tillverkade för att 
kunna rotera 180 grader och 360 grader. Även någon form av servomotor kan vara ett 
alternativ att använda. Då den har en bra funktion för den här applikationen. Dock är 
båda ovan nämnda lösningar för platskrävande för att de ska vara något bra alternativ. 

8.2 Stegmotor 
Ett alternativ till likströmsmotorerna är stegmotorn. Stegmotorn roterar med en konstant 
vinkel medan villkoren för de olika vinkellägena ändras med en pulsformad insignal. 
Pulsens längd är det som styr rotationshastigheten. Motorns utgående axel ändrar sig 
med en konstant vinkel varje gång pulsen ändrar värde. Ju oftare pulsen ändrar läge ju 
fortare snurrar axeln. Normalt består en stegmotor av två lindningar och det krävs en 
pulssignal till varje lindning. Dessa två pulssignaler måste vara synkroniserade med 
varandra, efter ett speciellt mönster, så att inte båda lindningarna strömsätts exakt lika, 
för då kan inte axeln börja rotera. En stegmotor kan kontrolleras direkt med en digital 
insignal till motorns lindningar. Det går alltså att styra en stegmotor utan att någon 
återkoppling behöver ske. Vilket gör att kontrollogiken kan göras väldigt enkel. Det går 
givetvis att använda någon form av återkoppling om så önskas. [7] 
 
Det finns tre huvudtyper av stegmotorer, permanent magnet, variabelt magnetiskt 
motstånd och hybridtyp. Beroende på vilket användningsområde stegmotorn ska ha, 
finns det för- och nackdelar med alla tre typerna. Olika stegvinkel kan fås beroende på 
stegmotortyp och storlek på motorn. [7] 
 
Stegmotorer av typen variabelt magnetiskt motstånd, eller variabel reluktans, har lågt 
tröghetsmoment. De får därför en snabb respons på insignalen. Detta gör även att de inte 
klarar så stora laster. När motorn är avslagen, det vill säga att ingen ström finns som 
alstrar ett magnetfält, så har den inget hållmoment. Den vanligaste stegvinkeln för den 
här typen av stegmotorer är 15 grader. [7] 
 
Stegmotorer av permanent magnet typ, eller PM stegmotorer, har en rotor med en 
permanent magnet.  Det gör att motorn har ett hållmoment även när den inte är 
strömsatt. Stegmotorer med ferrit magnet rotor kan fås med en stegvinkel på mellan 7,5 
grader och 18 grader. [7] 
 
Hybridstegmotorer är som namnet antyder, en mix av de båda ovan nämnda typerna. 
Dessa motorer har hög noggrannhet och hög tillförlitlighet. Även ett högt vridmoment 
är en fördel hos dessa motorer. Hybridstegmotorerna kan fås med en stegvinkel ända ner 
på 1,8 grader. [7] 
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I den här applikationen är en liten stegvinkel att föredra. Detta för att motorn kan få en 
jämnare gång utan ryck eller hack mellan varje steg. För att undvika det, går det att dela 
in varje steg i flera delsteg, så kallad mikrostegning. Det gör att motorn får en högre 
upplösning. Vilket medför mjukare gång och problem med resonans kan nästan helt 
undvikas.  
 
För att styra en stegmotor krävs en mikrodator som skapar det pulsmönster som gör att 
stegmotorn kan börja rotera. För att förstärka och driva ström genom lindningarna på 
stegmotorn krävs ett drivsteg, en så kallad stegmotorkrets. Den sitter mellan 
mikrodatorn och stegmotorn. Stegmotorkretsen genererar och förstärker strömmarna i 
stegmotorns lindningar efter det pulsmönster som mikrodatorn har skapat. Det 
vanligaste är att det finns ett drivsteg i en kapsel för varje lindning i motorn. Men det 
börjar bli vanligare med kapslar som innehåller drivsteg för båda lindningarna på 
motorn. Det gör att antalet kringkomponenter till stegmotordrivaren minskar. De flesta 
stegmotordrivare brukar klara hel-, halv- och mikrosteg. Det finns även mer avancerade 
stegmotordrivare för att klara högre upplösning på mikrostegen. Dessa använder sinus- 
och cosinusfunktioner för att dela upp varje helsteg i upp till 128 mikrosteg. Vilket kan 
ge en sådan liten stegvinkel som 0,014 grader per steg. Dock är det inte nödvändigt i 
den här applikationen. [8] 
 
Stegmotorer finns i många olika storlekar, från miniatyrer monterade direkt på ett 
kretskort till enormt stora. Generellt så ökar stegmotorns styrka med storleken. Det 
finns även stegmotorer med inbyggda drivkretsar, men de blir antingen för stora eller 
för svaga för att kunna användas i den här applikationen. Kostnaden för en stegmotor är 
väldigt divergerande beroende på val av typ och storlek. Men en stegmotor av hybridtyp 
och med en lämplig stegmotordrivare, anpassade för doseringsutrustningen, blir inte 
dyrare än något av alternativen med likströmsmotorer. 

8.3 Linjärt ställdon 
För att rotera flaskan 180 grader går det även att använda ett linjärt ställdon. Den 
lösningen kräver någon form av hävarmar för att få axeln att rotera önskvärd sträcka. 
Det ska då vara ett ställdon där kolven drivs aktivt i både drag- och skjutläget. 
Fördelarna är att ingen återkoppling behövs om ställdonet får arbeta till sina ändlägen. 
Nackdelen är att det behövs minst två hävarmar mellan kolven på ställdonet och den 
axel som ska rotera flaskan med bonding. Detta kan bli utrymmeskrävande. Det är även 
svårt att få plats med ställdonet inuti dispensen. Dessutom är ett linjärt ställdon betydligt 
dyrare än de övriga alternativen. [6] 
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8.4 Val av rotationstyp 
Ett linjärt ställdon är enkelt att styra men är dyrt och för utrymmes krävande för att vara 
något bra alternativ att använda i doseringsutrustningen. När det gäller 
likströmsmotorerna så tar de för stor plats eller blir för dyrt. Det bästa alternativet i den 
här applikationen är en stegmotor.  

Figur 8.1. Hybridstegmotor storleksklass 17HD. [3] 

En stegmotor av hybridtyp med 1,8 graders mekaniska helsteg och separat 
stegmotordrivare är det bästa alternativet bland stegmotorerna för att användas till 
doseringsutrustningen. Någon modell ur storleksklasserna 16HY eller 17HD har en 
storlek och styrka som passar bra till detta ändamål. Se figur 9.1 för bild på en 
stegmotor i storleksklassen 17HD. Ingen av dessa två storlekar bygger lika mycket på 
vare sig djupet eller höjden, som de övriga alternativen med likströmsmotor med 
utväxling. Dessutom har de tillräcklig start och hållmoment för att klara av uppgiften att 
rotera axeln med limflaskan. Kostnaden för en stegmotor och passande 
stegmotordrivare är ungefär lika mycket som det billigaste alternativet med 
likströmsmotor. 
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9 Kretskortet 
I första prototypen av SBE sitter kretskortet monterat mot höger sida, ståendes på 
högkant i den låda som dispensen är byggd kring. Kortet har höjden 90 millimeter och 
bredden 60 millimeter. För att minska yttermåtten på doseringsutrustningen kan kortet 
göras 50 millimeter brett. Då kan djupet på lådan minskas till 60 millimeter. Dock kan 
inte kretskortet ökas något på höjden om nuvarande placering behålls. Detta på grund av 
att fotogivaren sitter monterad ovanför kretskortet. 
 
Den bästa placeringen av kretskortet är mot vänster sida av lådan. Då kan höjden på 
kretskortet ökas till minst 100 millimeter. Då fås även fördelen att strömbrytaren och 
anslutningskontakten till batterieliminatorn kan monteras direkt på kortet. Dessa 
kommer då att anslutas på baksidan av lådan på vänster sida, vilket är en placering att 
föredra. En annan fördel med att placera kretskortet på vänster sida är att fotogivaren 
kan placeras mer valfritt ut mot höger sida. 

9.1 Utveckling eller ny konstruktion? 
Det finns två alternativ när det gäller kretskortslösning. Antingen så används det 
befintliga kretskortet och funktionerna för display och inställning av doseringstid läggs 
till, eller så konstrueras ett nytt kretskort. Det finns för- och nackdelar med båda 
lösningarna. Mycket beror på vilken typ av motor och display som väljs att användas. 

9.1.1 Utveckling av befintligt kretskort 

Det befintliga kretskortet är anpassat för att driva en likströmsmotor med växellåda. Det 
vill säga att ska det befintliga kretskortet användas så måste även den befintliga 
likströmsmotorn användas. Det gör att yttermåtten på doseringsapparaten inte kan 
minskas så mycket. Dock finns flera fördelar med att använda det befintliga kretskortet. 
En komponentförteckning finns redan och behöver bara kompletteras med de nya 
komponenter som krävs för display och inställning av doseringstid. En 
mönsterkortslayout finns och behöver bara modifieras för de nya funktionerna. Det 
finns plats på mönsterkortet för de nya funktionerna och det går att minska ner bredden 
på kortet. På mikrodatorn finns det lediga portar för styrning av display och inställning 
av doseringstid. Men om en stegmotor och LCD modul ska användas finns det inte 
tillräckligt med portar på mikrodatorn för detta ändamål. En mikrodator med flera portar 
får inte plats med den placering som används på det befintliga kretskortet. Om 
placeringen av mikrodatorn ändras finns det plats för detta, men då måste layouten på 
mönsterkortet ändras. De komponenter som finns på det befintliga kretskortet har inte 
optimal placering och storlek för att kunna minska kortets storlek. Det finns även 
billigare alternativa komponenter att tillgå än de som används på det befintliga 
kretskortet. Kretskortet är även anpassat för att sitta på höger sida av lådan och kan inte 
bara flyttas till vänstra sidan utan att konstrueras om. Det finns ingen dokumentation 
som kopplingsschema eller någon form av kopplingsanvisning till det befintliga 
kretskortet. Vilket kan göra det svårt att lägga till de nya funktionerna. De flesta 
displayalternativen kräver digitala insignaler, utom Bar Graf displayen som även går att 
använda i analoga applikationer. Då det på det befintliga kretskortet sitter tre stycken 
reläer finns det risk att blanda för mycket mellan analog- och digital teknik. Det kan bli 
störningar som till exempel switching noise, när reläerna slår om. 
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9.1.2 Nykonstruktion av kretskort 

Fördelarna med att konstruera ett nytt kretskort är framför allt att en större flexibilitet 
fås i utvecklingsarbetet. Det går då att välja den motor och display som bäst är 
anpassade för att användas i doseringsutrustningen. Även storlek och placering av 
kretskortet går att välja mer fritt. Det blir även lättare att dimensionera komponenterna 
på ett nyutvecklat kort mot att använda det befintliga kretskortet med dålig 
dokumentation. Det går då även att göra en mer heltäckande dokumentation av 
kretskortet, vilket är en fördel vid produktion, test och felsökning. Om en stegmotor och 
LCD modul används så kan ett nytt kretskort göras så att alla funktioner blir helt 
digitala. Problemen som uppstår vid en mix av analog och digital teknik kan på så sätt 
undvikas. De nackdelar som finns är att arbetet måste börjas om från början och det kan 
bli mer tidskrävande. 
 
Det finns alltså två olika alternativ när det gäller hur kretskortet ska utvecklas. Antingen 
så byggs det vidare på befintligt kretskort. Då måste en likströmsmotor med växellåda 
och en Bar Graf display användas. Vilket gör att inte yttermåtten på lådan kan minska så 
mycket. Eller så konstrueras ett nytt kretskort där funktionerna bygger på digital teknik. 

9.1.3 Ytmonterat eller hålmonterat 

SBE har en beräknad tillverkningsvolym på cirka 100 enheter på fem år. Det vill säga 
en väldigt liten volym kommer att tillverkas. För att hålla kostnaderna nere vid 
tillverkningen av kortet kommer det att vara hålmonterat. Detta beror på att det är ett 
kort som inte ska tillverkas i någon stor serie. Komponenterna på kortet kommer att 
handmonteras och kretskortet kommer att lödas i en lodvåg. Ska ytmonterade 
komponenter användas måste en screentrycksplåt göras, vilket är relativt dyrt när det 
handlar om korta serier. Generellt är ytmonterade standardkomponenter billigare än 
hålmonterade komponenter. Men i detta fall, när det är relativt få komponenter på kortet 
så motiverar inte det att använda ytmonteringsteknik. Komponenter för ytmontering är 
även svårt att handmontera. För att ytterligare hålla kostnaderna så ska det vara ett 
tvålagerskort. Det vill säga komponenterna och eventuellt några ledningsbanor på ena 
sidan och resterande ledningsbanor på andra sidan.  
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10 Sammanfattning av val och placering av de olika delarna. 
I kapitlen innan har olika alternativ av komponenter och dess placeringar diskuterats. 
Nedan görs en sammanfattning av vilka val som gjorts. 
 
När det gäller yttermåtten på den låda som doseringsutrustningen är byggd kring så har 
ett maximalt och ett minimalt tänkbart yttermått tagits fram. De maximala måtten på 
lådan är mindre än yttermåtten på den första prototypen av SBE. Det vill säga att 
yttermåtten på den nya SBE blir någonstans mellan maximala och minimala måtten. Då 
har kravet på att minska storleken på utrustningen uppfyllts. Yttermåtten på lådan kan 
vara mellan 130x90x60 och 100x80x60. Höjden och bredden på lådan kan minskas 
genom att använda en annan motor och fotogivare än de som används i första 
prototypen av SBE. Djupet på lådan kan minskas genom att göra ett smalare kretskort. 
 
En display skulle placeras någonstans på doseringsutrustningen. Förslaget lutande 
display lång, är det alternativ som kommer att användas. Det bästa förslaget på display 
är en LCD modul. Det vill säga en färdig modul med display, drivkretsar, 
teckengenerering och kontrollenhet på ett kretskort. Det är det billigaste alternativet för 
små serier och den ger den bästa informationen till användaren. Displayen ska ha en 
lutning på cirka 30 grader i förhållande till ovandelen på lådan. Det gör att displayen går 
bra att läsa av, både sittande och stående framför doseringsutrustningen. För att ställa in 
doseringstiden ska två knappar användas. Dessa ska placeras nedanför den lutande 
delen, där displayen ska sitta. 
 
Fotogivaren ska sitta med sitt givarfönster ut mot högra sidan av lådan, eventuellt lite 
längre ner än nuvarande placering. Om inte prisskillnaden är för stor kan en fotogivare 
som har mindre fysisk storlek och med kortare avkänningsavstånd användas. 
Vippströmbrytaren för avstängning av matningsspänningen och ingången för 
batterieliminatorn ska sitta på baksidan, nere i vänstra hörnet sett från framsidan av 
dispensen. De lysdioder som ska markera att apparaten är påslagen och att en dosering 
sker, ska sitta högt upp i högra hörnet på framsidan av doseraren. 
 
För att rotera axeln med flaskan som innehåller lim ska en stegmotor användas. Det blir 
en stegmotor av hybridtyp med 1,8 graders helsteg och någon av storleksklasserna 
16HY eller 17HD blir lämplig att använda. Detta för att de är alternativen som tar minst 
plats och är även de minst kostsamma lösningarna.  
 
Kretskortet ska monteras stående på vänster sida av lådan och får höjden 100 millimeter 
och bredd 50 millimeter. Det blir ett nykonstruerat kort, på grund av valet av motor och 
display. Det går inte utveckla befintligt kretskort för att passa valet av motor och 
display. Kortet kommer att vara ett hålmonterat tvålagerskort och funktionerna på kortet 
kommer att vara digitala. 
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11 Mikrodator 
För att kunna styra och kontrollera de funktioner som doseringsutrustningen ska ha, 
måste det finnas någon form av kontrollenhet. Till detta används en mikrodator. Det 
som ska styras från mikrodatorn är stegmotorn med dess återkoppling, LCD- modulen, 
fotogivaren och knapparna för inställning av doseringstid. På första prototypen av SBE 
finns det redan en mikrodator på kretskortet. Det är en PIC16C57 från Microchip och 
har som enda uppgift att se till att doseringen tar en sekund. Den är bara en subkrets och 
styr inte hela funktionen av SBE. I den nya SBE kommer alla funktioner att styras 
genom mikrodatorn. Detta är möjligt genom att alla delar som stegmotor, LCD, 
fotogivaren och inställningsknapparna kan ha ett digitalt gränssnitt. Fördelen mot den 
befintliga konstruktionen är att de analoga delarna, som reläerna, kan undvikas och 
därmed uppkommer inte de störningar som finns när digital och analog elektronik 
blandas på ett kretskort.  
 
För att mikrodatorn, eller en så kallad chipsdator, ska klara av de önskade funktionerna 
så är minimum kravet att det finns minst 22 in- och utgångar på minst tre portar. För att 
kommunikationen med kontrollenheten på LCD-displayen ska gå smidigt är det bra om 
mikrodatorn klarar av 8 bitars ord. För utvecklingsarbetets skull ska mikrodatorn enkelt 
kunna programmeras om flera gånger. Det vill säga i detta fall ska ett flashminne med 
tillräcklig kapacitet finnas. Valet föll på någon av produkterna ur Microchips Mid-
Range Family. Dels för att de är relativt billiga produkter och det finns många varianter 
att välja mellan. De är samtidigt lätta att anpassa för att klara flera olika funktioner. De 
passar även bra i detta fall, när det handlar om en produkt som inte ska tillverkas i 
någon stor serie. [9] 
 
Det finns två tänkbara mikrodatorer som uppfyller de ovan nämnda kraven. Det är 
PIC16F874 och PIC16F877. De är exakt lika förutom att PIC16F877 har lite mer 
minne. Bland annat har PIC16F877 8 kilobyte flashminne mot 4 kilobyte på 
PIC16F874. Båda modellerna har använts under utvecklingsarbetet. Det visade sig då 
nödvändigt, för att programmet skulle få plats, att PIC16F877 var tvungen att användas. 
[9] 

11.1 Mikrodatorn PIC16F877 

PIC16F877 är en 40 pinnars, 8 bitars CMOS flash microcontroller. Den har 33 in- och 
utgångar fördelade på 5 portar. Varje in- och utgång kan individuellt konfigureras som 
en in- eller utgång. Mikrodatorn har ett antal inbyggda funktioner för olika typer av 
resets och fördröjningar som Power On Reset (POR), Burn Out Reset (BOR) vilka är 
aktiverade och används i programmet. Datorn klarar av att hantera 14 stycken avbrott, 
vilket är en funktion som också används i programmet. Det finns givetvis flera 
funktioner och konfigureringar hos mikrodatorn. Men det är bara de funktioner och 
konfigurationer som har använts som kommer att redovisas. Detta görs i de stycken i 
kapitlet om programmet där funktionerna eller konfigurationerna används. [10] 
 
Den variant av mikrodator som använts är en PIC16F877A, där A står för att en extern 
klocka/oscillator används. Mikrodatorn klarar av en klockfrekvens på upp till 20 MHz 
DC. Men frekvensen på den externa oscillatorn som används är 32,768 kHz. Detta för 
att utrustningen som ska styras, stegmotordrivare och LCD-displayen inte behöver 
högre klockfrekvens. Det är då onödigt att klocka mikrodatorn snabbare. [3] 



 28

 
För att programmera datorn finns det en instruktionsuppsättning på 35 instruktioner. 
Alla instruktioner tar en cykel att utföra, förutom CALL, GOTO och RETURN 
instruktionerna som tar två cykler att utföra. En cykel är fyra klockpulser. Det vill säga 
en cykel (cy), alltså då även en vanlig instruktion, tar 0,122 ms att utföra. [10] 

ms
f

cy
osc

122,0102207031,1
32768

44 4 ≈⋅=== −  
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12 Funktionen hos SBE 
För att få mikrodatorn att styra och kontrollera de önskade funktionerna, måste den 
programmeras. Programmet skrivs med den instruktionsuppsättningen på 35 
kommandon som tillhör mikrodatatorn. Det programmet ska göra är följande. När 
fotogivaren detekterat en rörelse ska en rutin i programmet starta som skapar ett 
pulsmönster till stegmotordrivaren som i sin tur ska driva stegmotorn. Pulsmönstret är 
det som styr att stegmotorn roterar med rätt hastighet och riktning. När en givare anger 
att flaskan med lim är i doseringsläget ska stegmotorn stanna. Då ska en rutin starta som 
ska håller motorn i sitt läge i det antal sekunder som doseringstiden är inställd på. När 
den tiden har gått ska ett nytt pulsmönster skapas som roterar stegmotorn åt motsatt 
riktning mot tidigare. Rotationen ska fortgå tills en givare indikerar att flaskan med lim 
är tillbaka på sitt ursprungsläge. Om någon av knapparna, som används till att ställa in 
doseringstiden med, aktiveras ska det i programmet öka eller minska den tiden en 
dosering ska ta, beroende på vilken knapp som aktiverats. Den aktuella doseringstiden 
ska visas på LCD-displayen och självklart ska det visade värdet ändras om någon av 
inställningsknapparna aktiveras. Dessutom ska det inte gå att ändra doseringstid under 
tiden en dosering sker. 

12.1 Programmets uppbyggnad 

Programmet är uppbyggt av tre huvuddelar. Dessa delar är, rutiner för att styra 
stegmotorn, rutiner för avbrottshantering och rutiner för att styra LCD. Förutom dessa 
delar innehåller programmet variabeldeklaration, initiering av portarna och 
konfigurering av olika register. De tre huvuddelarna är programmerade och testade var 
för sig och sedan sammanbyggda med varandra. Detta för att det skulle vara lättare att 
testa och felsöka koden. Först gjordes koden för att styra stegmotorn sedan skrevs 
rutinerna för avbrottshantering och koden för att ändra doseringstid. Dessa sattes ihop 
till ett program innan koden för att styra LCD skrevs. När programmet för att styra LCD 
fungerade så sammanfogades den koden med övriga programmet. För att se hela 
programmet se, bilaga 1 Programkod till mikrodatorn PIC61F877A. 

12.2 Styrning av stegmotorn 

Styrningen av stegmotorn är kärnan i programmet. Det är här som själva doseringen 
sker, genom att stegmotorn roterar flaskan med lim. För att förstå varför koden, för att 
styra stegmotorn, ser ut som den gör, måste funktionen hos de inblandade delarna 
förklaras. De önskade funktionerna och beskaffenheten hos hårdvaran styr hur 
mjukvaran ska konstrueras. 

12.2.1 Stegmotorn 

Den stegmotor som ska användas är av hybridtyp och varje steg motsvarar en rotation, 
på motorns utgående axel, på 1,8 grader. Motorn kommer att helstegas, det vill säga 
varje pulsförändring i insignalen till stegmotorn kommer att skapa en rotation på 1,8 
grader. Det går även att halv- och mikrostega motorn för att få en mindre 
vinkelförändring vid varje pulsförändring och därmed en mjukare gång. Men det är inte 
nödvändigt i den här applikationen då hastigheten på rotationen är tillräckligt hög för att 
växlingen mellan stegen inte ska märkas. 
 
Stegmotorn har två lindningar, vi kallar dem Phase1- och Phase2lindningen. För att 
motorn ska rotera ett steg så strömsätts den ena lindningen i positiv riktning och den 
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andra i negativ riktning. För att förflytta ytterligare ett steg så ändras strömmens 
riktning i en av lindningarna. Så fortsätter det med att endast i en av lindningarna ändrar 
strömriktningen åt gången. Det sker enligt följande mönster, om första biten 
representerar Phase1 och andra biten Phase2, 10-11-01-00, sedan börjar det om igen. Se 
figur 13.2 för hur de olika faserna ser ut. Rotationsriktningen bestäms av vilken ordning 
som lindningarna strömsätts. Rotationshastigheten bestäms av hur ofta strömmen i 
lindningarna ändrar riktning. Det vill säga det är längden på pulsen som styr 
rotationshastigheten. [11] 

12.2.2 Stegmotorkretsen 
Det är mikrodatorn som styr stegmotorn, men signalerna från datorn är för strömsvaga 
för att direkt kunna driva stegmotorn. Det behövs en stegmotordrivare som förstärker 
och anpassar signalerna från mikrodatorn. Till detta valdes Siemens stegmotorkrets 
TCA3727. Stegmotorkretsen sitter kopplad mellan mikrodatorn och stegmotorn. Det är 
mikrodatorn som styr stegmotorkretsen som i sin tur driver stegmotorn. Styrningen av 
stegmotorn sker indirekt från mikrodatorn. 
 
Siemens TCA3727 är en stegmotorkrets som driver två bipolära lindningar och har 
integrerade frihjulsdioder. Fördelen med den här kretsen är att allt finns i en kapsel och 
mycket få kringkomponenter behövs, vilket sparar plats på kretskortet. Dock klarar den 
bara att skapa en ström på max 0,7 ampere per lindning och har en spänningstålighet på 
50 volt. Det är värden som är tillräckliga i den här applikationen, men det skulle vara en 
fördel om kretsen kunde alstra en ström på cirka 1 ampere. En annan fördel med den här 
kretsen är att det går att styra strömstyrkan i lindningen på stegmotorn. Det görs från 
mikrodatorn med två bitar till varje lindning. Det gör att man kan, beroende på värdet av 
dessa bitar, välja att accelerera stegmotorn genom att sätta max ström i lindningarna. 
Eller att driva motorn med 2/3 av maximal ström, eller att sätta en ström på 1/3 av 
maximal ström och skapa ett hållmoment hos stegmotorn. Se figur 13.1 för en tabell på 
hur strömstyrningsbitarna sätts för de olika alternativen. [12] 

Figur 12.1. Tabell över alternativ på strömstyrkan i lindningarna hos stegmotorn. [12] 

Det krävs alltså fyra utgångar från mikrodatorn till stegmotorkretsen för att styra 
strömnivåerna. Dessa är I10 och I11 för den ena lindningen och I20 och I21 för andra 
lindningen på stegmotorn. För att skapa pulserna som driver strömmen i lindningarna i 
stegmotorn krävs två utgångar från mikrodatorn. Dessa är Phase1 för ena lindningen 
och Phase2 för andra lindningen. Det krävs även en signal från mikrodatorn till 
stegmotorkretsen som styr om kretsen ska vara aktiv eller inte. En enable signal som 
benämns Inhibit. Se figur 13.2 för hur de olika utsignalerna från mikrodatorn till 
stegmotorkretsen ser ut när motorn ska helstegas. [12] 
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Figur 12.2. Pulserna till stegmotorkretsen vid helstegning. [12] 

För att stegmotorkretsen ska fungera finns det ett antal ytligare ingångar till kretsen. 
Kontrollogiken matas med plus 5 volts likspänning och strömförsörjningen till 
stegmotorn sker med plus 24 likspänning. Stegmotorkretsen arbetar en egen 
klockfrekvens. Oscillationen skapas med en kapacitans på 2,2 nano Farad kopplad över 
jord, vilket ger en klockfrekvens på ungefär 25 kilo Hertz. Det finns även två motstånd 
på 1 ohm vardera som är till för spänningsreferenser till de båda lindningarna i 
stegmotorn. Utgångar från stegmotorkretsen är de fyra kopplingarna till motorns två 
lindningar. Se figur 13.3 för ett kopplingsschema på hur de olika delarna är anslutna till 
stegmotorkretsen. [12] 

Figur 12.3. Kopplingsschema till stegmotorkretsen TCA3727. [12] 
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12.2.3 Läsgaffel 

För att få en återkoppling på när flaskan med lim befinner sig i doseringsläget eller i 
startläget, finns en givare. I och med att det är en stegmotor som ska sköta rotationen så 
kan man göra ett system utan återkoppling. Det går att räkna antalet pulser som skickas 
ut för att avgöra om motorn har roterat tillräckligt långt. Det skulle i så fall innebära att 
stegmotorn ska gå 100 steg för att rotera 180 grader. Nackdelen med en sådan lösning är 
att om inte flaskan befinner sig på rätt ställe när rotationen startat så kommer den inte 
heller att stanna på rätt ställe. För att få ett mer tillförlitligt system så används en givare 
för att få en återkoppling. Givaren är en läsgaffel. Läsgaffeln består av två delar, en 
lysdiod och en transistor. Se figur 13.4. När det inte finns något mellan lysdioden och 
transistorn som kan hindra att dioden lyser på transistorn, skapas en basström i 
transistorn och den börjar leda ström. Kommer det något mellan gafflarna på läsgaffeln 
som hindrar ljuset att nå fram till transistorn så leder den ingen ström. Tillsammans med 
axeln som roterar flaskan med bonding roterar en skiva med ett spår i. Med hjälp av 
spåret i skivan känner läsgaffeln av vart flaskan är. När något av ändlägena nås skickas 
en signal till mikrodatorn och stegmotorn slutar att rotera. Har flaskan med bonding 
kommit till ändläget för dosering så startas en räknare som ser till att rätt doseringstid 
sker. Sedan roterar flaskan tillbaka till nästa ändläge inträffar, och mikrodatorn får en ny 
signal och stannar motorn. [13] 

Figur 12.4. Läsgaffel. [13] 

12.3 Programmet för styrning av stegmotorn 
När fotogivaren detekterat en rörelse ska stegmotorn starta. Detta sker genom att ett 
binärt 8 bitars tal läggs ut på port D på mikrodatorn. Port D är kopplad till 
stegmotordrivaren. Det binära talet innehåller information om hur lindningarna på 
stegmotorn ska strömsättas och vilken styrka strömmen ska ha. För information om hur 
varje signal ser ut under accelerationen och efterföljande normala arbetsläget se figur 
13.2. Koden för att accelerera stegmotorn ser ut som följer: 

movlw 0x82  ;A /B 
 movwf PORTD 
 call tidslucka 
 movlw 0x80  ;/A /B 
 movwf PORTD 
 call tidslucka 
 movlw 0xc0  ;/A B 
 movwf PORTD 
 call tidslucka 
 movlw 0xc2  ;A B 
 movwf PORTD 
 call tidslucka2 
 decfsz C6,1 
 goto motorforward  
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Accelerationsfasen upprepas tre gånger. Stegmotorn accelererar under 12 steg, vilket 
motsvarar 12 gånger 1,8 grader, alltså 21.6 grader. Efter varje gång ett nytt värde har 
lagts ut på porten går programmet till subrutinen tidslucka. Den är till för att ställa in 
bredden på pulsen och därmed också hur fort motorn ska rotera. Pulsens längd är 2,93 
millisekunder, vilket gör att motorn roterar 180 grader på cirka 0,3 sekunder. Observera 
att efter sista gången ett nytt värde har lagts ut på port D så anropas subrutinen 
tisdlucka2. Det är för att kompensera för decfsz och goto instruktionerna som följer 
efter ropet på subrutinen. Subrutinen tidslucka 2 är tre instruktioner kortare än rutinen 
tidslucka. Detta för att alla pulser ska ha exakt samma bredd.     
 
När accelerationsfasen är färdig övergår motorn i normalt driftläge. Koden för detta ser 
exakt lika ut som koden för accelerationsfasen. Men med den skillnaden att det binära 
värdet har ändrats på två bitar. Det är bitarna för att styra strömstyrkan i motorns 
lindningar som har ändrats så att bara 2/3 av maximal strömstyrka används för att driva 
motorn. Pluslängden och pulsmönstret för Phase1 och Phase2 är däremot oförändrat. 
Den väsentliga skillnaden mellan accelerationsfasen och normala driftläget är att i de 
subrutinerna tidslucka och tidslucka2 som ställer pulslängden kollas också om flaskan 
har roterat fram till doseringsläget. Rutinen för att köra stegmotorn i normalt driftsläge 
fortgår tills läsgaffeln ger signal att flaskan är i doseringsläget.  
 
När flaskan med bonding är i doseringsläget startar en rutin för att hålla flaskan i 
doseringsläget det antal sekunder som innan ställts in. Koden för detta ser ut som följer: 
     
 movlw 0xe8 ;/A B 0Xe8=B'11101000' 
 movwf PORTD 
 decf C5,0 
 movwf Temp ;Temp=C5-1,  
loophold1 
 movlw 0xff ;255ggr =ff 
 movwf C3 
 movlw 0xb   
 movwf C4  
loophold2  
 decfsz C3,1    
 goto loophold2   
 decfsz C4,1 
 goto loophold2 
 decfsz Temp,1   
 goto loophold1  
 
Först sätts stegmotorn i ett hålläge. Det vill säga lindningarna i motorn strömsätts men 
Phase1och Phase2 ändras inte. Detta gör att motorn skapar ett hållmoment och blir kvar 
på det ställe där den stannade. Sedan startar en räknare. I variabeln Temp finns värdet på 
det antal sekunder som doseringen ska ske. Loopen loophold2 tar ungefär 1 sekund att 
utföra. Den upprepas sedan det antal gånger som variabeln Temp anger. Värden mellan 
1 och A hexadecimalt kan finnas i variabeln. För exakt uträkning på hur lång tid 
loophold2 tar se nedan. 

( ) ( )( )
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4,1

03215,11133433446
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Grundinställningen är 1,03215 sekunder, vilket är det närmaste som går att komma en 
sekund. Avvikelsen på 32,15 millisekunder ökar med den multipel som finns i variabeln 
Temp. Största felet blir alltså när en doseringstid på 10 sekunder är inställd. Då blir 
skillnaden mellan verklig doseringstid och inställd tid 321,5 millisekunder. Dock är den 
lilla skillnaden mellan verklig och inställd tid något som påverkar 
doseringsutrustningens funktion. Det går inte att dosera större mängd än de 12 
mikroliter som utrustningen är till för.  
 
När doseringen är klar börjar stegmotorn att rotera tillbaka till ursprungsläget. Detta 
sker på samma sätt som förra accelerationsfasen. Med den skillnaden att Phase1 och 
Phase2 är lite omkastade för att stegmotorn ska rotera åt motsatt håll mot innan. Precis 
som vid starten av motorn så upprepas accelerationsfasen tre gånger innan normal drift 
läget tar över. Skillnaden mot driftsläget framåt, är att i subrutinen för att ställa 
pulslängden kontrolleras här om motorn är tillbaka till sitt ursprungsläge. När läsgaffeln 
ger signal till mikrodatorn att så är fallet så stannas motorn och sätts i ett väntläge 
genom att enable signalen till stegmotorkretsen blir låg. Nu är utrustningen redo för en 
ny dosering. 

12.4 Rutiner för avbrotthantering 

Rutiner för avbrottshantering är den andra huvuddelen i programmet. Det som sker i de 
här rutinerna är inget som syns eller märks för användaren av doseringsutrustningen. 
Det är rutiner som kontrollerar att rätt saker händer i rätt ordning. Bland annat så ser de 
här rutinerna till att det inte går att ändra doseringstid samtidigt som en dosering sker. 
 
Anledningen till att så stor del av programmet, cirka en tredjedel, är rutiner för 
avbrottshantering är för att kunna utnyttja några bra funktioner hos mikrodatorn. På port 
B hos mikrodatorn PIC16F877A finns det möjligheter, genom några konfigureringar på 
ett par register, att anpassa porten för anslutning till tryckknappar. Dessa funktioner 
heter interrupt on change och internal software weak pull-up. Den första funktionen 
möjliggör att ett avbrott sker när ett värde ändras på en port. Detta genom att det gamla 
värdet latchas och jämförs med det senaste lästa värdet. Skulle dessa värden inte vara 
lika så sker ett avbrott. Med weak pull-up går det att ha ingången flyttande, ingen väl 
definierad etta eller nolla behöver finnas på ingången när den inte är aktiverad. Det kan 
till exempel finnas en öppen brytare direkt på ingången, när sedan brytaren sluts så 
kommer det en etta eller nolla på ingången beroende på hur brytaren är kopplad. Dessa 
två funktioner är anpassade för att kunna koppla tryckknappar direkt till mikrodatorn, 
utan att behöva ha någon form av logikkretsar mellan brytarna och datorn. [14] 
 
Det finns ytterligare en fördel med de här funktionerna. När ett avbrott sker på grund av 
ändrade värden på port B så kan datorn starta från ett viloläge. Med viloläge menas att 
processorn inte utför något arbete, vilket gör att den drar en väldigt liten effekt. 
Fördelen med en sådan här lösning är att mikrodatorn inte behöver arbeta hela tiden 
med att kontrollera om någon av ingångarna har ändrat värde. Så kallad polling undviks. 
Det passar väldigt bra i doseringsutrustningen, då den används cirka en eller två gånger 
per patient och står overksam den mesta tiden. Då är det onödigt att processorn hela 
tiden arbetar med att kontrollera om den ska börja köra ett program. [14] 
 
Det är fotogivaren och de två knapparna för ändring av doseringstid som är anslutna till 
port B och kan utnyttja funktionerna på porten. De öppna reglagen är via varsitt 100 
ohms motstånd kopplade till ingångarna på port B. Andra änden av brytarna är ansluten 
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till jord. När brytarna inte är aktiverade så finns det inte något väldefinierat värde på 
ingångarna på mikrodatorn. När någon brytare sluts så ansluts tillhörande ingång till 
jord och känner då av en digital nolla.   
 
När programmet startar så initieras alla portar som in- eller utgångar, beroende på vad 
de ska användas till. De tre ingångar som används till ovan nämnda reglage på Port B, 
initieras som ingångar med weak pull-ups. Tillhörande register sätts för att möjliggöra 
avbrott vid förändring på port B. När sedan allt är initierat så sätts mikrodatorn i ett 
viloläge. När någon av ingångarna aktiveras så sker ett avbrott och processorn väcks 
upp från sitt viloläge läget. I rutinen för avbrottshanteringen så kontrolleras det först att 
det inte är något annat globalt avbrott som orsakat störningen. Är det inte det, så 
kontrolleras det på vilken ingång avbrottet har skett. Om det är ingången för fotogivaren 
som aktiverats, så startas programrutinen för att köra stegmotorn. Är det någon av 
knapparna för ändring av doseringstid som aktiverats, så räknas variabeln för detta upp 
eller ner beroende på vilken av knapparna som aktiverats. Dock sker ingen uppräkning 
om variabeln redan har maximalt värde och ingen nedräkning sker om variabeln har sitt 
minsta värde. När variabeln har ändrats eller doseringen är klar, så kontrolleras att 
tryckknappen eller fotogivaren inte längre är aktiv. Detta för att inte flera doseringar ska 
ske, eller att doseringstiden ändras flera värden, på en aktivering. När reglagen inte 
längre är aktiva så returnerar programmet från avbrottshanteringsrutinen, och registerna 
återställs. Nu återgår datorn i  viloläget och nya avbrott kan ske.  

12.5 Styrning av LCD modul 
LCD-displayen ska visa vilken doseringstid som är inställd. Det står Time: XXs på 
displayen, där XX är en siffra mellan 1 och 10. Under tiden som en dosering sker visas 
***Dispensing*** på displayen. När doseringen är utförd så visas åter vilken 
doseringstid som är inställd. När doseringstiden ändras med någon av de två 
tryckknapparna för detta ändamål, så visas det nya värdet på displayen.  

12.5.1 LCD modulen 

Den LCD modul som används är en Seiko L167100J. Det är en komplett 5x7- punkts 
alfanumerisk LCD modul med drivkretsar och teckengenerator för ASCII kod. 
Displayen är utan bakgrundsbelysning och är tillverkad i supertwist teknologi, vilket ger 
en bred betraktningsvinkel. Den har 16 tecken på en rad, dock måste de 8 första tecknen 
adresseras som en enskild rad och de nästa 8 tecknen som rad två.  Displaymodulen har 
en matningsspänning på plus 5 volt likspänning och en strömförbrukning på 1,5 
milliampere. Teckenstorleken är 3,07x5,73 millimeter och teckenfönstret är 64,5x13,8 
millimeter stort. Hela LCD modulen har storleken, bredd x höjd x djup, 80x36x11,3 
millimeter. Se figur 13.5 för bild och mått på LCD modulen. [15] 
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Figur 12.5. LCD modul. [15]  

Det finns en kontrollenhet på LCD modulen som innehåller logik för teckengenerering, 
drivkretsar och minnen för lagring av tecken och egen skapade symboler. 
Kontrollenheten är en KS0066 och innehåller ett interface och funktioner av standard 
typ för LCD moduler. Det gör det möjligt att byta till en annan tillverkares LCD modul 
utan att ändra mjukvaran som styr den. De interna operationerna i KS0066 
kontrollenheten är styrda av signaler sända från mikrodatorn. Dessa är val av register 
signalen, läs- eller skrivsignal och en enable signal. De två register som finns är 
instruktionsregistret som adresseras när en instruktion ska utföras. Det andra registret är 
dataregistret som adresseras när ett tecken ska visas eller lagras. Utöver dessa tre 
kontrollsignaler så är det 8 parallella bitar för att sända en adress eller ett tecken. Se 
figur 13.6 för blockschema över LCD modulen. [16]  

Figur 12.6. Blockschema LCD modul. [15] 

12.5.2 Programmet till LCD modulen 

Varje gång som doseringsutrustningen startas måste LCD modulen initialiseras. Detta 
sker genom att sända olika instruktioner i hexadecimal kod till instruktionsregistret från 
mikrodatorn. Under den här processen görs inställningar av hur kommunikationen 
mellan kontrollenheten och mikrodatorn ska ske och vad som ska visas på displayen. 
Det som väljs i detta fall är 8 bitars interface, två raders display (se ovan varför), ingen 
markör, fast sken på tecknen och att adresserna automatiskt räknas upp när ny data 
sänds. Sedan rensas displayen och adressräknaren ställs på första adressen. Nu är LCD 
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modulen initialiserad och redo för att ta emot kommandon. Då sänds texten Time: 1s till 
LCD modulen och texten visas på displayen. Doseringstiden är inställd på 1 sekund 
varje gång doseringsutrustningen slås på. 
 
Kommunikationen mellan LCD modulen och mikrodatorn sker med ett 11 bitars ord. 
Det är som nämnts ovan tre kontrollbitar och 8 data- eller adressbitar. Det går att sända 
dessa genom att lägga ut orden på portarna i rätt ordning. Men detta gör att koden blir 
svår att förstå och krånglig att testa och debugga. Även att ändra koden blir svårt. 
Därför har det skrivits ett antal subrutiner för att förenkla dessa funktioner. Det gör det 
också lätt att ändra vad som ska visas på displayen. 
 
Då mikrodatorn och kontrollenheten på LCD modulen arbetar i olika hastighet finns det 
en flagga som sätts i kontrollenheten på LCD modulen när den är upptagen. Därför 
finns det en subrutin som heter LCDBUSY som används varje gång det sker en 
kommunikation mellan mikrodator och LCD modulen. Ingen överföring sker mellan 
enheterna förrän subrutin LCDBUSY ger klartecken att kontrollenheten KS0066 på LCD 
modulen är redo. Den här subrutinen används i all andra subrutiner för styrning av LCD 
modulen. Det finns subrutiner för att sända en adress eller data till displayen. Adressen 
är en av de 16 platserna på displayen. Det går till på följande vis: den aktuella adressen, 
där senare ett tecken ska visas, läggs ut på port C, som är kopplad till de 8 ingångarna 
för data och adresser på LCD modulen. Sedan anropas subrutinen för att sända adresser 
och LCD modulen vet då vart den ska placera det som kommer i nästa sändning från 
mikrodatorn. ASCII koden för det tecken som ska sändas läggs ut på port C och 
subrutinen för att sända data anropas. När sändningen är klar visas det sända tecknet på 
den angivna platsen på displayen. Eftersom det i initialiseringen av displayen angavs att 
adresserna skulle räknas upp automatiskt när data sänts, så går det nu att sända nästa 
tecken utan att behöva ange nästa adress. Nästa tecken hamnar då automatiskt på 
adressen bredvid första tecknet och visas alltså på platsen till höger om första tecknet på 
displayen. Det finns även subrutiner för att sända kommandon, rensa displayen och för 
att initialisera displayen som fungerar på liknande sätt som ovan nämnda rutiner. [17] 
 
För mer information om ovan nämnda subrutiner och övriga delar i programmet se 
bilaga 1 Programkod till mikrodatorn PIC61F877A. Där hela programmet finns som en 
textfil. 



 38



 39

13 Övrig hårdvara 
Hårdvaran består i huvudsak av de komponenter som nämnts i kapitlet Funktionen hos 
SBE. Det vill säga de kretsar som styr funktionerna och de delar som utför 
funktionerna. Det är mikrodatorn, stegmotordrivaren, stegmotorn, LCD modulen, 
fotogivaren, läsgaffeln och knapparna för att ställa in doseringstid med. Utöver dessa 
delar finns det två lysdioder och en batterieliminator. Några av dessa delar sitter på ett 
kretskort med ytterligare komponenter. På kretskortet sitter komponenter för att styra 
och strömförsörja övrig hårdvara. För komplett lista på alla delar som tillhör 
elektroniken i SBE se bilaga 2 Komponenter och övriga elektriska delar till SafeBond 
Electronics. 

13.1 Kretskort  

Mönsterkortet är ett hålmonterat tvålagers kort med storleken 50x100 millimeter. Alla 
hål är genompläterade och har en diameter på 1 millimeter. Alla avstånd mellan hålen 
har jämna modulmått, i detta fall 0,1 tum som är det samma som 2,54 millimeter. De 
huvudkomponenter som sitter på kretskortet är mikrodatorn PIC16F877A och 
stegmotordrivaren TCA3727. De har kapslar av DIL typ med 40 respektive 20 pinnars 
anslutning och har en bendelning på 0,1 tum alltså en modul. Alla motstånd som 
används är radiella komponenter och har ett avstånd på fyra moduler mellan sina 
anslutningar. Alla kondensatorerna har axiella kapslar har en eller två moduler mellan 
anslutningarna.  
 
Mikrodatorn och stegmotordrivaren har även lite kringkomponenter för att fungera bra. 
För kringkomponenter till TCA3727 se figur 13.1 kapitel 13.2.2. Mikrodatorn har en 
oscillator med frekvensen 32,768 kilo Hertz som är avkopplad med två kondensatorer 
på 10 piko Farad. Även matningen på 5 volt likspänning till mikrodatorn är avkopplad 
med en kondensator på 10 mikro Farad. Det finns även en Memory Clear Reset 
(MCLR) krets. Den ser till att mikrodatorn ska hinna starta innan programmet börjar 
arbeta. Kretsen består av ett motstånd på 1 kilo ohm kopplat till 5 volt och en 
kondensator på 100 nano Farad kopplat till jord.  
 
Fotogivaren och stegmotordrivaren drivs av 24 volt likspänning och resterande delar 
drivs med 5 volt likspänning. Batterieliminatorn levererar 24 volt till kretskortet. För att 
de övriga delarna ska få rätt spänning finns en spänningsregulator på kretskortet. Den 
omvandlar 24 volt till 5 volt och är avkopplad med två kondensatorer. En på 0,33 mikro 
Farad som sitter mellan jord och 24 volt och en på 0,10 mikro Farad som sitter mellan 
jord och 5 volt. De sista komponenterna på kretskortet är sammanlagt fem motstånd 
som är till för att mikrodatorn ska få in rätt spänningsnivåer från fotogivaren och 
läsgaffeln.  
 
För att kunna ansluta kretskortet med övriga delar finns det sammanlagt sju stycken 
stiftlister på kretskortet. Dessa har en bendelning på en modul. Till varje stiftlist finns 
ett hylsdon med slitskontaktering för anslutning av kabel eller i vissa fall en flatkabel.    
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14 Dokumentation av SBE 
För att kunna tillverka, felsöka och testa utrustningen har en del dokumentation gjorts. 
Det första är ett kopplingsschema över hela kretsen. Där finns alla komponenter och 
delar med och kopplingarna mellan dessa. Se bilaga 3 för kopplingsschema.   
 
För att mönsterkortstillverkaren ska kunna göra en layout till mönsterkortet så har 
underlag till detta skapats. Till detta mönsterkortsunderlag har ett kopplingsschema för 
enbart kretskortet gjorts och en lista på storlek och benfördelning på komponenterna. Ett 
förslag på var komponenterna ska vara placerade på kretskortet är också en del av det 
underlag som skapats. Se figur 15.1 för komponentplaceringen på kretskortet. 
Betäckningarna på de olika delarna är förklarad i listan, Komponenter och övriga 
elektriska delar till SafeBond Electronics, som finns i bilaga 2. 

Figur 14.5. Komponentplacering på kretskortet. 

För att ytterligare förenkla arbetet för mönsterkortstillverkaren har ett förslag på 
layouten till mönsterkortet tagits fram. Detta för att få en så låg utvecklingskostnad som 
möjligt. Då det är ett dubbelsidigt kort, har en mönsterkortslayout gjorts för både under 
och översidan av mönsterkortet. Komponenterna på kretskortet kommer att placeras på 
ena sidan av kortet och de flesta ledningsbanorna på andra sidan. På ledningssidan av 
kortet finns ett jordplan som, förutom att det är anslutet till de ställen som kräver jord, 
går runt ytterkanten på hela ledningssidan. Se figur 15.2 Mönsterkortets layout, där 
layouten på mönsterkortets undersida visas. Observera att det är hur layouten på 
undersidan ser ut sett från ovansidan. Det vill säga det är så det ser ut i ritprogrammet 
för mönsterkort. När mönsterkortet är tillverkat så blir layouten spegelvänd när 
undersidan betraktas underifrån.  
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Figur 14.2. Mönsterkortets layout. 
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15 Slutsatser 
Med en doseringsutrustning som SafeBond Electronic kan användaren minska sin 
förbrukning av lim med cirka 50 %. Dessutom blir hanteringen av limmet hygienisk då 
inga delar behövs vidröras när en dosering ska ske. 
 
Ett av kraven för utvecklingen av den första prototypen av SBE var att göra så att 
yttermåtten kan minskas på utrustningen. Detta har möjliggjorts genom att byta ut 
likströmsmotorn med växellåda mot en stegmotor. Detta gör att höjden på den låda som 
doseraren är byggd kring, kan minskas med cirka 30 millimeter. Genom att flytta på 
kretskortets placering och minska dess bredd, kan djupet på lådan minskas med 10 
millimeter. Förflyttningen av kretskortet möjliggör också att fotogivaren kan få en 
annan placering. Med en annan fotogivare som har en kortare längd och möjligheten till 
en annan placering av denna, kan även bredden på lådan minskas. Till detta ska en 
display läggas till. Det bästa placeringsalternativet för detta är förslaget lutande display 
lång. Detta medför att doseringsutrustningens höjd blir lika hög som första prototypen 
av SBE på sin högsta punkt. Dock blir utrustningens volym betydligt mindre. Trots att 
en display har lagts till. 
 
Det andra stora kravet var att doseringstiden skulle gå att ändra och att inställd 
doseringstid ska visas på ett grafiskt sätt. Till detta har en LCD modul valts. En LCD 
ger den bästa informationen till användaren av de alternativ som har varit aktuella. Det 
blir också den billigaste lösningen i detta fall. Ändringen av doseringstid sker med två 
tryckknappar, en för att öka och en för att minska doseringstid. 
 
För att styra och kontrollera alla funktioner så används mikrodatorn PIC16F877A. Det 
har medfört, tillsammans med valen av de andra komponenterna, ett nykonstruerat 
kretskort som bara innehåller digitala funktioner. Fördelen är, i jämförelse med 
kretskortet i första prototypen av SBE, att inte analog och digital teknik är blandat på 
det nykonstruerade kretskortet. Programkoden till mikrodatorn är uppbyggd så att allt 
sker i en rutin för avbrottshantering. Detta gör det möjligt att sätta processorn i ett 
viloläge när dispensen inte arbetar och strömförbrukningen för produkten kan minskas. 
 
Med de val som har gjorts av delar och komponenter som till exempel stegmotor och 
LCD modul, har ett bra förhållande mellan prestanda och pris uppnåtts. Det hade gått att 
välja delar och komponenter för att få en billigare produkt, men då hade inte kravet på 
att minska utrustningens yttermått uppfyllts och användarvänligheten hade minskat. 
 
Doseringsutrustningen har fått fler funktioner och är mer anpassad till sin uppgift. 
Samtidigt har det gjorts möjligt att minska yttermåtten på utrustningen. Trots att SBE nu 
innehåller fler och i vissa fall dyrare komponenter har inte totalkostnaden för produkten 
ökat nämnvärt. Detta tack vare att alternativa delar och leverantörer kan användas mot 
det som har använts i första prototypen av SBE. 
 
Till den första prototypen av SBE fanns det väldigt lite dokumentation. Den 
dokumentation som har växt fram under utvecklingsarbetet av doseringsutrustningen 
som stycklista, kopplingsschema och underlag för mönsterkortstillverkning, gör att 
produkten nu är färdig att beredas in i tillverkningen på Oppunda Electronics AB. 
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16 Kommentarer 
Det som återstår för att få en komplett produkt är att göra den låda eller box som 
doseraren är byggd kring. Det är dock ett jobb som kommer att utföras på AristoDent. 
 
Det återstår även arbete med att ta fram ett tillverkningsunderlag och en 
tillverkningskostnad vilket görs av produktionsteknikerna på Oppunda Electronics AB. 
Detta ska sedan resultera i en offert till beställaren Aristodent. 
 
Produktutvecklingen av SBE har inneburit att många olika moment har fått gjorts under 
examensarbetet. Från kartläggning av första prototypen av SBE och hur 
doseringsutrustningen används till programmering av mikrodator och ritning av 
kopplingsscheman. Detta har gjort att jag har fått använda många delar av min 
utbildning. Vilket har varit mycket positivt.  
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Bilaga 1 
Programkod till mikrodatorn PIC16F877A 
 list p=16f877A 
 ;Wakeupkey med LCD 
 include "p16f877A.inc" 
  ; Specify Device Configuration Bits 
__CONFIG  _LP_OSC & _PWRTE_ON & _BODEN_ON & _CP_OFF & 
_WDT_OFF  
; 
LGF EQU 0 ;Läsgaffel 1=är i läge PortA 
DECT EQU 4 ;FotoDetekor 0= detektering PortB 
TimeInc EQU 5 ;Uppräkning av doseringstid Aktiv låg=0 PortB 
TimeDec EQU 6 ;Nedräkning av doseringstid Aktiv låg=0 PortB 
LCD_RS EQU 0        ;LCD Register-Select 0=IR 1=DR PortE 
LCD_RW EQU 1        ;LCD Read/Write W=0 R=1 PortE 
LCD_E EQU 2 ;LCD Enable controll 1=Enable PortE 
C1 EQU 0x20 ;Tidsvariabel som ska motsvara pulslängd 
2.93ms 
C2 EQU 0x21 ;se ovan 
C3 EQU 0x22 ;delay 1s för holdläge 
C4 EQU 0x23 ;se ovan 
C5 EQU 0x24 ;Disptid 1s till 10s ställes i interrutrutin 
Temp EQU 0x25 ;Tempfil för Disptid  
BitTest EQU 0x26 ;Tempfil för att kolla vilket givare som ändrats 
LCDTEMP EQU 0x27 ;Tempfil för LCDns subrutiner 
XDELAY EQU 0x28    ;Tidsvariabel i LCDns subrutin DELAY15 
DELAYCL EQU 0x29 ;Tidsvariabel i LCDns subrutin 
DELAYCLAER  
C6 EQU 0x2a ;Variabel för motorns accelerationsfas 
;--------------------------------------------------------------- 
 org 0x000 
 nop 
 goto Start 
 
 org 0x004 
 goto ServiceInterrupt 
 
Start 
 movlw 0x02  ;Initialt värde på C5=2 
 movwf C5 
 call InitPoL  ;Initialiserar in och 
utgångar+LCD 
 movlw 0x3c  ;0x3c=00111100 
 movwf PORTD  ;motorns väntläge 
 call SendString 
 
 
loop 
 sleep  ;sleep tills en knapp/detektor aktiveras  
 nop 



 

 goto loop 
  
;------------------------------------------------------------------- 
;Initialiserar Portar och LCD display 
;------------------------------------------------------------------- 
InitPoL 
 bcf STATUS,RP0 ;Init PortE till LCD kontroll 
 bcf  STATUS,RP1 ;bank 0 
 clrf PORTE 
  bsf STATUS,RP0 ; välj bank 1 
 movlw 0x06  ;Sätter PORTE som digital I/O 
 movwf ADCON1  ;  
 movlw 0x00 
 movwf TRISE  ; <0:2> utgångar,<3:5>används ej  
  
 ;Init LCD 
 movlw 0x28    ;(2+1+3*40)*0.122ms = 15ms fosc=32768Hz  
     call DELAY15                                  
     movlw    0x38     ;8-bit-interface, 2-lines 
     call     LCDPUTCMD 
 movlw 0x38 
 call LCDPUTCMD      
 movlw   0x00             ;disp.off, curs.off, no-blink 
     call     LCDDMODE 
     call     LCDCLEAR 
     movlw    0x04             ;disp.on, curs.off 
     call     LCDDMODE 
     movlw    0x02             ;auto-inc (shift-cursor) 
     call     LCDEMODE 
 call LCDCLEAR 
 call DELAYCLEAR 
  
 bcf STATUS,RP0 ;Init PortA till LGS och LGD 
 bcf  STATUS,RP1 ;bank 0 
 clrf PORTA 
  bsf STATUS,RP0 ; välj bank 1 
 movlw 0x06 
 movwf ADCON1  ;Sätter PORTA som digital I/O 
 movlw 0x01  ;0x01=00000001 
 movwf TRISA  ; <RA0> ingång,<1:5> används ej  
 bcf STATUS,RP0 ; 
 bcf  STATUS,RP1 ;bank 0 
  
 bcf STATUS,RP0 ;Init PortD till stegmotordrivare  
 bcf  STATUS,RP1 ;bank 0 
 clrf PORTD 
  bsf STATUS,RP0 ;välj bank 1 
 movlw 0x00  ;0x00=00000000 
 movwf TRISD  ;<1:7>utgångar,<RD0>används ej  
 bcf STATUS,RP0 ;Välj bank0  



 

  
 clrf PORTB  ;Init PortB för externa interrupt 
 bsf STATUS,RP0 ;välj bank 1 
 movlw 0x70  ;PortB har <4:6>ingångar  
 movwf TRISB  ;resterande används ej 
 movlw 0x00  ;möjligör pull-ups på PortB 
 movwf OPTION_REG  
 bcf STATUS,RP0 ;välj bank 0  
  
 clrf PORTB   
 bcf INTCON,RBIE ;nollar maskbit för RBinterrupt 
 movf PORTB,w  ;läser port 
 bcf INTCON,RBIF ;nollar flagga för RBinterrrupt 
 bsf INTCON,RBIE ;sätter maskbit för RBinterrupt 
 movlw 0x00  
 movwf TMR0  ;nollar TMRO 
 bcf STATUS,2  ;nollar z-flagga  
 retfie   ;sätter globalt Interrupt +return  
;---------------------------------------------------------------- 
;Program och subrutiner för Interrupthantering 
;------------------------------------------------------------------ 
ServiceInterrupt 
 btfsc INTCON,RBIF ;någon ändring på RB<4:6>? 
 goto ServiceWakeup ;Ja, gå till wakeup rutin 
 bcf INTCON,T0IE ;nollar TMRO int mask 
 bcf INTCON,T0IF ;nollar TMRO flaggbit 
 return 
;------------------------------------------------------------------- 
ServiceWakeup 
 bcf INTCON,RBIE ;nollar mask omöjliggör ytligare 
interr 
 comf PORTB,w  ;läser PORTB 
 bcf INTCON,RBIF ;nollar flagg-bit  
 call delay  ;de-bonuce, 4 instr latecy + de-
bonce 
 comf PORTB,w 
 movwf BitTest 
 btfsc BitTest,4  ;kollar om Dect är hög 
 call motorstart 
 btfsc BitTest,5  ;kollar om TimeInc är hög 
 call Timeup   
 btfsc BitTest,6  ;kollar om TimeDec är hög 
 call Timedown 
 call  Keyrelease  ;kollar om knapparna är 
återställda 
 retfie 
;------------------------------------------------------------------------ 
Keyrelease 
 call delay  ;de-bounce 
 comf PORTB,w  ;läser PORTB 



 

 bcf INTCON,RBIF ;nollar flaggan 
 bsf INTCON,RBIE ;sätter mask 
 andlw B'01110000'  ; 
 btfsc STATUS,2  ;kollar om någon port aktiv z=1 
 return 
 sleep   ;sleep tills något ändras 
 bcf INTCON,RBIE ;vid wakeup, nolla mask 
 comf PORTB,w  
 bcf INTCON,RBIF ;nollar flagga 
 goto Keyrelease  ;kollar igen 
;------------------------------------------------------------------------ 
delay 
 bsf STATUS,RP0 ;bank1 
 movlw B'00000000'  ;fosc/4 till TMRO 
 movwf OPTION_REG ; ska få en delay på?? 
 bcf STATUS,RP0 ;bank0  
 clrf TMR0  ;nollar TMR0 
 bcf INTCON,T0IF ;nollar flaggan 
 bsf INTCON,T0IE ;sätter mask 
CheckAgain 
 btfss INTCON,T0IF ;är flaggan satt? 
 goto CheckAgain 
 bcf INTCON,T0IE ;nollar mask 
 bcf INTCON,T0IF ;nollar flagga 
 return 
;----------------------------------------------------------------  
;Program för att driva stegmotorn, startas i Interruptrutinerna 
;---------------------------------------------------------------- 
;Prog för att starta motorn framåt 
motorstart    
 call SendDisp  ;Visar på LCD att arbete sker  
 movlw 0x03 
 movwf C6  ;upprepar accfasen 3ggr 
 
motorforward 
 movlw 0x82  ;A /B 
 movwf PORTD 
 call tidslucka 
 movlw 0x80  ;/A /B 
 movwf PORTD 
 call tidslucka 
 movlw 0xc0  ;/A B 
 movwf PORTD 
 call tidslucka 
 movlw 0xc2  ;A B 
 movwf PORTD 
 call tidslucka2 
 decfsz C6,1 
 goto motorforward  
msetforw    ;prog för att driva motorn framåt 



 

 movlw 0x9a  ;A /B 
 movwf PORTD 
 call timegap1 
 movlw 0x98  ;/A /B 
 movwf PORTD 
 call timegap1 
 movlw 0xd8  ;/A B 
 movwf PORTD 
 call timegap1 
 movlw 0xda  ;A B 
 movwf PORTD 
 call timegap2 
 goto msetforw 
;------------------------------------------------------------------------ 
;Rutin för att hålla motor i doseringsläge 
mhold     
 movlw 0xe8  ;/A B 0Xe8=B'11101000' 
 movwf PORTD 
 decf C5,0 
 movwf Temp  ;Temp=C5-1, 
Temp=1=1s,Temp=10=10s 
loophold1 
 movlw 0xff  ;255ggr =ff 
 movwf C3 
 movlw 0xb 
 ;(6+4*Temp+(11*255*3+11*3)Temp+3(Temp-1)+1)Top=1,03215s b=11 
 movwf C4  ;Top=0,1221ms 
loophold2  
 decfsz C3,1  ;Räknar ner för att få rätt disptid
 goto loophold2   
 decfsz C4,1 
 goto loophold2 
 decfsz Temp,1  ;Temp=1=1s, Temp=A=10s 
 goto loophold1  ;C5 ställes i interrutrutin 
;---------------------------------------------------------------------- 
;Rutin för att starta motorn bakåt 
 movlw 0x03 
 movwf C6  ;upprepar accfasen 3ggr 
motorback    
 movlw 0x80  ;/A /B 
 movwf PORTD 
 call tidslucka 
 movlw 0x82  ;A /B 
 movwf PORTD 
 call tidslucka 
 movlw 0xc2  ;A B 
 movwf PORTD 
 call tidslucka 
 movlw 0xc0  ;/A B 
 movwf PORTD 



 

 call tidslucka2 
 decfsz C6,1 
 goto motorback 
msetback   ;prog för att driva motorn bakåt 
 movlw 0x98  ;/A /B 
 movwf PORTD 
 call timegap11 
 movlw 0x9a  ;A /B 
 movwf PORTD 
 call  timegap11 
 movlw 0xda  ;A B 
 movwf PORTD 
 call timegap11 
 movlw 0xd8  ;/A B 
 movwf PORTD 
 call  timegap12 
 goto msetback 
;------------------------------------------------------------ 
;För att ställa pulslängden i starta motorn framåt eller bakåt 
tidslucka 
  nop 
 nop 
 nop 
tidslucka2    ;Ska räkna ner 6ggr 
 movlw 0x05  ;för att få en pulslängd 
 movwf C1  ;på 2,93ms 
loop1 decfsz C1,1   
 goto loop1 
 return  
;------------------------------------------------------------- 
;För att ställa pulslängden i driva motorn framåt eller bakåt 
timegap1  
 nop 
 nop 
timegap2    ;Ska räkna ner 4ggr 
 movlw 0x04  ;för att få en pulslängd 
 movwf C2  ;på 2,93ms 
loop21 btfsc PORTA,LGF  ;kollar om den är i Displäge 
 goto mhold 
 decfsz C2,1  
 goto loop21 
 return  
 
 
 
 
 
timegap11    
 nop 
 nop  



 

timegap12    ;Ska räkna ner 4ggr 
 movlw 0x04  ;för att få en pulslängd 
 movwf C2  ;på 2,93ms 
loop22 btfsc PORTA,LGF  ;kollar om den är i startläget 
 goto msleep 
 decfsz C2,1  
 goto loop22 
 return 
;---------------------------------------------------------------- 
;För att avsluta motorns arbete 
msleep    ;motorns väntläge 
 movlw 0x3c  ;0x3c=00111100 
 movwf PORTD  
 call SendString 
 movlw 0x0b 
 subwf C5,0 
 btfsc STATUS,2  ;Kollar om C5=11dec disptid=10s 
 call Send10 

call ServiceWakeup 
 bsf INTCON,T0IE ;sätter TMRO int mask 
 bcf INTCON,T0IF ;nollar TMRO flaggbit 
 goto loop  ;återvänder till sleepläge 
;-------------------------------------------------------------------- 
;Program för att ändra doseringstid, startas i Interruptrutinerna 
;-------------------------------------------------------------------- 
Timeup 
 movlw 0x0b  ;11 
 subwf C5,0  ;C5-11 lägges i w 
 btfsc STATUS,2  ;kollar om  noll, z=1 C5=11 
 return   ;Om noll räkna inte upp 
 incf C5,1  ;räknar upp C5, C5+1  
 call SendString 
 movlw 0x0b 
 subwf C5,0 
 btfsc STATUS,2  ;Kollar om C5=11dec dvs 
disptid=10s 
 call Send10 
 return  
;----------------------------------------------------------------------- 
Timedown 
 movlw 0x02 
 subwf C5,0  ;C5-2 läggs i w 
 btfsc STATUS,2  ;kollar om =0, z=1 dvs C5=2=1s 
 return   ;Om noll räkna inte ner 
 decf C5,1  ;minskar C5, C5-1 
 call SendString 
 return    
;-------------------------------------------------------------------- 
;Program och subrutiner för LCD display 
;--------------------------------------------------------------------  



 

SendString 
     call  LCDCLEAR 
 call DELAYCLEAR 
     movlw 0X04  ;Adress 84 fjärdepositionen 
     call LCDSDDA 
     movlw 0X54  ;T 
     call LCDPUTCHAR  
     movlw 0X69  ;i 
     call LCDPUTCHAR 
     movlw 0X6D  ;m 
     call LCDPUTCHAR 
     movlw 0X65  ;e 
     call LCDPUTCHAR 
 movlw 0xc0  ;Adress c0  nionde positionen 
 call LCDSDDA 
     movlw 0X3A  ;: 
     call LCDPUTCHAR 
     movlw 0X20  ; 
     call LCDPUTCHAR 
     movlw 0x2f 
 addwf    C5,0  ;1 
     call LCDPUTCHAR 
     movlw 0X73  ;s 
     call LCDPUTCHAR 
     return  
;------------------------------------------------------- 
;Om disptid=10s används detta  
Send10 
     call  LCDCLEAR 
 call DELAYCLEAR 
     movlw 0X04  ;Adress 84 fjärdepositionen 
     call LCDSDDA 
     movlw 0X54  ;T 
     call LCDPUTCHAR  
     movlw 0X69  ;i 
     call LCDPUTCHAR 
     movlw 0X6D  ;m 
     call LCDPUTCHAR 
     movlw 0X65  ;e 
     call LCDPUTCHAR 
 movlw 0xc0  ;Adress c0  niondepositionen 
 call LCDSDDA 
     movlw 0X3A  ;: 
     call LCDPUTCHAR 
     movlw 0X31  ;1 
     call LCDPUTCHAR 
     movlw 0x30  ;0 
     call LCDPUTCHAR 
     movlw 0X73  ;s 
     call LCDPUTCHAR 



 

     return      
;--------------------------------------------------------- 
SendDisp  ;Visas vid dosering 
     call  LCDCLEAR 
 call DELAYCLEAR 
     movlw 0X00  ;Adress 8 förstapositionen 
     call LCDSDDA 
     movlw 0X2a  ;* 
     call LCDPUTCHAR  
     movlw 0X2a  ;* 
     call LCDPUTCHAR 
     movlw 0X2a  ;* 
     call LCDPUTCHAR 
     movlw 0X44  ;D 
     call LCDPUTCHAR 
 movlw 0X69  ;i 
     call LCDPUTCHAR  
     movlw 0X73  ;s 
     call LCDPUTCHAR 
     movlw 0X70  ;p 
     call LCDPUTCHAR 
     movlw 0X65  ;e 
     call LCDPUTCHAR 
 movlw 0xc0  ;Adress c0  niondepositionen 
 call LCDSDDA 
     movlw 0X6e  ;n 
     call LCDPUTCHAR 
     movlw 0X73  ;s 
     call LCDPUTCHAR 
     movlw 0x69  ;i 
     call LCDPUTCHAR 
     movlw 0X6e  ;n 
     call LCDPUTCHAR 
     movlw 0X67  ;g 
     call LCDPUTCHAR 
     movlw 0X2a  ;* 
     call LCDPUTCHAR 
     movlw 0x2a  ;* 
     call LCDPUTCHAR 
     movlw 0X2a  ;* 
     call LCDPUTCHAR 
 return  
;-------------------------------------------------------- 
;Sänder symbol till LCD 
LCDPUTCHAR 
     movwf    LCDTEMP  ;Symbol att sända finns i W 
     call     LCDBUSY          ;Väntar på LCD att bli redo 
     bcf      PORTE,1      ;Sätter LCD i read mode 
     bsf      PORTE,0      ;Sätter LCD i data mode 
     bsf      PORTE,2        ;LCD E-line Hög 



 

     movf LCDTEMP,W 
     movwf    PORTC            ;Sänd data till LCD 
     bcf      PORTE,2       ;LCD E-line Låg 
     return 
;----------------------------------------------------------- 
;Sänder kommand till LCD 
LCDPUTCMD 
     movwf LCDTEMP         ;Kommando att sända finns i W 
     call     LCDBUSY          ;Väntar att LCD ska bli redo 
     bcf      PORTE,1      ;Sätter LCD i read mode 
     bcf      PORTE,0     ;Sätter LCD i command mode 
     bsf      PORTE,2       ;LCD E-line hög 
     movf  LCDTEMP,W 
     movwf    PORTC          ;Sänd data till LCD 
     bcf      PORTE,2       ;LCD E-line Låg 
     return 
;---------------------------------------------------------------- 
;Sätter Display-Data-RAM address. DDRAM data läses eller skrives.  
LCDSDDA 
     iorlw 0x80  ;Function set 
     call LCDPUTCMD 
     return 
;------------------------------------------------------ 
;Tests om LCD är upptagen. Returnerar när LCD busy-flag är inaktiv.  
LCDBUSY 
     bsf STATUS,RP0 ;Välj bank 1 
     movlw    0xFF             ;PORTC har ingångar 
     movwf    TRISC 
     bcf     STATUS,RP0    ;Välj bank 0 
     bcf      PORTE,0      ;Sätt LCD för command mode 
     bsf      PORTE,1      ;Sätt för att läsa busy flag 
     bsf      PORTE,2       ;LCD E-line Hög 
     movf     PORTC,W          ;Läser busyflag + DDram address 
     bcf      PORTE,2       ;LCD E-line Låg 
     andlw    0x80              ;Kollar Busy flag, High = Busy 
     btfss    STATUS,Z 
     goto     LCDBUSY 
LCDNOTBUSY 
     bcf      PORTE,1 
     bsf      STATUS,RP0       ;Välj bank 1 
     movlw    0x00 
     movwf    TRISC    ;PORTC har utgångar 
     bcf      STATUS,RP0      ;Välj bank 0 
     return 
 
 
 
;---------------------------------------------------------- 
;Rensar display  
LCDCLEAR 



 

     movlw    0x01 
     call     LCDPUTCMD 
       return 
;------------------------------------------------------ 
;Sätter entry mode för LCD  
LCDEMODE 
     ANDLW 0x03  ;Strip upper bits 
     IORLW    0x04      ;Function set 
     CALL     LCDPUTCMD 
     RETURN 
;------------------------------------------------------- 
;Sätter display kontrol 
LCDDMODE 
     andlw 0x07              ;Strippar MSB bitarna 
     iorlw    0x08              ;Function set 
     call    LCDPUTCMD 
     return 
;---------------------------------------------------------------  
;Används i LCDINIT subrutinen en delay på ca'W'*3=15ms @ 32768Hz LP-osc 
DELAY15 
     movwf XDELAY           ;+1        1 cykel 
DELAY15Loop 
     decfsz XDELAY, F        ;steg1     1 cykel 
     goto DELAY15Loop      ;steg2     2 cykler 
     return                  ;+2        2 cykler 
;-------------------------------------------------------------- 
;Säkerhetsdelay efter CLEAR DISPLAY 
DELAYCLEAR 
 movlw 0x01  ;En delay på ca 3.05ms 
 movwf DELAYCL 
CLRLoop 
     decfsz DELAYCL,F 
 goto CLRLoop  
 return 
  
 END 



 



 

Bilaga 2  
Komponenter och övriga elektriska delar till SafeBond Electronic, 2 sidor. 
Komponenter till kretskort    
Komponent Namn Typ Användningsområde Antal
Stegmotorkrets TCA TCA3727 Drivkrets för stegmotor 1 
Sockel Soc20 20 pin DIL Till TCA 1 
Mikrodator PIC PIC16F877A-I/P 40pin  u-dator,styr TCA LCD 1 
Sockel Soc40 40 pin DIL Till PIC 1 
Motstånd R1,R2 Metallfilm 1ohm TCA avkänning 2 
Motstånd R3,R4 100 ohm Ingångar PortB PIC 2 
Motstånd R5 10 kohm Ingång PortB PIC Dect 1 
Motstånd R6 1 kohm MCLR krets 1 
Motstånd R7 10 kohm Kontrast Vlc LCD 1 
Motstånd R8,R9 1,5 kohm Förkopl. Läsgaffel 2 
Motstånd R10 10 kohm Utgång/jord läsgaffel 1 
Motstånd R11 38 kohm Förkopl. Dect 1 
Kondensator C1 Keramisk 2,2 nF TCA osc 1 
Kondensator C2 Keramisk 0,22 uF/ 50V TCA Avk Vs=24V 1 
Kondensator C3 Elektrolyt 15 uF/ 50V TCA Avk Vs=24V 1 
Kondensator C4 Keramisk 0,10 uF/ 5V TCA Avk Vl=5V 1 
Kondensator C5 Elektrolyt 15 uF/ 5V TCA Avk Vl=5V 1 
Kondensator C6 Tantal ellyt 10uF/6.3V Avk matning PIC 1 
Kondensator C7 Mini ellyt 0,33 uF/ 50V Regulator Avk IN 1 
Kondensator C8 Mini ellyt 0,10 uF/ 50V  Regulator Avk UT 1 
Kondensator C9,C10 Min kond, 10 pF/ 100V Avk kristall 2 
Kondensator C13 Mini ellyt 0,10 uF/ 50V  MCLR krets 1 
Spänningsregulator Reg L7805CV 5V 1,5 A 24V till 5V 1 
Kristall Osc 32,768 kHz Oscilator till PIC 1 
Chassidon Cdon Vinklat don,lödstift 2,1mm Anslutning 24V DC 1 
Stiftlist  SL21 2 pol 2,54 mm delning Anslutning Strömbrytare 1 
Stiftlist  SL41 4 pol 2,54 mm delning Anslutning Stegmotor 1 
Stiftlist  SL42 4 pol 2,54 mm delning Anslutning Tidsinställning 1 
Stiftlist  SL43 4 pol 2,54 mm delning Anslutning Lysdioder 1 
Stiftlist  SL44 4 pol 2,54 mm delning Anslutning Läsgaffel 1 
Stiftlist SL45 4 pol 2,54 mm delning Anslutning Fotodetektor 1 
Stiftlist SL141 14 pol 2,54 mm delning Anslutning LCD 1 



 

 
Komponenter och delar som ej tillhör kretskortet  
Komponent Namn Typ Användningsområde Antal
Fotodetektor Dect Diell MS2 Avkänning start motor 1 
Stegmotor SM 16HY0416 Stegmotor 1 
LCD-display LCD L167100J Display 1 
Läsgaffel LGF ELITR8102  Ändl, brytare 1 
Tryckströmställare Ticn,Tdec Till-Från återfjädra 1-pol Tidsinställning 2 
Lysdiod Röd LEDRÖD 5mm+panelhålare Indikerar dosering 1 
Lysdiod Grön LEDGRÖN 5mm+panelhålare Indikerar disp nätansluten 1 
Tryckvippströmställ 1/0 1-polig panelmontage Sv Brytare nätanslutning 1 
Stiftlist  SL141LCD 14 pol 2,54 mm delning Anslutning på LCD 1 
Hylsdon HSL21 2 pol 2,54 mm delning Anslutning Strömbrytare 1 
Hylsdon  HSL41 4 pol 2,54 mm delning Anslutning Stegmotor 1 
Hylsdon HSL42 4 pol 2,54 mm delning Anslutning Tidsinställning 1 
Hylsdon  HSL43 4 pol 2,54 mm delning Anslutning Lysdioder 1 
Hylsdon  HSL44 4 pol 2,54 mm delning Anslutning Läsgaffel 1 
Hylsdon  HSL45 4 pol 2,54 mm delning Anslutning Fotodetektor 1 
Hylsdon  HSL141 14 pol 2,54 mm delning Anslutning FLK14 på kort 1 
Hylsdon  HSL141LCD 14 pol 2,54 mm delning Anslutning FLK14 på LDC 1 
Flatkabel FLK14 14 ledare, ledA 0,20mm2 Lcd till kort 1 
Kopplingstråd Svart SV A 0.24mm2, ym 1,1mm Kablage HSL42-44,HSL21 0,6m
Kopplingstråd Röd RÖ A 0.24mm2, ym 1,1mm Kablage HSL42-44,HSL21 0,6m
Kopplingstråd Gul GU A 0.24mm2, ym 1,1mm Kablage HSL42-44 0,45m
Kopplingstråd Blå BL A 0.24mm2, ym 1,1mm Kablage HSL42-44 0,45m
Flatstift FS Flatstift 4,8x0,8mm Anslutning kablage till1/0 2 
 
 



 

Bilaga 3  
Kopplingsschema till SafeBond Electronic. 
 

 




