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ABSTRACT 

 

De triggers som idag används i Autoliv BKIs laboratorium har till uppgift att 
synkronisera signalerna vid simulering av krock som en intern kvalitetskontroll 
av produktionen. De sköter utösning av airbags och start av 
höghastighetskameror. 
 
Då Autoliv har flera modeller av krockkuddar används idag olika triggers och 
man har därför som önskemål att utveckla ett nytt system som skulle kunna 
ersätta de nuvarande systemen och som kan användas vid samtliga kvalitetstest. 
 
Projektet resulterade i en testad prototyp som inkluderar hårdvara, mjukvara, 
samt CAD-ritningar till en färdig produkt. 
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1. INLEDNING 

 

1.1 Bakgrund 
Figur 1: Autoliv BKI S.A. 

 
Autoliv-koncernen1 har sitt ursprung i Vårgårda och är idag ett världsledande 
företag inom bilsäkerhet gällande säkerhetsbälten och airbags med totalt 40 000 
anställda i 30 länder och har alla stora bilmärken som kunder. Man har idag mer 
än ett tiotal olika säkerhetssystem; ifrån antiwhiplash-säte till passagerarairbag 
och uppblåsbara gardiner. 
 
Autoliv har en fabrik placerad i Valencia, Spanien, där man i huvudsak sysslar 
med produktion av airbags och gardiner och det är också där på 
kvalitetsavdelningen som exjobbet har utförts. Fabrikens produkter kontrolleras 
och testas i laboratoriet på kvalitetsavdelningen. De testas t ex genom att de 
filmas med höghastighetskameror då de avfyras och studeras därefter.  
 
Då Autoliv tillverkar olika modeller använder man till viss del olika utrustning 
beroende på produkt och det har därför uppkommit önskemål om att 
generalisera den. Ett önskemål är att ta fram en ny triggerbox. Boxen 
synkroniserar och styr testens utförande men är idag av en analog typ som måste 
justeras manuellt inför varje test. Den skickar startkommandot till kamerorna 
och ser till att utlösa airbagen. 
 
Man vill därför inskaffa en ny, förbättrad version, som även skall kunna 
anpassas till morgondagens krav. Att ta fram ett digitalt system innebar att 
många intressanta funktioner skulle kunna skötas automatiskt och att en framtida 
vidareutveckling inte skulle vara lika krävande. Till exempel skulle nya 
gränssnitt kunna utvecklas för att svara mot kundernas framtida krav (se Figur 
2). 
 

                                           
1 För mer information om Autoliv se http://www.autoliv.com/ 
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Figur 2: Triggerboxens funktioner 

 
Ett av problemen var att den person som utvecklat det gamla systemet inte 
längre fanns kvar inom företaget och att köpa in systemet utifrån skulle vara 
mycket kostsamt. Valet blev alltså istället att genomföra det som ett 
examensarbete, då mycket av arbetet blir kvar i företaget. 
 
Eftersom utvecklingshastigheten och timingen är väldigt viktiga måste 
mätningen av tiden vara noggrann och pålitlig. Påsen måste ha hunnits blåsas 
upp och innehålla exakt rätt tryck inom loppet av några tusendelars sekund.  
- Det är ju faktiskt slutanvändarens liv som står på spel! 
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1.2 Mål/Begränsningar 
 
Projektets mål är att skapa, utveckla och testa ett nytt system (hårdvara och 
mjukvara) som klarar dagens krav vid simulerade avfyrningar och i mån av tid 
ha nya finesser som förbättrar, effektiviserar eller förenklar användarens arbete.  
 
Målet med produkten är att den skall kunna säljas till och användas av övriga 
laboratorier inom Autoliv-koncern för kontroll av deras produktion.  
 
Här väljs att skriva upp delmålen efter följande funktioner (se även 1.4 
Delmoment för noggrannare förklaringar), eftersom projektet utförts enligt dessa 
punkter. 
 
Primärt: 

• Avfyrning av airbag 
• Kamerainspelning  

 
Sekundärt: 

• Närvarandefunktion 
• Synkronisering av belysning, fläktar och övrig kringutrustning 
• Automatisk tidsmätning 

 
Tertiärt: 

• Gränssnitt till ett redan befintligt nätverk 
• Mätning av temperatur, lufttryck och luftfuktighet 

 
Viktiga aspekter i exjobbet är robusthet och timing – att produkten utför 
funktionen precis likadant varje gång och följer givna tidsramar. Det viktigaste 
är inte att hinna med alla punkter, utan snarare att det blir välgjord färdig 
produkt som enkelt kan vidareutvecklas. Produkten skall också vara mycket 
användarvänlig. 
 

1.3 Genomförande 

 
Tyngdpunkten på projektet innebär att förstå och genomföra allt som ingår i 
framtagningen av en teknisk produkt. Därför blir utförandet inte lika tekniskt 
krävande utan krav av annan karaktär föreligger. Exempel på de många olika 
moment som ingår i projektet är kommunikation, hårdvarukonstruktion, 
programmering, signalbehandling, testkörning och användning av CAD.  
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Eftersom detta projekt inte finns inom ramen av det vardagliga arbetet på 
kvalitetsavdelningen har även mycket utrustning fått köpas in och installeras, 
som till exempel PIC-programmeraren och mjukvara för den. 
 

1.4 Delmoment 
 
Projektet har valts att delas upp i delmoment utefter funktionernas betydelse, där 
varje delmoment i princip har följt följande schema: 
 

 
 

Figur 3: Arbetsordning 
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Först studeras den funktion som eftersträvas och vilka alternativ som finns, så 
att en god och möjlig lösningsgång finnes. När väl alternativen är diskuterade 
köps/beställs hårdvaran och mjukvaran skrivs och testas efteråt med en 
simulator. När detta fungerar tillfredsställande kopplas hårdvaran in och sist 
testas samspelet.  
 
Därefter utökas systemet med ytterliggare funktioner. Eftersom mjukvaran och 
hårdvaran skall fungera väl ihop och arbetsinsatsen görs av samma person kan 
det vara lämpligt att jobba så i detta projekt, funktion för funktion. Särskilt med 
tanke på projektets mål: Ett välfungerande system som testats väl. Detta 
resulterade dock i att ny hårdvara fick köpas in vid mer än ett tillfälle. 
 
Delmomenten räknas här upp nedan i den ordning som de har genomförts. 
 

• Moment 0 är en förstudie som kommer att lägga grunden för projektet, 
vilket omfattar att grundligt analysera det befintliga systemet2, då den 
färdiga produkten till största delen kommer att utföra samma arbete, 
definiera ett första gränssnitt, välja komponenter och användarprogram. 

 
• Moment 1 är att bygga plattformen som uppfyller de mest vitala och 

grundliga kraven för systemet. Det är också det delmoment som förväntas 
ta mest tid. Processorn programmeras så att den kan avfyra och kan 
kopplas till de olika modeller av airbags som tillverkas, som tyvärr inte 
kan specificeras p.g.a. sekretess. Momentet testas med squibs3 och 
avslutas därefter med test av riktiga airbags för att godkännas.  

 

 
 

Figur 4: Uppblåst airbag
4
 

                                           
2 Till exempel dokumentationen: Crash trigger for Autoliv (se Referenser). 
3 Squibs är en slags patroner som exploderar då de utsätts för ström. De har alltså egenskaper som tydligt 
påminner om en airbag. En viktig skillnad är att squibs är mycket billiga och därför bra att arbeta med under 
utvecklingsfasen, för att minska utvecklingskostnaderna. 
4 Hämtad från Redlake’s hemsida på internet; www.redlake.com. 
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• Moment 2 är att utveckla synkroniseringen av höghastighetskameror, det 

vill säga att se till att de börjar filma vid exakt rätt ögonblick. De kameror 
som används är av olika märken, men styrs mycket liknande. Filmklippet 
som blir resultatet av varje test lagras på en datorstation och behöver alltså 
inte utföras eller bearbetas av triggern. Momentet innefattar även en liten 
tidsstudie, som inte beskrivs närmare i detta dokument. Momentet 
avslutas med test av valfri krockkudde då 2-4 kameror är inkopplade till 
triggerboxen. 

 
• Moment 3 består av att skapa en närvarandefunktion, som talar om för 

användaren ifall det finns en airbag inkopplad och i så fall på vilka 
kanaler och ytterliggare information med hjälp av A/D-omvandling. Den 
kan också på så sätt användas som ett automatisk säkerhetstest i samband 
med avfyrningskommandot (se appendix A, Flödesschema på sidan 37). 
Momentet avslutas genom test med squib och efter godkänt test även med 
airbag. 

 
• Moment 4 innefattas av att inkopplad kringutrustning så som strålkastare 

och olika utsug också styrs i samband med avfyrningen. Detta moment är 
till för att minska driftskostnader och öka automatiseringsgraden hos 
testen. Momentet blir till stor del att lösa övergången från digital signal 
till högspänning och avslutas genom test med airbag då strålkastare och 
utsugen är inkopplade till triggerboxen. Efter momentet skall även rapport 
skrivas till avdelningschef. 

 
• Moment 5 innebär att skapa en funktion som mäter tiden mellan 2 särskilt 

intressanta signalers flanker för att sedan informera användaren så den 
kan dokumenteras. Resultaten skall visualiseras automatiskt. Momentet 
avslutas genom lämpligt test. 

 
• Moment 6 utgörs av att triggerboxen kan kopplas in till ett nätverk med 

protokolltypen Ethernet med en RJ45-kontakt, så att resultaten 
tillgängliggörs på nätverket. Momentet avslutas genom test med squib. 

 
• Moment 7 innefattas av att ytterliggare data om varje test kan registreras, 

visualiseras och sparas. Intressanta data är till exempel under vilken 
temperatur ett test utförs, eller under vilken luftfuktighet eller lufttryck.  
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1.5 Sammanfattning av kapitel 
 
Den bakomliggande teorin som också lagt grunden för arbetet finns beskrivet i 
kapitel 2. Här förklaras mikroprocessorns egenskaper och de program som 
använts i projektet. I efterföljande kapitlet beskrivs mjukvaran, som går in mer 
på detaljer och om hur mikroprocessorn används. Hårdvaran omfattas i det 4:e 
kapitlet som även innehåller en del kopplingsscheman. Det efterföljande kapitlet 
sammanfattar dokumentet med resultat och utvärdering. Referenserna finns i det 
6:e och sista kapitlet. Dokumentet avslutas med ett appendix som innehåller 
bland annat flödesschema, några utdrag ur kopplingsscheman och foto av 
prototypen. 

 





 

2. TEORI 

 

2.1 Generellt om teorin 
 
Teoridelen i projektet består av att förstå sig på hur system som används idag 
fungerar, komponenters egenskaper/funktioner och hur de används för att 
samspela korrekt. Därför är projektet till mycket stor del en praktisk tillämpning 
och inte så teoretiskt. Målet med projektet är att ta fram en ny säljbar produkt 
och att tillämpa kunskaperna. 
 
Den teori som ändå lagt grunden för arbetet finns skriven i detta kapitel och mer 
om hur den utnyttjas i efterföljande kapitel (mjukvaran och hårdvaran i kapitel 3 
och 4). Som referenslitteratur har examensarbetet; Niklas Barsk, Ogg Vorbis 
Decoder for Motorola DSP56002 granskats (se Referenser). 
 

2.2 Mikroprocessor 
 
Mikroprocessorerna som valdes skulle vara av en enkel, billig och vanlig 
processortyp som stöds av många programmerare. Valet var fritt och med 
tidigare erfarenhet från elektronikprojekt föredrogs en PIC-processortyp från 
Microchip, som absolut skulle ha minst 10 ingångar/utgångar.  
Därför valdes PIC16F8765 från Microchip då den är billig men tillräckligt 
kraftfull och fanns att köpa i närmsta lokalbutik. 
 
Som egenskaper har den 8kB flashminne, 368B RAM, 14 olika interrupts, 8-bits 
databuss och arbetar med frekvensen 20 MHz6. Chipet är en 28 pinnars DIP-
kapsel uppdelade på 3 Input/Output portar (A, B och C) som generellt kan 
programmeras valfritt7. Hur pinnarna är kopplade ses i  
Figur 5 som följer. 
 
Processorn är byggd med så kallad RISC, Reduced Instruction Set Computer 
och har 35 inbyggda instruktioner av längden 14 bits. Alla är av typen 
enkelradsinstruktion, vilken tar 4 klockpulser. Det finns dock undantag vid olika 
typer av hopp som; call (Call Subroutine), goto (ovillkorligt hopp), return 
(Return from Subroutine) och retlw (Return Literal in W) med flera.  
 

                                           
5 Processorns dokumentation finns på internet, se kapitel 6: Referenser 
6 En extern kristalloscillator med arbetstakten 4 MHz används då den interna inte är fullt så noggrann. 
7 Många funktioner använder specifika pinnar/port, som till exempel A/D-omvandlaren hos port A. 
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Samtliga dessa kräver istället två raders instruktioner och ger inga nya problem 
med kollisioner om man använder sig korrekt av den tomma instruktionen nop 
direkt efter. Att tänka på är också vid användandet av subrutiner att stacken har 
ett begränsat djup, som aldrig får överskridas. Den valda processorns stack har 
djupet 8. 
 
Härefter följer en figur på hur portarna sitter och hur några av pinnarna är 
kopplade. Matningsspänningen +5V benämns Vdd och den gemensamma jorden 
eller GND som Vss. Mer detaljerat beskrivs detta i kapitlet om hårdvara och i de 
2 kopplingsscheman som finns i appendix B i slutet av dokumentet. 
 

  
 

Figur 5: PIC16F876
8
 

 

2.3 Sleep och interrupt 
 
Processorn jobbar i MHz och användaren i Hz. Därmed arbetar användaren i 
storleksordningen miljoner gånger långsammare än processorn, som därför får 
vänta betydligt längre tid än den faktiskt utför någonting. 
 
När triggerboxen är påslagen ska processorerna i stor utsträckning endast vänta 
på att användaren kommer med nya kommandon och annars inte göra någonting. 
Därför väljs följande utgångspunkt. Efter initiering av systemet sätts processorn 
i tillståndet sleep. Då fryses tillståndet, processorn utför inte längre några 

                                           
8 Tagen och modifierad från Microchips hemsida 
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operationer och klockan stängs av. Om Watchdog
9
-en är urkopplad förändras 

detta tillstånd först då det kommer ett avbrott, som till exempel då användaren 
trycker på en knapp. Då väcks processorn ur sitt tillstånd och hoppar till 
avbrottsrutinen (se Figur 6). När processorn återvänder därifrån, fortsätter den 
just efter raden som innehöll instruktionen sleep. 
 
På detta vis minskas strömåtgången och man slipper en loop som ständigt frågar 
ifall någonting händer. Dessutom så får processorn en betydligt längre livslängd 
då den inte behöver utföra en massa instruktioner som inte tjänar något syfte 
utan väntar i ett nästan avstängt läge.  
 
Då processorn får kommandot av en interrupt (om processorn ej befinner sig i 
tillståndet sleep) sparas den nästkommande adressen på stacken och hoppar 
genast till interruptvektorn, som har adressen 0004h hos mikroprocessorn 
PIC16F876. Därför skrivs här lämpligen ett ovillkorligt hopp till den 
avbrottsrutin man har kodat, som kontrollerar vilket avbrott som gjorts.  
 
När allt är utfört är det bara att återgå med kommandot return from interrupt – 
retfie och återställa de flaggor som använts. 
 

 
Figur 6: Uppvaknande från Sleep

10
 

 
PIC-processorn har en typ av avbrott som heter RB port change interrupt, som 
aktiveras då tillståndet hos port B har förändrats (pinnarna RB4: RB7), det vill 
säga så fort någon typ av flank uppfattas hos port B.  
 
 

                                           
9 Watchdog är en valfri funktion som ser till att processorn inte låses fast i ett tillstånd. Om dess räknare inte 
nollställs inom varje bestämt intervall startas processorn om. Är processorn i tillståndet sleep, väcks den 
automatiskt med denna räknare.  
10 Bilden är tagen ur Microchips användarmanual för PIC16F876 (sidan 135) gällande uppvaknandet från 
tillståndet sleep med ett avbrott. 
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En av fördelarna med detta avbrott är att det ensamt kan göra skillnad på 15 
olika kommandon och kan därmed kan anropas på 15 olika sätt. Till exempel om 
pinnarna hos port B alltid utgår från värdet 0, så kan det förändras på 15 olika 
sätt.  
 
För att göra avbrottet möjligt måste de globala avbrotten aktiveras och likaså det 
specifika avbrottet i mjukvaran. Att tänka på, för just detta val av avbrott, är att 
porten måste läsas av en gång efter att den tillhörande flaggan är nollställd. 
Annars kommer ett nytt avbrott att aktiveras. 
 

2.4 A/D-omvandling 
 
A/D-omvandling11 har ett enormt stort användningsområde och beroende på 
tillämpning kan den innehålla information om allt ifrån avståndet till ett objekt 
till syrehalten i en människas blod.  
 
PIC-processorn har en inbyggd A/D-omvandling på port A, ifall den väljs att 
aktiveras. Den utnyttjas till den närvarandefunktion som nämns i delmoment 3. 
Principen går ut på att utrycka potentialen i en angiven nod givet två referenser 
(till exempel men inte nödvändigtvis Vdd och Vss). Det 10 bits långa svaret, 
beroende på mjukvaran, erhålls i omvandlarens två resultatregister ADRESH och 
ADRESL enligt Figur 7.  
 

 
Figur 7: Resultat av A/D-omvandling

12
 

                                           
11 Analoga elektriska signaler (information) till digitala. I stället för att ett värde uttrycks i en spänning, uttrycks 
värdet i ettor och nollor. Värdet 2V utav maximala 12V (~17 %) uttryckt i 8 bits får talet 00101010 (eller 0x2A 
hexadecimalt). Samma informationen fast nu digitalt.  
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Med Ohms välkända lag kan slutligen den tredje storheten räknas ut, ifall det 
inte är den nyligen uppmätta potentialen som söks. 
 

2.5 Program 
 
Följande program används i projektet: 
 

� OrCAD Layout inom familjen OrCAD 10.0, används för att optimera 
triggerboxens kretskortsdesign. Programmet räknar ut hur komponenter 
ska lödas och placeras så att kretskortet kan minimeras. Allt man som 
användare behöver göra är att dra kopplingarna och definiera kraven på 
antal skikt som får användas och dimensionerna på korten. Exempel finns 
i Appendix B, i slutet av dokumentet. 

� OrCAD Capture CIS inom familjen OrCAD 10.0, används för att rita 
kopplingsscheman och till exempel generera komponentlistor, så att man 
enkelt vet vilka och hur många komponenter som går åt för att tillverka 
produkten. Exempel finns i Appendix B, i slutet av dokumentet. 

� MPLAB IDE v7.30 används för processorns assemblerprogrammering. 
Det är framtaget av Microchip själva och är därför självklart ett alternativ 
till programmeringen av PIC-processorerna. Den har många bra 
funktioner såsom felsökning, simulering, kompilering och programmering 
av processor (allt som egentligen behövs). 

� Willem Eprom (0.97ja) används för att programmera processorerna med 
de hex-filer som är genererade av programmet MPLAB. Eprom är ett 
freewareprogram som finns att ladda ner på internet på sidan 
http://www.willem.org/. 

                                                                                                                                     
12 Figuren är tagen från microchips hemsida, se Referenser. 





 

3. MJUKVARA 

 

3.1 Huvuddrag i mjukvara 
 
De datorer som finns att tillgå har Windows och möjligheten att byta 
operativsystem är obefintlig. Därför väljs en Windows-plattform. Vidare kräver 
Windows mer av processor och RAM-minne och man kunde istället ha valt 
Linux men då målet att spara på systemresurser inte är av hög prioritet utan att 
köra applikationen på en liten och billig hårdvara orsakar detta inga problem. 
 
Som programmeringsspråk används assembler, främst därför att det är 
okomplicerat, att projektets omfattning inte är så stort och att systemet inte 
behöver kommunicera särskilt mycket med andra processorer. En annan 
motivering skulle kunna ha varit att assemblerprogram inte kräver lika mycket 
programminne i jämförelse med C/C++ programmering, som är viktiga 
programmeringsspråk med stor spridning, men då detta projekt är en 
specialiserad tillämpning är inte det relevant. 
 
De program som används för att genomföra projektet är kort kommenterade i 
kapitel Program, 2.5, medan intressanta funktioner som används för mjukvaran 
finns närmare förklarade i sina delkapitel: 
 

� Sleep och interrupt, 2.3 
 

� A/D-omvandling, 2.4 
 

� Delay-funktioner, 3.3 
 

� Tidmätning, 3.4 
 
Huvuduppgiften i detta examensarbete gällande mjukvara är att implementera de 
funktioner som nämnts ovan och tidigare i delmomenten. För att göra projektet 
något större delas dessa funktioner upp på 2 mikroprocessorer, beroende på 
prioritet. Detta är inget som beslutats i förväg utan är något som uppkommit 
under projektets gång och finns därför inte tidigare nämnt bland krav. Därför 
behövs också ett gränssnitt skapas mellan dessa processorer och därför även ett 
nätverksprotokoll väljas, se Processorernas gränssnitt, 3.6 
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3.2 Implementering av A/D-omvandling 
 
I denna applikation används endast pinne A0 som intressant nod att mäta på, och 
det vänsterjusterade alternativet enligt Figur 7 tidigare i teoridelen. För att låga 
spänningar skall ge större utslag och på så sätt få större noggrannhet i min 
mätning väljs en annan referens för VREF+, som har lägre potential än Vdd. 
Elektriska komponenter är inte idealiska utan har alltid en viss avvikelse. Till 
exempel har resistorer en avvikelse beroende på märkningsklass, där ≤ 5% är 
mycket vanligt. 
 

3.3 Delay-funktioner 

 
Centralt i projektet är synkronisering av de signaler som skickas till och från 
processorerna. Eftersom de har kopplats till en extern klocka (4MHz) är 
arbetstakten pålitlig och tillräckligt snabb för att precist kunna utföra 
instruktioner i storleksordningen mikrosekunder. Det är sedan enkelt att styra de 
delays man önskar då arbetstakten är känd.  
 
De delays som är kodade använder kommandot nop (no operation) och hopp. 
De har sedan testats med ett vanligt oscilloskop och vid behov kalibrerats så att 
noggrannheten är tillfredsställande. Den kortaste delay som används i projektet 
är en delayrutin på 10.0 µs som används vid tidmätningen, som beskrivs i 
delkapitel 3.4 som följer. 
 

3.4 Tidmätning 
 
I projektet används också en funktion för tidmätning mellan olika flanker. 
Principen är till stor del hårdvarumässigt löst och förklaras delvis i kapitel 4.6 på 
sida 28. Mjukvarumässigt består den endast av att starta en räknare då första 
flanken kommer och stoppar räknaren då den andra flanken kommer.  
 
När den första flanken upptäcks startar processorn med att öka en intern variabel 
var 10:e µs tills det att den andra flanken upptäcks. Variabels noggrannhet blir 
därför just ± 1 enhet eller 10 µs. Eftersom flankerna som studeras kommer från 
två olika delkretsar, används 2 olika av mikroprocessorns avbrottspinnar (Port 
B).  
Denna funktion är inte lika prioriterad som de tidigare nämnda, utan mer som en 
extra finess, och valdes därför att implementeras på mikroprocessor nummer 2 
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(även den av typen PIC16F876) när de tidigare nämnda funktionerna var 
implementerade, testade och godkända.  
 
Givetvis finns alternativa lösningar så som en enkel digital räknare, men då 
projektet blev allt större och antalet I/O portar började bli intressanta att utöka, 
blev det en naturlig och relativt enkel fortsättning. 
 

3.5 Programmering av mikroprocessor 
 
Programmeraren som valdes för att programmera PIC-processorn är en WILLY 
Deluxe, som är avsedd för Windows 95/98/NT/2000/XP och hanterar många 
processorer och minnen. Valet föll på dess ganska låga pris, stora 
användningsområde och dess snabba leveranstid.  
 
Dessvärre fungerar inte mjukvaran som ingick på 3,5”-disketten (!) utan, först 
efter nerladdning av freeware-programmet Willem Eprom 0.97

13, blev problemet 
löst. Hänvisningen till detta program tillkom först en hel del klagomål och 
envishet. I efterhand framgår det att den köpta programmeraren är en 
hemmakonstruktion utgående från just programmeraren Willems modell Eprom 
4.5 som visas i efterföljande figur. 
 

                                           
13 Mjukvaran är hämtad från: http://www.willem.org/. 
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Figur 8: Programmeraren Willem 4.5, tagen från www.willem.org 

 

3.6 Processorernas gränssnitt 
 
Triggerboxen består, efter att delmoment 3 avslutats, av två stycken processorer 
av typen PIC16F876. De är inte direkt kopplade till varandra utan delvis genom 
en demultiplexer (se i den förenklade Figur 9 som följer eller Figur 22 i 
appendix B). Skälet till detta är främst att PIC1 inte behöver använda en ny 
utgång och att demultiplexern, som redan fanns inkopplad för styrningen av de 
tre 7-segments-displayerna, fortfarande har många lediga utgångar. Egna 
kommentarer om konstruktionen finns i kapitel 5.3. 
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Figur 9: Processorernas kommunikation (schematiskt) 

 
För att göra gränssnittet så enkelt som möjligt eftersom designen inte hade några 
specificerade krav väljs informationen att skickas mellan processorerna på 
endast 1 kanal i vardera riktning (dock krävs fyra pinnar för att styra 
demultiplexern). Kommunikationen mellan processorerna utnyttjar 
handskakningsprincipen14 som representeras av pulser, vars längd har 
grundenheten 1ms (se Figur 10). 
 

 
Figur 10: Handskakningsprincipen 

 
För att sändande processor skall veta att mottagande processor har mottagit ett 
meddelande, kontrollerar den handskakningskanalen. Detta eftersom mottagaren 
skickar tillbaka en puls på exempelvis 1 ms då den uppfattar slutet på 
meddelandet. Denna metod kallas handskakning och används alltså för att 

                                           
14 Se Olof Roos Grundläggande datorteknik i kapitlet Referenser. 
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sändaren skall veta att informationen gick fram. Det räcker med att ha en kanal 
gemensamt med dubbelriktad trafik eller enkelriktad trafik i två kanaler som i 
denna applikation.  
  
På samma sätt måste PIC1 få resultatet av tidräkningen/arna skickat av PIC2, då 
visualiseringen av detta görs med 7-segments-displayerna, som styrs av PIC1 
men genom demultiplexern. Triggerboxen är utformad att fungera med endast 
en processor (PIC1) men många av de extra automatiska funktionerna slutar då 
att fungera. 
 

3.7 Säkerhet 
 
Som en liten extra finess finns en säkerhetsdetalj hos produkten i mjukvaran (se 
flödesschemat på sidan 37). Den går ut på att testets avfyrningsrutin inleds med 
en kontroll hos A/D-omvandlaren, som indirekt har kontakt med vad som 
kopplas in. Om det uppmätta värdet inte stämmer överrens med given 
parameter, avbryts testet och rutinen fungerar därmed som en säkerhetskontroll. 
 



 

4. HÅRDVARA 

 

4.1 Huvuddrag i hårdvara 
 
För att få ett fungerande system krävs bra val av hårdvara, vilket kräver tid, 
noggrannhet och inte minst tålamod. Valen har gjorts med avvägning till tidigare 
erfarenheter och med mycket hjälp av medarbetare för att köpa rätt hårdvara, 
minska kostnader och effektivisera tidsåtgången. Därför har valet av hårdvara 
hela tiden kompletterats och referenserna i kapitel 6 fått ungefärliga datum. 
 
Med avseende på operativsystem som fanns att tillgå och rättigheter att ändra 
detta blev valet en PC-baserad plattform. Exempelvis Linux fick inte installeras. 
Tidigare erfarenhet såg dock inte detta som en betungande begränsning. De mest 
intressanta komponenterna som använts vid projektet är: 
 

• Programmerare, WILLY Deluxe, 3.5 
• Stabilisator, L7805CV, 4.2 
• Mikroprocessor, PIC16F876, 2.2 
• 4/16-demultiplexer, HEF4515BP 4.5 
• Spole för tidsmätning och OP-försärkare LM741, 4.6 
• Komponenter som väljs att inte specificeras15 

 

4.2 Stabilisator 

 
För att få kontroll och stabilitet i systemet 
används en stabilisator, L7805CV, som har 3 
pinnar och utlevererar 5VDC (se figuren intill), 
vilket är en bra arbetspunkt för den digitala 
biten av systemet. Den valda modellen av 
komponent är en av många billiga och vanliga. 
Hos stabilisatorn uppstår en energiförlust som 
uttrycks i form av värme (se areorna i figuren 
som följer) som emitteras. 

 
Figur 11: L7805CV (enligt 

standarden TO-220) 

 
Logiskt blir energiförlusten/värmen hos stabilisatorn linjärt mindre om man 
minskar den passerande strömmen eller minskar potentialskillnaden mellan 
ingång och utgång.  

                                           
15 Till exempel transformatorn specificeras inte närmare men den omvandlar 230VAC till den likströmsspänning 
som används till att mata ström åt hela kretsen. 
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Figur 12: Stabilisatorns energiförlust

16
 

 
Elektroniska komponenter arbetar sämre vid för hög arbetstemperatur och går 
snabbare sönder. Så om man vill reglera komponentens arbetstemperatur kan det 
därför vara intressant att istället öka förmågan att emittera värmen, då strömmen 
och spänningen oftast redan är bestämda av andra faktorer. Därför monteras i 
denna applikation ett egenslipat metallbläck på komponenten (se figurerna som 
följer). Värmeemittansen är som bekant beroende av kroppens yta och därav 
dess utseende. 
 

   
Figur 13: Foto av värmeavledare och skiss av metallbläcket i profil 

 

4.3 PIC1 
 
Valet av mikroprocessor föll på PIC16F87617 från Microchip, då typen är 
väldigt billig, stöds av många programmerare, relativt simpel och tillräckligt 
kraftfull för att uppfylla de huvudsakliga målen och enkel att få tag i. 
Processorerna har skilda arbetsuppgifter och PIC1 sköter de primära 

                                           
16 Ingångseffekt representeras av grå + svart yta, Utgångseffekt av svart yta 
→Energiförlusten = Effektförlusten (grå yta) * Tiden = ∆U * I * Tiden 
17 mer information finns på http://www.microchip.com 
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funktionerna och utgör den centrala enheten hos triggern. Den utvecklades först 
och utgjorde till en början den enda processorn. Den har sina pinnar kopplade 
enligt följande tabell: 
 
1. MCLR , reset aktiveras låg, R1 = 1 kΩ 28. RB7, DI, Iterrupt3 
2. RA0, AI för A/D-omvandling, V1 27. RB6, DI, Iterrupt2 
3. RA1, NC 26. RB5, DI, Iterrupt1 
4. RA2, DU styr A/D, R2 = 1 kΩ 25. RB4, DI, Iterrupt0 
5. RA3, AI för A/D-omvandling, VREF 24. RB3, DU, Demux3 
6. RA4, NC 23. RB2, DU, Demux2 
7. RA5, DU styr A/D, R3 = 1 kΩ 22. RB1, DU, Demux1 
8. VSS, GND 21. RB0, DU, Demux0 
9. OSC1, C1 = 22pF. XTAL = 4MHz 20. VDD, R2 = 22 Ω 
10. OSC2, C1 = 22pF 19. VSS, GND 
11. RC0, DU till Airbag1 18. RC7, DI, PIC2 
12. RC1, DU till Airbag2 17. RC6, DU, Kameror 
13. RC2, DU, Data0 16. RC5, DU, Data3 
14. RC3, DU, Data1 15. RC4, DU, Data2 

Tabell 1: Pinkonfiguration för PIC1
18
 

 
� Port A 

 
Port A hos PIC1 används till A/D-omvandling, eftersom den måste kopplas in 
här. Pinne RA0 används som analog ingång och mäter spänningen i sin nod V1 
relativt VREF eller RA3 (se  
Figur 14 som följer). Konstruktionen med de 4 transistorerna är till för att 
kretsen bara skall vara aktiv i kombination med att omvandlingen beordras och 
för att mätningen skall göras av samma pinne V1 eller A0. 
 

 

Figur 14: A/D-omvandling (port A, PIC1) 

 

                                           
18 D=Digital, A=Analog, I=Ingång, U=Utgång, NC=Not Connected  
?-tecknen är inkopplade men väljs att inte närmare specificeras. 
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De 4 transistorerna är alla av typen PNP och av modellen BC556B vilket 
innebär att de är aktiva vid låg spänning vid basen. Denna modell av transistor 
är mycket vanlig och billig och fanns redan på arbetsplatsen. 
 

� Port B 
 
Denna port delas av två funktioner. De fyra lägsta pinnarna, RB0: RB3, kopplas 
till en demultiplexer (beskrivs närmare i sitt delkapitel 4.5) och de fyra högsta, 
RB4: RB7, som är ingångar från knappsatsen. 
 
Knappsatsen består av 5 vanliga enkla strömbrytare (Close-Contact), som med 
hjälp av avbrottsrutinen styr processorns utförande. En kopplas mellan pinne 1, 
Master Reset, och till jord och kan så användas som en resetknapp. Övriga 
knappar kopplas mellan port B och jord (se figurerna som följer).  
 
Detta är en lösning, som i en vidareutveckling kan ersättas med att koppla in ett 
litet tangentbord eller knappsats. 
 
 

 

 
 

 

Figur 15: Knapparna
19
 och deras inkoppling 

                                           
19 OK-knappen bekräftar en ändringen medan CANCEL ångrar detsamma. MENY byter meny och Reset startar 
om processorerna. +INC ökar vald parameter medan –DEC minskar densamma. 
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� Port C 
 

Port C hos PIC1 sköter flera funktioner. RC0 och RC1 styr transistorer som är 
inkopplade i mekanismen som utlöser airbagen, vilket inte kan beskrivas 
närmare på grund av sekretess, medan RC2: RC5 innehåller värdet som skall 
skickas till den 7-segmens-display dit demultiplexern pekar (kapitel 4.5). Vidare 
används RC6 för styrningen av kamerorna (kapitel 4.7) och slutligen RC7 som 
ingång från PIC2 (utgången till PIC2 sitter på demultiplexern), se Figur 9. 
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4.4 PIC2 
 
PIC2 används till de sekundära funktionerna och styr alltså de funktioner som 
har en lägre prioritet. Dess pinnar är kopplade enligt följande tabell: 
 

1. MCLR , se Tabell 1 28. RB7, NC 
2. RA0, DU, Lights 27. RB6, DI, TIME2 
3. RA1, DU, (General) Extraktor 1  26. RB5, DI, TIME1 
4. RA2, DU, (Small) Extraktor 2 25. RB4, DI, Demux7 
5. RA3, DU, PIC1 24. RB3, NC 
6. RA4, NC 23. RB2, NC 
7. RA5, NC 22. RB1, NC 
8. VSS, GND 21. RB0, NC 
9. OSC1, se Tabell 1 20. VDD, R2 = 22 Ω 
10. OSC2, se Tabell 1 19. VSS, GND 
11. RC0, NC 18. RC7, NC 
12. RC1, NC 17. RC6, NC 
13. RC2, NC 16. RC5, NC 
14. RC3, NC 15. RC4, NC 

Tabell 2: Pinkonfiguration för PIC2 

 
� Port A 

 
Port A hos PIC2 används till den kringomrustning som är inkopplad till 
triggerboxen samt kommunikation med PIC1. Inkoppling av en andra PIC 
tillkom sent i projektet och utnyttjas därför inte fullt ut. Det var 
tidsbegränsningen på projektet som satte stopp för ytterliggare utveckling och 
förslag på vad som skulle kunna kopplas in finns i kapitlet 5.3, 
Vidareutveckling. 
 
Från Port A skickas de digitala kommandosignaler som via opto-kopplare och 
reläer görs om till 230V-pulser och styr de strålkastare och fläktar som kopplats 
in (se följande figur).  
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Figur 16: Kringutrustning (med krockkudde till höger i figuren) 

 
Tack vare PIC2 styrs dessa kretsar automatiskt och har variabla tidsparametrar. 
Detta är ett önskemål som uppkommit under projektets gång, då deras 
användningstider är intressanta att minimera. Till exempel kräver strålkastarna 
mycket energi (~1000W per enhet och upp till ca 20 enheter per test) och 
påverkar med sin uppvärmning även testresultaten20. Att notera är att reläerna 
medför förseningar men precisionen hos kringutrustningen är i 
storleksordningen sekunder och orsakar därför inget problem. 
 

� Port B 
 
Port B hos PIC2 utnyttjar, precis som den första PIC-processorn, sin 
avbrottsfunktion, RB-port-change. RB4 är ingången genererad av 
demultiplexern, som svarar mot meddelande från PIC1. RB5 och RB6 är 
identiskt lika inkopplade för uppmätning av tid som i sin struktur beskrivs i 
kapitel 4.6 Krets för mätning av tid.  
 
Port C och övriga pinnar hos port B används inte. De skulle kunna användas till 
någon eller några av de utvecklingsförslag som nämns i kapitel 5.3 men är tills 
vidare alltså ej implementerade. 
 

                                           
20 Samma test utförs till exempel vid olika temperaturer. 
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4.5 4/16-demultiplexer 
 
Främst för styrningen av de tre 7-segments-displayerna används en 4/16-
demultiplexer av typen HEF4515BP med inverterade utgångar och 3 avkodare 
av typen 4511 (se appendix B). De gör tillsammans mjukvaran enkel att 
implementera och utgör kärnan i kommunikationen till användaren. De ger 
också systemet fler kontrollerbara utgångar och på så vis ytterliggare 
möjligheter till projektet. 
 
Denna demultiplexerns 4 ingångar aktiverar alltså en av de 16 utgångarna låg 
och behåller övriga med hög potential. Dess ingångar A3:A0 kopplas till PIC1s 
RB3:RB0 och dess utgångar enligt Tabell 3. 
 
0. NC 1. Avkodare1 2. Avkodare2 3. Avkodare3 
4. NC 5. NC 6. Err-LED 7. PIC2 
8. NC 9. NC 10. NC 11. NC 
12. NC 13. NC 14. NC 15. NC 

Tabell 3: Pinkonfiguration för demultiplexerns 16 utgångar
21
. 

 

4.6 Krets för mätning av tid 
 
Idén har tagits fram av Carlos Quiñones (se Referenser) och går i princip ut på 
att mäta tiden mellan två positiva flanker som inte får påverkas. Därför används 
en särskild men vanlig typ av spole. Med sina elektromagnetiska egenskaper 
genererar spolen en ”ny” ström som sedan agerar budbärare (se Figur 17: Krets 
för beräkning av tid som följer) utan att ha kontakt med den undersökta kretsen. 
 

                                           
21 NC = Not Connected. Err-LED är en lysdiod som används för att informera användaren om fel i samband med 
avfyrningen. 
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Figur 17: Krets för beräkning av tid 

 
Den typ av spole som används är därför en typ som reglerar sin utspänning OUT 
som funktion av den passerande strömmen I1. Den har vid utgångsläget (I1 = 
0A) utspänningen 2,50V och beror linjärt på I1. En positiv ström I1 ger en högre 
potential OUT medan en negativ ström en lägre.  
 
Vid spolens utgång kopplas en operationsförstärkare (LM741) som i sin tur 
skickar en utsignal ifall potentialen på VREF+ överstiger VREF- (2,73V i denna 
applikation) hos förstärkaren. Med en liten fördröjning kan man nu få reda på 
när en ström passerar genom spolen genom att mäta utgången på OP-
förstärkaren. 
 
Denna krets finns uttryckt i denna applikation två gånger, då man sedan kan 
mäta tiden mellan två signaler utan att de två ursprungliga kretsarna påverkas 
och åskådliggöra den med 2 lysdioder22. 
 

4.7 Styrning av kameror 
 
Kamerorna som används vid testen är av olika modeller och från olika 
tillverkare; bland annat från Redlake (se Referenser).  
 

                                           
22 Tack vare höghastighetskamerorna och lysdioderna kan man även filma och få bildbevis på tidmätningen med 
en felmarginal av bländarfrekvensen och en försening på mindre än 1 µs. 

5V VDD VOUT 

VSS 

I1↓ I1↑ 
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Figur 18: 2 kameramodeller från Redlake 

 
De har till uppgift att registrera krockkuddens uppblåsning och är alla digitala 
men skiljs åt då de startas av något olika mekanismer. Vanligen startas de av en 
positiv eller negativ flank. Därför är systemet förberett för modeller med positiv 
flank och kan modifieras med en extern krets som kopplas in mellan utgången 
Cam och kameran (se figuren nedan). 
 
Gränssnittet görs med hjälp av en SHF-615, som är opto-kopplare och används 
för att separera eller kopiera strömmar (en alternativ modell till lösningen i den 
tidsberäknande kretsen i föregående kapitel). Strömmarna har kontakt genom en 
typ av lysdiod med detektor och betraktas som 2 helt skilda. 
 

 
 

Figur 19: Interface till kamera 

 
Ifall pinne RC6 hos PIC1 går hög i den vänstra kretsen, släpps strömmen 
igenom hos den motstående högra och potentialen blir hög vid kamerornas 
ingång. Att tänka på, då opto-kopplaren är kopplad enligt figuren, är att den 

PIC1-RC6 

R 

Vd
d 

R 

R 

Cam
2 

R 

Cam1 R 

SHF-615 
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bidrar med en försening. Den erhålls hos varje inkopplad kamera, men då den är 
i storleksordningen 5 µs, vilket kan jämföras med kamerornas bländarfrekvens 
1-10 kHz, orsakar den inga problem.  
 
Beroende på test används olika antal kameror men har en standardiserad typ av 
kontakt, LEMO23-4 (se figurer som följer), där pinne märkt ”1” nedan innehåller 
signalen Cam och ”2” GND. 
 

  
Figur 20: LEMO-4 (Schematisk bild) LEMO-4 (foto) 

 

4.8 Säkerhet 

 
Som en liten extra finess finns även en säkerhetsdetalj hos produkten i hårdvaran 
(se figuren på sidan 41). Den går ut på att alla in- och utgångar kortsluts då 
Clear-avbrytaren är aktiv. Den skyddar utrustningen mot statisk elektricitet men 
den ger också i aktivt läge icke godtagbara värden i A/D-kontrollen (se 
flödesschemat i appendix A). 

                                           
23 För ytterliggare information se Referenser, kapitel 6 
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5. RESULTAT 

 

5.1 Resultat 
 
Efter att projektet pågått i 6 månader uppkom en första prototyp och 2 månader 
senare en färdigutvecklad version. I skrivande stund används den framtagna 
triggerboxen på prov i laboratoriet hos Autoliv i Valencia, så som den avsetts för 
och om den marknadsförs kan den säljas till övriga laboratorier inom Autoliv-
koncernen. 
 
Trots alla hinder som möttes (inte minst de språkliga) genomfördes samtliga 
primära och sekundära mål dvs. de första 5 punkterna som tas upp under kapitlet 
1.2. Projektet har omfattat en mängd olika moment som tillsammans resulterat i 
en komplett elektronisk produkt, som har 2 framtagna delvis oberoende 
säkerhetsanordningar (se kapitlen om Säkerhet: 3.7 och 4.8). Kopplingsscheman 
finns sparade i CAD, så att produkten är färdig och relativt enkel att producera. 
Produkten är testad med riktiga skarpa försök.  
 
Från Autoliv BKIs sida är man därför mycket nöjda och är intresserade att åter 
arbeta med studenter då lämpligt tillfälle ges. 
 

5.2 Utvärdering 
 
Själv är jag givetvis nöjd med de erfarenheter som gjorts under projektets gång 
men anser samtidigt att många saker kunde ha gjorts bättre. Med ordentlig 
handledning hade utvecklingsarbetet kommit mycket längre och blivit mer 
intressant för samtliga inblandade parter. Hade man exempelvis inte låtit 
projektet gång på gång bli nedprioriterat av andra saker utan hållit sig till en 
tidsplan med fasta deadlines hade man fått ut mer av projektet, vilket givetvis 
också är en stor besvikelse. Följden blev att jag igenom hela projektet inte säkert 
har vetat vad som skulle genomföras. 
 
Organisation, ansvar för arbetet och övertygelser har tagit mycket av tiden och 
engagemanget, vilket efteråt är viktiga erfarenheter. Uppfattningen att ett 
examensarbete hos ett svenskt storföretag skulle vara väl förberett och 
organiserat, behöver bevisligen inte vara korrekt. Inte att förglömma är att detta 
är det första examensarbetet som genomförts på Autoliv BKI och som dessutom 
är internationellt. 
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5.3 Vidareutveckling 
 
Produkten24 är alltså färdig för användning, men kan alltid utvecklas 
ytterliggare. Till exempel (inte tidigare nämnt) skulle: 
 

� ett gränssnitt mot ett nätverk minska arbetsinsatsen hos användaren och 
generera nya utvecklingsmöjligheter. 

� en ny knappsats med ca 12-15 knappar ge en mer professionell design. 
Användaren skulle inte behöva öka värden med repeterande kommandon 
utan direkt kunna ange önskat värde. 

� en LCD-skärm ge triggerboxen en mer tilltalande design. 

 
Vidare kan de 2 processorena och demultiplexern ersättas med en ensam större 
processor. Vid byte skulle funktionen med tidmätningen få göras om, förslagsvis 
genom en digital räknare, och mjukvaran bli enklare att koda. Det finns också 
fördelar med att ha mjukvarans arbetsuppgifter fördelade på flera processorer. 
Processerna är nu uppdelade efter prioritetsgrupp och flera processorer gör 
systemet mer flexibelt med ökad simultanförmåga. 
 

                                           
24 Ett överskådligt flödesschema finns som appendix A på sidan 37. På sidan 41 finns även ett foto på produkten. 
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APPENDIX: -PRODUKTEN 

A. Flödesschema 
 

 
Figur 21: Flödesschema 
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B. Kopplingsscheman 
 

 
Figur 22: Kopplingsschema-Control gjord i OrCAD Capture 
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Figur 23: Kopplingsschema-Visual gjord i OrCAD Capture 
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Figur 24: Triggerbox gjord i OrCAD Layout (150mm * 150mm) 

 
I ritningen ovan finns alla komponenter som utgör triggern utsatta på ett kort av 
typen dubble layer, det vill säga 2 lager. Det går även att göra med 1 eller fler 
lager men det är inte nödvändigt i denna applikation och är bara onödigt dyrt vid 
tillverkning. Ritningen kan minimeras ytterliggare men detta utgör inte något 
problem då det finns gott om utrymme. 
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C. Foto av prototyp 1.0 
 

 

Prototypen 1.0 (se Figur 
25 intill) har även 
kontakter av typen 
LEMO på höger sida men 
medvetet har detta valts 
att inte visas, eftersom 
även kontakterna till 
airbagen sitter här. 
 
Clear-avbrytaren är en 
säkerhetsdetalj som 
används för att kortsluta 
ingångarna och på så sätt 
undgå problemet med 
statisk elektricitet. 

Figur 25: Foto av prototypen (~15 mars 2006) 
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