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Sammanfattning 
 

SAAB Support and Services, som är servicecenter för flygplanskomponenter, utför idag 

huvuddelar av sina mätningar manuellt, mätningar som ibland kan ta upp till fyra dagar. För att 

höja noggrannheten samt öka effektiviteten köpte de år 2007 in ett automatiskt testkoncept från 

MK Testsystems. 

I examensarbetet har vi först undersökt den inköpta utrustningen. Sedan har vi tagit fram rutiner 

för kalibrering av utrustningen som klarar SAAB:s krav. Därefter har vi arbetat fram 

kravspecifikationer och instruktioner för hur utrustningen ska användas. Under arbetets gång har 

vi samlat in information för att kunna göra en utvärdering av hur lämplig utrustningen är att 

använda för att testa flygplanskomponenter. 

Arbetet resulterade huvudsakligen i tre st manualer som går igenom tre olika områden; 

kalibrering, kablagetest och ett standardtest för t.ex. paneler och styrboxar. 
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Abstract 
 

SAAB Support & Services, a service centre for air plane components, perform most of their 

measurements manually. These measurements can sometimes take up to four days to perform. In 

2007 an automatic concept for testing from MK Test systems was purchased in order to enhance 

the accuracy and increase the efficiency. 

In our thesis we have initially examined the automatic concept for testing and then developed 

standards for how to calibrate this equipment, standards that meets SAAB:s requirements. 

Thereafter we have developed specifications and instructions on how to use the equipment. 

During our work we have gathered information for an evaluation of how fitting it is to use the 

F1500 for testing air plane components. 

The main outcome of our work consists of three manuals for three different areas; calibration, 

harness test and a standard test for example panels and controller units. 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

SAAB Support and Services arbetar med att leverera supportlösningar till både militärt och 

civilt flyg. Sektionen Avionics and Electrical Systems (FGRZ) arbetar med att serva 

komponenter från bl.a. SAAB 340 och JAS 39 GRIPEN. 

 

 

 

 

 

Figur 1. JAS 39 GRIPEN [3] 

 

 

 

Figur 2. SAAB 340 [4] 

I dagsläget sker testning av komponenter mestadels manuellt. När en komponent kommer 

in testas den enligt en Component Maintenance Manual (CMM). Testet består av en 

blandning av resistans-, isolations- och diodtester samt spänningssättning. För att 

effektivisera arbetet har de investerat i en automatisk testutrustning, MK F1500. 

Automatiseringen gör att det går att snabba upp testningen så att test som ibland tar flera 

dagar att göra endast tar någon timme. Innan utrustningen kan användas måste den dock 

programmeras. Om programmeringen inte sker på rätt sätt finns det en risk att testet inte 
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blir komplett. Det är även viktigt att se till att varje test utformas enligt samma standard så 

att flera personer ska kunna genomföra testningen. Det är här detta examensarbete kommer 

in.  

1.2 Mål/Arbetsbeskrivning 

Uppgiften i detta examensarbete är att: 

 

 studera det nuvarande manuella arbetsförfarandet på avdelningen 

 studera inköpt testutrustning 

 ta fram specifikationer och instruktioner för kalibrering av testutrustningen 

 ta fram specifikationer och instruktioner för programmering av testutrustningen 

 ge förslag på förbättringar och utvecklingar  

 utvärdera testutrustningens lämplighet för komponentservice hos SAAB Support and 

Services 
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2. COMPONENT MAINTENANCE MANUAL 
 

En Component Maintenance Manual (CMM) bestämmer hur varje komponent ska servas. I 

CMM står bl.a. hur testning, rengöring, demontering och lagning av komponenterna ska utföras. 

Det är även specificerat vilka verktyg och instrument som ska användas vid varje moment, allt från 

val av enkla verktyg som skruvmejslar till komplexa instrument som oscilloskop står angivet. För att 

få frångå dessa specifikationer måste en ekvivalensanalys (EQ-analys) utföras. I EQ-analysen 

jämförs specifikationerna mellan den tilltänka utrustningen och den gamla som ska ersättas. En sådan 

analys måste utföras oavsett hur obetydligt bytet kan tyckas. Grundregeln är att endast ersätta med en 

utrustning som är ekvivalent eller bättre. 

Informationen som tas fram i en EQ-analys samlas i ett system som heter Hebiz. I Hebiz länkas 

manualer och specifikationer samman med olika komponenters partnummer så att allt samlas och blir 

sökbart. Inom flygindustrin används beteckningen partnummer för att identifiera en produkttyp. 

Samma CMM kan gälla för flera partnummer, vilket innebär att det i vissa fall går att använda ett och 

samma test till dessa partnummer. Varje komponent har även ett serienummer som identifierar varje 

specifik komponent. 

Inom flygindustrin är det också oerhört viktigt med dokumentationen kring varje komponent. Varje 

liten del måste vara dokumenterad, detta för att komponenten ska behålla sin flygvärdighet. Med 

flygvärdig menas att komponenten får sitta i ett flygande flygplan. Är det t.ex. ett motstånd som ska 

ersättas så är det viktigt att köpa rätt märke, från rätt återförsäljare och det måste vara rätt fraktat 

osv., hela dess historik måste finnas med från tillverkningsdag till installation. 

 

Exempel på en förenklad EQ-analys: En voltmeter som är vanlig att 

ersätta är Triplett 630 [6]. Vid jämförelse mellan specifikationerna för 

vår utrustning F1500 och Triplett 630 går det att se att F1500 är bättre på 

alla punkter. 

                          

                                  

 

 

 

Tabell 1. Förenklad EQ-analys           Figur 3. Triplett 630 [5] 

Funktion  Noggrannhet 
  Triplet 630 MK F1500 
DC Spänning 1.50% 0.50% 
DC Ström 1.50% 0.50% 
Resistans 1.50% 0.50% 
Kapacitans - 5 % 
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3. MANUELL VS AUTOMATISK TESTNING 

3.1 Manuell testning 

I dagsläget används nästan uteslutande manuella mätningar för att testa olika paneler och 

styrboxar. Testerna består främst av fyra olika moment; kontinuitets/resistans-, isolations- och 

diodmätningar samt spänningssättning. Mätningarna sker med hjälp av en digital multimeter 

(DMM) och spänningssättningen med ett spänningsaggregat. I första steget sker mätningarna 

endast på yttre kontakter. När ett fel är konstaterat felsöks ytterligare fast då på kretskortsnivå. 

Den senare mätningen kan endast utföras manuellt och är alltså inte aktuell att ersätta. 

 

Figur 4. Exempel på yttre mätning                  Figur 5. Exempel på kretskortsmätning  

Vid yttre mätning på större komponenter (se Figur 4) med stora kontakter och många stift är 

mätningarna oerhört enformiga, vilket medför att risken för fel blir stor. Ett av de största 

problemen är förväxling av pinnarna på kontakterna. Risken att böja pinnarna är också ett 

problem.  

Sett ur ett ekonomiskt perspektiv kan manuell testning vara mycket dyrt. Vi har exempelvis 

komponenter som tar upp till 36 timmar i enbart yttre mätning dvs. utan kretskortsmätning och 

reparation.  
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3.2 Automatisk testning 

Fördelarna med att gå över till automatisk testning är många. Genom att tillverka mellankablage 

med rätt kontakter så tar vi helt bort förväxlingsproblemet och även problemet med att bryta av 

pinnar.  

Efter avslutat test skapas ett protokoll med alla mätvärden inkluderade. Detta ger oss en fördel då 

det går att gå tillbaka till tidigare tester av samma sorts komponent och jämföra. 

Tidsmässigt och ekonomiskt finns det stora vinster att göra. Det är till exempel ett realistiskt mål 

att få ned den ovan nämnda testtiden 36 timmar till 1-2 timmar, vilket blir en besparing på 10 

000-tals kronor. Kvalitén ökar också då vi i större utsträckning får tid och möjlighet att göra fler 

kompletta sluttest innan komponenten skickas ut. 

Självklart finns det också nackdelar. I och med en viss tidsåtgång för programmering av testen 

och framförallt svårigheter att hitta kontakter som passar bör vi räkna på hur frekvent 

återkommande komponenterna är innan vi bestämmer oss för att använda F1500 så att vi ser att 

det blir lönsamt. Oftast rör det sig dock om att det endast bör komma in 2-3 st totalt för att det 

ska löna sig, ibland räcker det till och med att det endast kommer in 1. 

Exempel 1. 

 

En komponent tar totalt 2 timmar att testa manuellt. 

Det tar 1 timme att programmera det automatiska testet. Mellankablaget är redan tillverkat så det 

tar 0 timmar. Att utföra själva testet tar 10 minuter. Första testet sparar vi 50 minuter. Det blir 

alltså lönsamt att använda F1500 redan från det att den första komponenten kommer in. Efter 

detta sparar vi 1 timme och 50 minuter per test. 

Exempel 2. 

 

En komponent tar totalt 4 timmar att testa manuellt.  

Det tar 2 timmar att programmera det automatiska testet. Mellankablaget tar 2 timmar att 

tillverka och kostnader för kontakter motsvarar 2 timmars arbetstid. Att utföra själva testet tar 15 

minuter. Första gången tappar vi alltså 2 timmar och 15 minuter på att använda F1500. Efter 

första gången sparar vi dock in 3 timmar och 45 minuter per komponent som kommer in. Det blir 

alltså lönsamt att använda F1500 först när vi har fått in 2 komponenter.  
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Självklart är detta väldigt förenklade räkneexempel. I verkligheten måste vi ta hänsyn till 

faktorer som bl.a. inlärningstid för programmering, tid för EQ-analyser och förseningar som 

uppkommer när flera tekniker behöver använda F1500 samtidigt.  

Det är även intressant att titta på när utrustningen har blivit intjänad ekonomiskt. Om vi tar 

inköpspriset och delar med timkostnaden för en tekniker så hamnar vi på ca 300 timmar som 

utrustningen ska spara in jämfört med den manuella testningen. SAAB är intresserade av att den 

ska vara intjänad på tre år, vilket alltså innebär 100 timmar per år. Om vi antar att utrustningen 

används 40 veckor per år måste den medföra en tidsbesparing om ca 2,5 timmar per vecka. I och 

med att inflödet av lämpliga komponenter varierar från vecka till vecka är det svårt att räkna 

vidare på kalkylen. Om vi dock för skojs skull antar att vi får in en komponent av vart slag i 

exemplen ovan så tjänar vi nästan 5 timmar per vecka, vilket skulle innebära att utrustningen är 

intjänad på ca 1,5 år. 

3.3 Arbetsförfarande vid manuell testning 

Efter att ha studerat arbetet på avdelningen så har vi kommit fram till att två olika arbetssätt för 

de aktuella komponenterna förekommer. För att enkelt förklara dem summerar vi dem enligt 

nedan. 

 

 

 

Figur 6. Arbetsförfarande vid manuell testning 



7 

 

3.4 Arbetsförfarande vid automatisk testning 

Båda exemplen i den manuella testningen är direkt användbara även vid automatisk testning. En 

möjlighet som tillkommer vid automatisk testning är att eventuellt göra fler sluttest om inget fel 

har dykt upp innan, något som sällan görs vid manuell testning.  

 

Figur 7. Arbetsförfarande vid automatisk testning 
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4. MK F1500 AUTOMATISK TESTUTRUSTNING 
 

Utrustningen kommer från MK Test Systems (MK), ett brittiskt företag som utvecklar 

testutrustning åt främst flygindustrin. Bland kunderna finns förutom SAAB även bl.a. Airbus och 

Boeing. Utrustningen levereras komplett med MK:s egenutvecklade programvara. Det främsta 

användningsområdet för deras testutrustning är kablagetest, men den klarar även att testa 

produkter som innehåller aktiva komponenter som t.ex. reläer. 

Figur 8. Bild på utrustningen
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4.1 Hårdvara MK F1500 

 

De tekniska specifikationerna (se bilaga 1) är: 

 

256 Testpunkter 

Testtiden per testpunkt är ca 0.05 s.  

128 EEM-punkter 

1500 VDC Isolationstest 

12 st 500A Kontaktorer för högströmsrelästyrning  

Resistansmätning 0,5 % noggrannhet 

Isolationsmätning 5 % noggrannhet 

Kapacitansmätning 5 % noggrannhet 

4-wiremätning 

37-pin D-sub-kontakter 

 

För att kort förklara vad specifikationen innebär så går det att testa 256 olika punkter. Varje 

punkt testas under ca 0.05 s. Det går att utföra isolationstest på upp till 1500 V. Noggrannheten 

för resistansmätning är 0,5 % medan den är 5 % isolations- och kapacitansmätning. Utrustningen 

använder 4-wiremätning för noggrannare resultat. Interfacet består av standard 37-pin D-sub-

kontakter, vilket ger en enkel, säker och billig anslutning. Allt detta styrs av en vanlig standard- 

PC. 

4.1.1 External Excitation Module 

 

De 128 EEM-punkterna används bland annat för att styra en antingen intern eller extern 

spänning. 64 av dem är upptagna av högströmsrelästyrningen. Denna kan dock monteras bort vid 

behov så att vi får tillgång till alla 128 pinnar. Varje pinnpar som ska spänningssättas tar upp 6 

av EEM-punkterna. Totalt har vi möjlighet att styra upp till 16 st pinnar på våra komponenter. 

För att kunna mäta och spänningssätta pinnar måste vi koppla enligt nedan. Först är EEM:na 

avslagna och vi kan mäta på testpunkt 1 och 2. När EEM:na sedan slås på spänningssätts 

pinnarna med önskad spänning. 
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Figur 9. EEM-kopplingsschema 

 

4.1.2 Högströmsrelästyrning 

 

Högströmsrelästyrningen har möjlighet att switcha stora externa strömmar (upp till 500 A) via 12 

st kraftiga reläer som i sin tur styrs av testutrustningen. Högströmsrelästyrningen är 

specialdesignad för SAAB i Arboga och var tänkt att användas till att styra en testbänk för 

generatorer. Den testbänken har tyvärr flyttats till Linköping. Funktionen är enkel; reläerna 

används helt enkelt som strömbrytare som styrs av testprogrammet. Att manuellt slå till 

strömmar på upp till 500 A är direkt livsfarligt, men utrustningen möjliggör att från ett säkert 

avstånd slå av och på strömmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10. Högströmsreläerna
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4.2 Mjukvara MK F1500 

Utrustningen använder en Windows-baserad programvara och krävs ingen traditionell 

programmering, utan mer en ”klicka-och-fyll-i-programmering”. Detta gör den användarvänlig 

och innebär att fler har möjlighet att arbeta med den. En finess med programvaran är att det går 

att lösenordsskydda programmeringen av testen, vilket garanterar att testen utförs likadant varje 

gång. 

4.3 Resistansmätning med 4-wiremetoden 

Vid en standardresistansmätning används något som kallas 2-wiremetoden. 

Det finns två versioner av 2-wiremetoden. I den första versionen skickas en konstant spänning 

över resistansen och sedan mäts strömmen; resistansen räknas ut med Ohms lag R= U/I. Den 

andra versionen skickar en konstant ström igenom komponenten och sedan mäts spänningsfallet. 

Resistansen räknas sedan ut med hjälp av Ohms lag. Den första versionen har en stor nackdel i 

att den resulterande strömmen blir hög vid lågohmsmätning. Den analoga multimetern i vårt EQ-

analysexempel är ett exempel på ett instrument som använder den första versionen av 2-

wiremetoden. Den har en maxström på 364 mA [6] vid lågohmsmätning, medan en vanlig 

modern digital multimeter (DMM), Fluke 187, har en mätström som är max 1 mA (se bilaga 3). 

En nackdel med båda versionerna av 2-wiremetoden är att förutom att mäta komponentens 

resistans (RUUT) samtidigt mäter kablarnas resistans (Rwire). Vid mätning med långa testkablar 

eller vid låga resistanser uppkommer ett icke-försumbart fel. 

 

 

 

 

 

Figur 11. DMM:n visar resultatet RTOT = 2*RWIRE + RUUT 

För att göra så noggranna mätningar som möjligt använder F1500 istället 4-wiremetoden. 

Metoden [7] använder fyra sladdar; två sladdar för att skicka en ström igenom komponenten och 

två för att mäta spänningen över komponenten. Vi kan då med hjälp av Ohms lag enkelt räkna ut 
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en exakt resistans. Eftersom voltmätningen använder en minimal ström anses spänningsfallet i 

voltmeterkablarna försumbart, och eftersom voltmätaren inte mäter spänningsfallet i kablarna till 

strömmätaren påverkar det inte till mätresultatet. Resultatet blir en korrekt mätning av 

resistansen i komponenten.       

Det kan vara bra att veta att denna metod även 

fungerar lika bra på mycket stora avstånd; 

avstånd på hundratals meter utgör inga 

problem. 

 

      Figur 12. RUUT = V/A 

4.4 Mellankablage 

 

För att utrustningen ska fungerar optimalt har vi 

tillverkat kablage för att koppla ihop utrustningens 37-

poliga D-sub-kontakter med de många olika 

kontaktdonen från komponenterna. Vi har använt crimp-  Figur 13. Crimpstift 

kontakter då detta är en mycket tidsbesparande metod 

jämfört med lödning. Crimpkontakter är kontakter som 

kläms på kabeln med en tång. 

 

 

    

                                       

                                                                                              

      Figur 14. Crimpning 

 

I den mån det går skapas mellankablagen för att kunna användas på så många komponenter som 

möjligt. Det förekommer dock att vi tvingas göra speciella kablage som enbart kan användas på 

en enda komponent. Exempel på sådana tillfällen är när testen kräver att man kopplar in t.ex. 

oscilloskop. En lösning på detta skulle kunna vara att köpa in en Breakout Box (BoB) (se kapitel 

8.2).  
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5 KALIBRERING 
 

För att kunna hålla en hög noggrannhet i mätningarna måste utrustningen kalibreras en gång per 

år. På grund av dålig dokumentation och mindre buggar i programvaran är kalibreringen allt 

annat än självklar, och vi har därför tagit fram en kalibreringsmanual (se bilaga 2).  

För att kunna utföra kalibreringen behövs ett kalibreringskort (AM4-0230) från tillverkaren och 

en DMM samt noggranna kondensatorer. I kalibreringen jämför vi det förväntade värdet med 

värdet från den anslutna multimetern och uppdaterar sedan utrustningen med det nya. Sedan 

ansluter vi även kondensatorer med kända värden för att testa kapacitansmätningen. 

 

Mättyp Mätområde Noggrannhet 
Kontinuitet 0,002 - 100 kohm 0,5 % 
DC Isolation 5 k - 1000 Mohm 5 % 
Kapacitans 0 - 30 uF 5 % 
Tabell 2. Noggrannhet F1500 [2] 

5.1 Kalibreringsinstrument 

Tillverkaren MK har följande minimikrav [2] på den DMM som ska användas vid kalibrering. 

 

Funktion Område Upplösning Noggrannhet 
DC uA 10-1000 uA 0,1 uA 1% 
DC mA 1-1000 mA 0,1 mA 1% 
DC mV 1-1000 mV 0,1 mV 1% 
DC V 1-1000 V 0,1 V 1% 
AC uA 1-1000 uA 0,5 uA 2% 
AC V 1-1000 V 0,5 V 2% 
Tabell 3. Minimikrav på kalibreringsmultimetern 

 

Tillverkaren rekommenderar ett standardinstrument som uppfyller 

minimikraven: Fluke 187/189 (för specifikation se bilaga 3). Efter samtal med 

kvalitetsansvarig på avdelningen kom vi fram till att vi, för att säkerställa 

högsta möjliga noggrannhet, istället ska använda oss av en HP 34401A [10] 

(för specifikation se bilaga 4). Detta instrument används för att kalibrera de 

övriga instrumenten på avdelningen och är därför mycket lämpligt.     

                            Figur 15. Fluke 187 [8]    

      

  

    Figur 16. HP 34401A [9] 



14 

 

Det är självklart mycket viktigt att kalibreringen utförs korrekt. Kalibreringscertifikatet, som 

genereras efter avslutad kalibrering, sparas och kontrolleras av myndigheter. Skulle värdena 

variera för mycket kan utrustningen komma att underkännas. 

 

5.2 Kalibreringskort AM4-0230 

Kalibreringskortet ansluts till utrustningen genom 

standard 37-pin D-sub-kontakter. 

På kalibreringskortet finns tre banankontakter.  

Röd är förstås plus (+). 

Endast den övre av de två svarta kontakterna används, 

den är förstås minus (-). 

                                                                             

 

Figur 17. Kalibreringskort AM4-0230 

5.3 Testkondensatorer 

I stället för att ansluta med krokodilklämmor när vi testar har vi, för att minimera kontaktfel, lött 

på banankontakter på kondensatorerna. I och med att det är svårt att hitta kondensatorer som är 

helt exakta har vi bestämt att för att kunna använda standardkondensatorer ska vi innan varje 

kalibrering mäta upp kondensatorerna med en LCR-brygga av märke Wayne Kerr B605. När vi 

har mätt upp kondensatorerna har värdena varierat upp till 6,5 % jämfört med det uppmärkta 

värdet. Det är alltså viktigt för noggrannheten att göra denna kontroll. 

5.4 Kalibreringsresultat 

Tillvägagångssättet för kalibreringen är beskriven i ”Kalibreringsmanual MK F1500” (se bilaga 

2). 

För att testa att kalibreringen verkligen har fungerat har vi gjort resistans- och kapacitanstest med 

olika värden. Som går att utläsa ur Tabell 4 nedan så ligger alla värden utom ett över 

toleransnivån. Därför kontaktades tillverkaren som skickade ut en tekniker för att kontrollera 

resultatet.  
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Uppmärkt värde Uppmätt värde B605 Uppmätt värde F1500 Differens 
        
Kondensatorer       
22 pF 22,430 pF 19,000 pF, 20,000 nF 10,83 % 
2200 pF 2055,3 pF 2,239 nF, 2,138 nF  8,94 % 
4,7 nF 4,670 nF 5,785 nF, 5,684 nF 23,88 % 
0,15 uF 149,45 nF 153,909 nF, 153,807 nF 2,98 % 
0,47 uF 466,5 nF 694,12 nF, 705,284 nF 51,19 % 
22 uF 21,466 uF 19,447 uF, 22,707 uF 5,78 % 
        
Motstånd       
10 ohm 10,040 ohm 10,151 ohm 1,11 % 
1,15 kohm 1,1525 kohm 1,113 kohm, 1,115 kohm 3,41 % 
15,4 kohm 15,378 kohm 15,507 kohm, 15,533 kohm 1,00 % 

75 kohm 75,48 kohm 75,75 kohm, 75,85 kohm 0,49 % 

Tabell 4. Resistans- och kapacitanstest 1 

 

Teknikern upptäckte felaktigheter i utgångsvärdena i kalibreringen, justerade dessa och gjorde en 

ny kalibrering. Därefter gjorde vi om vårt kontrolltest. Anledningen till att mätvärdena från vår 

kontrollutrustning B605 skiljer sig åt i de två testen är att vi vid den första mätningen hade 

använt fel frekvensinställning. Vi har även skaffat en ny 22 uF-kondensator då den tidigare var 

en elektrolytkondensator som det visade sig att utrustningen inte riktigt klarade av. Resultatet ser 

ni nedan i Tabell 5. 

  

Uppmärkt värde Uppmätt värde B605 Uppmätt värde F1500 Differens 

    
Kondensatorer    
22 pF 22,70 pF 22 pF, 33 pF, 38 pF 67,40 % 
2200 pF 2135 pF 619 pF, 826 pF 61,31 % 
4,7 nF 4,80 nF 4,24 nF 11,67 % 
0,15 uF 0,151 uF 154,8 nF 2,50 % 
0,47 uF 0,471 uF 0,569 uF 20,80 % 
22 uF 22,392 uF 22,75 uF, 22,8 pF 1,8 % 

    
Motstånd    
10 ohm 10,000 ohm 9.985 ohm, 10.060 ohm 0,60% 
1,15 kohm 1,1525 kohm 1080,4 ohm, 1087,9 ohm 6,25 % 
15,4 kohm 15,378 kohm 15,507 kohm, 15,533 kohm 1,00 % 
75 kohm 75,8 kohm 75,228 kohm, 76,113 kohm 0,75 % 

Tabell 5. Resistans- och kapacitanstest 2 

Som Tabell 5 visar är kapacitansmätningen under all kritik och resistansmätningen ligger över 

den angivna noggrannheten. Frågan är skickad igen till teknikern som jobbar på att undersöka 

orsaken. Resistansmätningen är dock tillräckligt bra för att kunna användas. 
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6 TESTNING 
 

Det finns snudd på oändligt många inställningsmöjligheter och testvarianter för F1500. För att 

underlätta för programmerare och användare har vi tagit fram två olika standardtest, ett som 

används för kablage och ett som används för övriga komponenter. Manualerna bestämmer inte 

bara hur själva testningen ska utföras utan säkerställer även att rätt information, som bl.a. 

serienummer och Work Order-nummer, finns med. Manualerna har finjusterats med hjälp av 

medarbetare som har fått använda dem och komma med synpunkter.  

För ytterligare inställningsmöjligheter går det att använda sig av medföljande Software Manual 

[1]. 

6.1 Standardtestning 

Generellt kan vi säga att det finns två sorters komponenter på SAAB som är aktuella för 

standardtest: paneler och styrboxar. På paneler finns det ofta olika switchar och knappar som 

behöver tryckas in i rätt ordning. Detta medför att testen måste konstrueras med avbrott för 

instruktioner till användaren. Instruktionerna dyker på skärmen och berättar för användaren vad 

som ska utföras. Styrboxarna är komponenter som styr och beräknar olika sorters signaler. De 

styrs endast av inkommande och tidigare signaler. Ibland behöver vi alltså kunna simulera dessa 

signaler. Som utrustningen ser ut idag måste vi spänningssätta pinnar manuellt för att göra dessa 

simuleringar, vilket medför avbrott för instruktioner även vid dessa test. I framtiden är tanken att 

vi ska ha köpt in kompletterande utrustning för att göra detta automatiskt (se vidare kapitel 8.1). 

Mer om standardtestet går att läsa i bilaga 5. 

6.2 Kablagetestning 

Vi har utvecklat tre varianter på kablagetestet: en standardvariant som testar kontinuitet, 

kortslutning och isolation, och två varianter som testar enbart kontinuitet och kortslutning. De 

två senare har tagits fram för att kunna upprepa testen med mycket hög hastighet för att hitta 

intermittenta fel. Skillnaden mellan de två senare testen är att den ena upprepar hela testet 

mycket snabbt tills användaren avbryter, medan den andra varianten testar varje pinne/koppling 

tills användaren avbryter. Mer om kablagetestet går att läsa i bilaga 6. 
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7 FUNKTIONSTEST 
 

Mot slutet av arbetet fick vi möjlighet att använda utrustningen för att testa riktiga komponenter 

som kom in. Resultaten var mycket bra och stämde överens med teknikernas manuella test varje 

gång. Dessa funktionstest visar att utrustningen snart ska vara redo för full användning. 
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8 UTVECKLINGSFÖRSLAG 
 

Här redovisar vi för de olika utvecklingsförslag vi har kommit fram till. Vilket eller vilka förslag 

som blir aktuellt/aktuella för inköp är ännu inte bestämt.  

8.1 28 V Power Supply Unit 

För att kunna automatisera hela testet fullt ut krävs att vi införskaffar en 28 V Power Supply Unit 

(PSU). En PSU är ett spänningsaggregat i form av ett påbyggnadskort som sätts in i den 

befintliga 19”-lådan och styrs av datorn. Användaren får då möjlighet att automatiskt 

spänningssätta valfria pinnar upp till 28 V. För att undersöka vinsterna med att köpa in denna 

PSU har vi besökt SAAB i Linköping, som har köpt in en 9000 testpunkters modell med just en 

28 V PSU. Efter besöket stärktes övertygelsen att vi behöver investera i en 28 V PSU. En sådan 

är dock en stor investering och vi har därför letat efter ytterligare lösningar och kom fram till att 

en lösning kan vara en Breakout Box. 

8.2 Breakout Box 

För att underlätta inkoppling av yttre mätinstrument, t.ex. oscilloskop, eller yttre spänningskällor 

kan vi använda en Breakout Box (BoB). Syftet med en BoB är att ”bryta upp” kabeln och få 

tillgång till mätpunkter på den. För att inte skada testutrustningen med yttre spänningskällor bör 

en BoB med switchade kontakter användas, detta för att kunna blockera spänningen åt valfritt 

håll. För att få en smidigare hantering av BoB:n föreslår vi att vi delar upp de 256 testpunkterna 

på två eller fyra mindre BoB:ar. Fördelarna är 

många; vid mindre tester behövs oftast bara en 

eller två BoB:ar och det går använda någon av 

dem på andra ställen i labbet vid behov. En 

stor nackdel med en BoB-lösning är dock att 

vi tappar en del av automatiken. Jag har 

skickat ut offertförfrågningar till tre företag. 

Offerterna visar att förslaget med en BoB-

lösning förvisso är kostsamt, men fortfarande 

billigare än att införskaffa en 28 V PSU.             

Figur 18. En standard BoB från Silver                                                             

Engineering [11] 
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8.3 Fler testpunkter 

Det finns indikationer på att det kan komma att behövas en utökning av antalet testpunkter. När 

vi undersökte en av de största lämpliga komponenterna kom vi fram till att det behövdes 311 

testpunkter, och att det alltså saknades 55 st. Ett tilläggskort har 32 testpunkter, och det skulle 

alltså räcka med två st sådana. En noggrannare undersökning av alla aktuella partnummer bör 

dock göras för att säkerställa att vi inte behöver komplettera utrustningen ytterligare vid ett 

senare tillfälle. Vi borde också räkna så att antalet EEM-punkter räcker till. Det finns dock en 

alternativ lösning till att utöka antalet testpunkter, och det är att dela testningen i två delar och 

tillverka två kablage vilket gör att vi totalt får tillgång till alla pinnar. Även här förlorar vi en del 

av finessen med att ha hela testet automatiserat, men det är samtidigt mycket mer ekonomiskt. 
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9 UTVÄRDERING 
 

Det kan tyckas för sent att utvärdera lämpligheten av en testutrustning efter att den är inköpt. 

Men det är också först nu som vi har sett hela dess potential. Sedan utrustningen beställdes har 

flera omorganisationer skett på avdelningen, bl.a. har ett tilltänkt användningsområde, en stor 

testbänk för generatorer, skickats till Linköping. Med den följde även flera anställda. 

Avdelningen har även tappat det mesta av servicen på kablage. I och med detta har två av tre 

användningsområden för testutrustningen försvunnit. Nya möjligheter har dock dykt upp. Efter 

en presentation på SAAB visade flera andra avdelningar intresse för att använda utrustningen, 

bl.a. till att testa ett kablage till JAS 39 GRIPEN och då skulle målet vara att sänka testtiden från 

ca 40 timmar till under en timme. 

 

Utrustningen är lämplig för komponentservice på SAAB Support and Services då den är 

tillräckligt noggrann för att möta tillverkarnas krav, kommer medföra tidsbesparingar på 

åtskilliga timmar samt höja tillförlitligheten i testerna. Ytterligare fördelar är möjligheten att 

spara testresultat, att arbetsmiljön förbättras då vi minskar andelen monotona tester samt att 

risken för att förväxla och att bryta av pinnar försvinner. 

 

Det som talar emot utrustningen är att det, innan den kan användas fullt ut, behövs ytterligare 

investeringar i form av fler mätpunkter och en 28 V PSU. Efter investeringen kommer de nya 

funktionerna dock att göra utrustningen ännu mer lämplig. 

 

Slutsatsen är att F1500 är lämplig för komponentservice åt SAAB Support and Services i 

Arboga. 
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BILAGA 1: SPECIFIKATION F1500 

 



 

 

BILAGA 2: KALIBRERINGSMANUAL MK F1500 
 

 

MAINTENANCE 

Department 

Aviocomp 
Subject Date Page 

 
Kalibrering av MK F1500 
 
 

2010-06-11 2 (72) 
Registration no. Issue 

 0 

Replaces Ata 

  

Prepered by  Approved by 

Len Croner   

 

 

1 INTRODUKTION 

 

Denna manual går igenom kalibreringen av MK F1500. Kalibreringen fungerar så att vi avläser 

värdet från den ansluta multimetern och skriver in detta i datorn. Observera att systemet 

använder PUNKT, inte komma som decimalavskiljare. Innan kalibreringen ska en backup göras.  

2 REFERENSDOKUMENT  

AutoMeg Software Manual MKD9081.pdf, ver 2.149 

AutoMeg Hardware Manual MKD9080.pdf, ver 2.150 

3 BACKUP  

> Öppna Utforskaren 

> Kopiera mappen C:\Program Files\Automeg\Data till USB-minnet. 

> Kopiera mappen C:\Program Files\Automeg\Archive till USB-minnet. 

> Kopiera mappen C:\Program Files\Automeg\Datalog till USB-minnet. 

> Starta Automeg. Välj Admin sedan Backup. Gå in i mappen ”Backup” på USB-minnet. Skapa 

en mapp med namnet ”MK Backup” följt av datum. T.ex. ”MK Backup 10 juni -10”.  

 

> Spara sedan filerna i den mappen. Dessa filer kan användas för att göra en Restore om något 

skulle hända. 



 

 

4 UTRUSTNING 

Innan du börjar kalibreringen bör du kontrollera att du har följande: 

 

1 st Digital multimeter HP 34401A eller ekvivalent 

1 st Digital multimeter Fluke 189 eller ekvivalent 

1
 
st LCR-Brygga Wayne Kerr B605 eller ekvivalent 

2 st korta Labbkablar  

1 st Kalibreringskort AM4-0230 

1 st Kondensator 22 pF 

1 st Kondensator 2200 pF 

1 st Kondensator 4.7 nF 

1 st Kondensator 220 nF (För närvarande används 150nF) 

1 st Kondensator 0.47 uF 

1 st Kondensator 22 uF 

 

> Mät upp kondensatorerna mha en Wayne Kerr B605 och anteckna värdena. 

> De gröna kablarna på B605an ska sitta ihop och den ska vara inställd på 100Hz. 



 

 

5 KALIBRERING 

 

 
 

> Anslut testkortet till kontakterna längst till vänster på framsidan. 

> Öppna Automeg. 

> Slå på utrustningen. 

> Välj Calibrate. 

> Skriv in uppgifterna om multimetern. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Som Serial No använder vi C-numret. 

> Date calibration due blir ett år efter senaste kalibrering, skriv med formatet, ”yymmdd”, t.ex. 

100621. 

> Som Validation code använder vi Certifkatnr. 

 

Exempel: 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Anslut en HP 34401A.  

Plus till Röd (SK1). 

Minus till den översta svarta (SK2). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Low Voltage 

 

Clamp Volts 

 

Förväntat resultat 0.3 V. 

> Skriv in resultatet. 

 

Förväntat resultat 30.0 V. 

> Skriv in resultatet. 

 

> Flytta sladdarna på HP:n till att mäta ström och byt mätområde.  

 

LV Current1. 

 

Förväntat resultat 10 mA. 

> Skriv in resultatet. 

 

Förväntat resultat 1000 mA. 

> Skriv in resultatet. 

 

LV Current2.  

 

Förväntat resultat 200 uA. 

> Skriv in resultatet. 

 

Förväntat resultat 900 uA. 

> Skriv in resultatet. 

 

> Tryck Save. 

 



 

 

> Välj Cal Cert. Kontrollera att Gain Status och Offset Status har status Accept. 

Om så inte är fallet gör om den felaktiga mätningen. 

 

5.2 Voltmeters 

 

> Flytta sladdarna på HP:n till att mäta spänning och byt mätområde.  

 

Voltmeter*1.  

 

> Jämför och skriv in resultaten. 

 

Voltmeter*10.  

 

> Jämför och skriv in resultaten. 

 

Voltmeter*100.  

 

> Jämför och skriv in resultaten. 

 

Voltmeter*1000.  

 

> Jämför och skriv in resultaten. 

 

> Tryck Save. 

 

> Välj Cal Cert. Kontrollera att Gain Status och Offset Status har status Accept. 

Om så inte är fallet gör om den felaktiga mätningen. 

 

 

5.3 HV DC   

 

HV DC Volts.  

 

Förväntat resultat 100 V.  

> Skriv in resultatet. 

 

Förväntat resultat 1000 V.  

> Skriv in resultatet. 

 

> Byt till en Fluke 189. Mätområde uA DC. 

 

DC Current*1.  

 

> Skriv in resultaten. 

 

DC Current*10.  

 

> Skriv in resultaten. 

 

> Tryck Save. 



 

 

 

> Välj Cal Cert. Kontrollera att Gain Status och Offset Status har status Accept. 

Om så inte är fallet gör om den felaktiga mätningen. 

 

5.4 Capacitance     

 

Cap Range 1.  

 

> Mät utan att ansluta någon kondensator men med sladdarna anslutna. Detta för att få den 

interna kapacitansen i systemet.  

 

> Anslut 22 pF.  

> Skriv in resultatet. 

 

 

> Anslut 2200 pF. 

> Skriv in resultatet. 

 

Cap Range 2. 

 

> Anslut 4.7nF. 

> Skriv in resultatet. 

 

> Anslut 220 nF. (För närvarande används 150nF) 

 > Skriv in resultatet. 

 

Cap Range 3. 

 

> Anslut 0.47 uF. 

> Skriv in resultatet. 

 

> Anslut 22 uF.  

> Skriv in resultatet. 

 

> Välj Cal Cert. Kontrollera att Gain Status och Offset Status har status Accept. 

Om så inte är fallet gör om den felaktiga mätningen. 

 

Kalibreringen är slutförd.  

Spara resultatet.    

 

> Back 

> Tryck OK på frågan om att spara över resultatet. 
 



 

 

6 CERTIFIKAT 

Spara kalibreringscertifikatet. 

 

> Tryck på Cal Cert 

> Tryck på skrivarikonen 

> Välj PDFCreator 

> Tryck på Print 

> Spara på USB-minnet i mappen Calibration med namnet “MK Calibration Certificate” följt av 

dagens datum.  

Exempel: “MK Calibration Certificate 100621”. 

 

> Öppna Pdf-filen och tryck G (Graphics Select Tool). Markera (”rama in”) hela sidan och tryck 

Ctrl-C. 

> Öppna “MK Calibration Document Template” som ligger i samma mapp, klistra in certifikatet 

på andra sidan och ändra de rödmarkerade delarna. 

> Spara med namnet “MK Calibration Document” plus dagens datum.  

Exempel: “MK Calibration Document 100621”. 



 

 

BILAGA 3: SPECIFIKATION FLUKE 187 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

BILAGA 4: SPECIFIKATION HP 34401A 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BILAGA 5: TESTMANUAL MK F1500 
 

 

MAINTENANCE 

Department 

Aviocomp 
Subject Date Page 

 
Manual för test med MK F1500 
 
 

2010-06-08 12 (72) 
Registration no. Issue 

 0 

Replaces Ata 

 27 

Prepered by  Approved by 

Len Croner   

 

 

1 INTRODUKTION 

Manualen är tänkt att använda som en guide och uppslagsbok vid utformandet av test med MK 

F1500. Observera att utrustningen använder negativ spänning. Dvs. ”från” i CMM:n blir ”till” 

och tvärt om. 
 

2 REFERENSDOKUMENT 

AutoMeg Software Manual MKD9081.pdf, ver 2.149 

AutoMeg Hardware Manual MKD9080.pdf, ver 2.150 

3 INNAN PROGRAMMERING 

Innan vi kan programmera så måste vi se till att testaren räcker till och att vi har lämpliga 

kablage.  

 

Om lämpligt kablage inte finns utför följande steg. 

 

> Kontrollera att de 256 testpunkterna räcker till. Om de inte räcker till så kan vi med stor 

sannolikhet dela upp testet i två eller flera delar och tillverka separata kablage för varje del. 

 

> Köp in rätt sorts kontaktdon. 

 

> Om det inte är någon risk att antalet testpunkter tar slut så bör vi försöka använda en D-sub-

kontakt till varje kontakt, detta ger en större möjlighet att återanvända kontakten till andra 

komponenter. Observera att endast pinne 1-32 på D-sub-kontakten ska användas, har vi större 

kontakter med mer än 32 pinnar får vi alltså använda två eller fler D-sub-kontakter. I så stor 



 

 

utsträckning som möjligt bör alla kablage tillverkas för att kunna återanvändas till andra 

komponenter, anslut alltså alla stift även om endast t.ex. 60 % av dem används.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Beroende på om en BoB eller 28 V PSU används så ser kablagen lite olika ut.  

 

Med en BoB tillverkas alla kablage med alla pinnar anslutna. Åtkomsten för att lägga på 

spänning får vi ju i BoB:n. 

 

Väljer vi att köpa in en 28 V PSU så tillverkas kablagen med alla kontakter anslutna men även 

med bygling till EEM-punkterna.  

 

4 HÅRDVARA 

Anslut till 4-wirekablaget som motsvarar kontaktrad 1 osv. 

 
 



 

 

5 STANDARDTEST 

> Öppna Automeg. 

 

5.1 File creation 

 

> Välj ”New uut” 

> Välj “Create a new uut” 

 

 

 

 

 

 

> Spara filen med formatet ”P/N-MKtest”, 

   t.ex. ”F7941-108-407-MKtest” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Part Number. Skriv in Part Number. 

 

> Manual. Skriv in Manualbeteckningen. 

 

> Issue (ref). Skriv in revisionsnumret och datumet på manualen. T.ex. 34-25-02 - 1 apr 1990 

 

> Serial Number. Lämna Serial Number-fältet fritt, detta fyller användaren i vid testet. Dock ska 

Prompt samt Required vara ifyllda. 

 

> Gå till Extended identifiers och kontrollera att Work Order står med. 

 

> Forward  

 



 

 

5.2 Extent and sub test 

 

 
 

> Välj Start point och Finish point.  

 

Start point är den lägsta anslutna intressanta pinnen. 

Finish point är den högsta anslutna intressanta pinnen. 

 

Exempel 1: 

En kontakt med 128 pinnar ansluts. Av dem så är endast pinne 65 till 128 intressanta. Start point 

blir då 65 och Finish point 128. 

 

Exempel 2: 

En kontakt med 24 pinnar ansluts. Av dem så är endast pinne 1 till 10 intressanta.  

Start point blir då 1 och Finish point 10. 

 

Exempel 3: 

Två kontakter med 25 resp. 15 pinnar ansluts. 25-pinnarkontakten ansluts till kontaktrad 1 dvs. 

pinne 1-32 medans 15-pinnarkontakten ansluts till kontaktrad 2 dvs. till pinne 33 – 64. Start 

point blir då 1 och Finish point 47. 

 

Sub tests: Välj antal subtest som ska utföras. Det går att lägga till fler senare. 

Standardvärdet är därför 1. 

 

Tillval: 

> Run Continuously. Detta val ger möjligheten att upprepa tester tills användaren avbryter. Detta 

kan vara ett väldigt bra alternativ vid tester av utrustning som ger intermittenta fel. Funktionen 

används inte vid standardtest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5.3 Reports and Archiving 

 

 
 

5.3.1 Print report 

 

> Kontrollera att ”None” är förbockad. 

 

5.3.2 File Archive 

 

> Kontrollera att ”All tests” och ”Archive All Data” är förbockade. 

 

  

5.4 Options 

 

 

 

> Kontrollera att ”Pin Xref” är förbockad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillval:   

Continuity cyclic testing, används för att testa varje koppling upprepade gånger. Detta kan vara 

ett väldigt bra alternativ vid tester av utrustning som ger intermittenta fel. Funktionen används 

inte vid standardtest  

 

 

> Forward 

 

 

 



 

 

5.5 Continuity Test 

  

 
 

5.5.1 Test Current 

 

> Sätt Test current (mA) som ska användas för att testa komponenten. Välj 5 mA eller enligt 

manual. 

   

5.5.2 Clamp voltage  

 

> Sätt  Clamp voltage. Maxspänning enligt manual. 

 

5.5.3 Resistance 

 

> Välj den ideella resistansen, vanligtvis 0.100 ohm .  

 

5.5.4 Threshold 

 

> Välj den maximala avvikelsen  från det ideella värdet, vanligtvis 400 %. 

 

5.5.5 Offset (ohm) 

 

> Sätt Offset till 0.200 ohm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.6 Insulation Test 

 

 
 

> Sätt testspänningen  som används för att mäta isolationen. Standardvärde: Se CMM 

> IR (Insulation Resistance) : Minimumvärdet på isolationen. Standardvärde: Se CMM 

 

Tillval: 

> Ramp time, tiden som det tar för spänningen att öka. 

> Pre-dwell time, tiden som spänningen hålls innan mätning. 

> Measure dwell, mättiden. 

 

> Forward 



 

 

5.7 Sub test page 

 

Oavsett storlek/omfattning på testet så är det bra att börja med att ge förklarande namn på 

pinnarna. Detta gör vi i Xref^X.  

 

> Tryck på Xref^X.  

 
> Skriv in namnet på den första kontakten i Ident-kolumnen följt av ”Pin”.  

Exempel  ”J0212 Pin”.  

 

> Kryssa i 1 -999 under Auto suffix options för att ange ett numeriskt suffix.  

 

> Tryck på Auto för att fylla på listan automatiskt tills ni har fått rätt antal pinnar. Lägg till alla 

pinnar på hela kontakten även om alla inte ska användas, det underlättar vid felsökning. 

 

Har ni flera kontakter så ställer ni er på det första pinnumret som den nya kontakten är ansluten 

till och skriver in namnet och trycker på Reset och sedan Auto igen.  

 

> Back 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

För att underlätta för användaren av testet skapar vi en förstasida där viktig information kommer 

att stå. 

Sidan dyker upp när användaren startar testet. 
 

 

 
 

> Döp det första subtestet till Användarinstruktioner 

> Bocka för Op. Välj Pre test. 

> Endast Op ska vara förbockat på sub test 1, ta bort resterande bockar. 

> Tryck på Op-ikonen. 

> Skriv in informationen. 
 

 

 

 

 

Exempel på information är: 

 

Vilket mellankablage som ska användas. 

Om en Breakout Box ska användas. 

Om ett oscilloskop ska användas. 

Om ett spänningsaggregat ska användas. 

 
 

 

 

 

 

Tillval: 

> Op: Kryssa för Op för att aktivera funktionen användarinstruktioner. Välj att aktivera 

instruktionerna före testet, efter testet, efter avslutat  godkänt test och/eller efter avslutat icke-

godkänt test. Tryck på ikonen Op för att skriva in texten. Funktionen används oftast för att hjälpa 

användaren att sätta t.ex. switchar i rätt läge innan testet. T.ex. ”Tryck in knapp SYS 1 

CUTOUT”. 

 

> EEM: Klicka här för att aktivera EEM:na före testet, efter testet, efter avslutat godkänt test 

och/eller efter avslutat icke-godkänt test. När du bockar för här så dyker en EEM/PSU-ikon upp 

ovanför, tryck på den för att ändra inställningarna. 

 

> Inp: Klicka här för att aktivera frågor före testet, efter testet, efter avslutat godkänt test 

och/eller efter avslutat icke-godkänt test. Funktionen används för att kontrollera resultat och om 

vi vill att det ska komma med i protokollet. T.ex. ”Lyste lampan?” eller ”Ljöd summern?” 

 

> Mask: Används för att utesluta pinnar från testet så att de inte testas. Är en global funktion, 

dvs. påverkar alla subtest. Observera att pinnarna fortfarande kommer stimuleras elektriskt vid 

t.ex. kortslutningstest.  



 

 

 

> Shorts: För att göra ett kortslutningstest så kan vi använda sig av shorts. Ett problem med 

funktionen är att den just hittar alla kopplingar som finns, även de som testas i andra subtest och 

som faktiskt ska vara kvar. För att få en godkänd rapport måste vi lägga till dessa kopplingar i 

subtestet. Alternativet är att lägga kortslutningstestet i subtest 1 och använda Learn-funktionen. 

Den gör ett kortslutningstest och lägger till kopplingarna i nätlistan. Gå sedan igenom nätlistan 

och kontrolla att inga felaktiga kopplingar har registrerats.  

  

5.7.1 Continuity / No Continuity 

 

Det absolut mest förekommande testet är kontinuitetstestet. Här kollar vi att vi har eller inte har 

kontakt mellan olika mätpunkter.  

 

 
 

> Skriv in namn på subtestet i Description. Använd testnumret från CMM. Detta gör det enkelt 

för användaren att hänga med i CCM:n när de kör programmet.  

 

Exempel på testnummer från en Embraermanual. ”3 a,b” 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Exempel på testnummer från en Fokkermanual. ”2” 

 

 
 

Sen ska vi skapa nätlistan. 

 

> Börja med att se till att ”Cont” är förbockat på subtestsidan.  

> Klicka på Net^N-ikonen.  

 

 
 

> Tryck på Add och lägg till önskat antal kopplingar.  

> Skriv in från och till pinnarna Point from och Point to. Kontrollera i rullistan att det är rätt 

pinnummer ni skriver in. 

> Skulle resistansen ha ett annat idealvärde än standard ändrar ni det nominella-, max- och 

minvärdet. 

> För att kolla icke-kontinuitet bockar ni för OC (Open Circuit) OK.   

> Scn Md. Funktionen mäter/scannar tills villkoret är uppfyllt. Kan användas till att scanna tills 

tryckknappar är nedtryckta och liknande. 

 

Tillval:  

> Copy, Istället för att manuellt skriva in samma pinnpar flera gånger i olika subtest så är det 

smidigt att använda funktionen Copy. Tryck på Copy och välj vilket av de tidigare subtesten som 

pinnkonfigurationen ska kopieras från. Sedan är det bara att ändra om kretsen t.ex. ska vara 

Open Circuit eller inte.  

> Skriv in ett namn på kopplingen i Connection name. T.ex. ”J0263 Pin 4 till J0263 Pin 8” 

> Fail analysis details: Dubbelklicka här för att lägga till en feltext (*.txt) eller bild (*.rtf). 

För att skapa en *.rtf fil så lägg in en bild i ett word-dokument och spara som *.rtf. 

> Extended connection details, tryck Ctrl-E för ytterligare inställningar. 

> Dwell, används för att hålla kvar mätströmmen under önskad tid. 



 

 

5.7.2 Diodtest 

 

> Lägg till ett nytt sub test. 

> Kontrollera att ”Cont” förbockad.  

> Klicka sedan på Subtest Options (SO).  

> Välj ”Display as volt drop” . 

> Klicka sedan på Net^N.  

> Tryck på Add och lägg till två mätningar. 

> Tryck Ctrl-E. 

 

Viktigt att tänka på är att Automeg använder negativ spänning. Alltså blir ”från” i CMM:n 

ansluten till ”Point To” och följaktligen ”till” ansluten till ”Point From”. 

 

> På rad 1 skriver ni in pinnkonfigurationen för att testa dioden i framriktning.  

T.ex. Nominell = 0,7 V. Current = 1 mA. Clamp = 5 V.  

> På rad 2 skriver ni in pinnkonfigurationen för att testa dioden i backriktning. 

T.ex. Nominell = 5 V (Bör vara samma som Clampvoltage). Current = 1 mA. Clamp = 5 V.  

 

> Ändra värdena enligt CMM:n. ”Current” bör inte överstiga 5mA, ”Clamp” är den maximala 

spänningen som dioden antas tåla. ”Nominal” är det förväntade värdet.   

 

> Vet ni inte vilket som är plus och minus på dioden är det ok. Viktigast är att mätningarna 

tydligt ger olika resultat. 

 

5.7.3 Power supply 

 

Används för att spänningssätta två pinnar. Observera inställningar kan ändra sig då vi inte har 

utrustningen i skrivande stund. 

 

> Bocka för EEM, välj pre test. 

> Tryck sedan på EEM/PSU-ikonen.  

  

> Välj vilka pinnar på EEM:n som ska spänningssättas.  

> Välj spänning, ström, EEM-delay och PSU hold time. 

 

 
 

Med dessa inställningar spänningssätter vi kopplingen i exemplet nedan med 28V under 5s. 



 

 

 

 

 

 

 

6 RUN TEST 

> Slå på utrustningen. 

  

> Välj ”Run test” 

 

> Öppna testet som ska köras. 

 

Har du valt att testa med hjälp av Run Continuously och vill köra utan paus för att se protokollet 

så går du till: 

 

> Screen Report: Välj ”If the test fails then show...” 
 

 
 

Annars kan du fortsätta enligt nedan. 

 

> Start 

 

> Fyll i Serial Number och Work Order.  

 

Testet startar. Följ de instruktioner som är inlagda mellan varje subtest. Tryck på Next 

Measurement för att gå vidare till nästa. 

 

Testar vi med hjälp av Run Continuously så måste vi gå tillbaka till Screen Report och välja 

”Always show report” för att få ett TEST PASS-protokoll. 

 

Testprotokollet arkiveras automatiskt. 

 

Tryck på Print för att spara en kopia av protokollet i PDF-format. 

Spara med samma namn som testprogrammet, dvs. formatet ”P/N-MKtest”, 

t.ex. ”F7941-108-407-MKtest” 
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1 INTRODUKTION 

Manualen är tänkt att använda som en guide och uppslagsbok vid utformandet av kablagetest 

med MK F1500. Det finns tre olika varianter på testet som vi ska gå igenom:  

Standard test, testar kontinuitet, kortslutning samt isolation. Detta test bör alltid konfigureras. (se 

avsnitt 6) 

Run Continuously test, testar kontinuitet och kortslutning. Hela testet upprepas tills användaren 

är nöjd (se avsnitt 7.1). 

Continuity cyclic test, testar kontinuitet och kortslutning. Varje pinne testas tills användaren är 

nöjd (se avsnitt 7.2). 

 

Observera att utrustningen använder negativ spänning. D.v.s. ”från” i CMM:n blir ”till” och tvärt 

om. 

2 REFERENSDOKUMENT 

AutoMeg Software Manual MKD9081.pdf, ver 2.149 

AutoMeg Hardware Manual MKD9080.pdf, ver 2.150 

3 INNAN PROGRAMMERING 

Innan vi kan programmera så måste vi se till att testaren räcker till och att vi har lämpliga 

kablage.  

 

Om lämpligt kablage inte finns utför följande steg. 

 

> Kontrollera att de 256 testpunkterna räcker till. Om de inte räcker till så kan vi med stor 

sannolikhet dela upp testet i två eller flera delar och tillverka separata kablage för varje del. 

 

> Köp in rätt sorts kontaktdon. 



 

 

> Om det inte är någon risk att antalet testpunkter tar slut så bör vi försöka använda en D-sub-

kontakt till varje kontakt, detta ger en större möjlighet att återanvända kontakten till andra 

komponenter. Observera att endast pinne 1-32 på D-subkontakten ska användas, har vi större 

kontakter med mer än 32 pinnar får vi alltså använda två eller fler D-sub-kontakter. I så stor 

utsträckning som möjligt bör alla kablage tillverkas för att kunna återanvändas till andra 

komponenter, anslut alltså alla stift även om endast t.ex. 60 % av dem används.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Beroende på om en BoB eller 28 V PSU används så ser kablagen lite olika ut.  

 

Med en BoB tillverkas alla kablage med alla pinnar anslutna. Åtkomsten för att lägga på 

spänning får vi ju i BoB:n. 

 

Väljer vi att köpa in en 28 V PSU så tillverkas kablagen med alla kontakter anslutna men även 

med bygling till EEM-punkterna.  

4 HÅRDVARA 

Anslut till 4-wirekablaget som motsvarar kontaktrad 1 osv. 

 

 



 

 

5 SETUP 

> Öppna Automeg. 

 

5.1 File creation 

 

> Välj ”New uut” 

> Välj “Create a new uut” 

 

 

 

 

 

 

> Spara filen med formatet ”P/N-MKtest”, 

   t.ex. ”F7941-108-407-MKtest” 

 

 

 

 

 

 

 
 

> Part Number. Skriv in Part Number. 

 

> Manual. Skriv in Manualbeteckningen. 

 

> Issue (ref). Skriv in revisionsnumret och datumet på manualen. T.ex. 34-25-02 – 1 apr 1990 

 

> Serial Number. Lämna Serial Number-fältet fritt.  

 

> Kontrollera att Prompt samt Required är ifyllda. 

 

> Gå till Extended identifiers och kontrollera att Work Order står med. 

 

> Forward  

  

 

 

 



 

 

5.2 Extent and sub tests 

 

 
 

> Välj Start point och Finish point.  

 

Start point är den lägsta anslutna intressanta pinnen. 

Finish point är den högsta anslutna intressanta pinnen. 

 

Exempel 1: 

En kontakt med 128 pinnar ansluts. Av dem så är endast pinne 65 till 128 intressanta. Start point 

blir då 65 och Finish point 128. 

 

Exempel 2: 

En kontakt med 24 pinnar ansluts. Av dem så är endast pinne 1 till 10 intressanta.  

Start point blir då 1 och Finish point 10. 

 

Exempel 3: 

Två kontakter med 15 resp. 25 pinnar ansluts. 15-pinnarkontakten ansluts till kontaktrad 1 dvs. 

pinne 1-32 medans 25-pinnarkontakten ansluts till kontaktrad 2 dvs. till pinne 33 – 64. Start 

point blir då 1 och Finish point 57. 

 

> Sub tests. Välj antal subtest som ska utföras. Det går att lägga till fler senare. 

Standardvärde är 1. 

 

> Run continuously: Används för att repetera testet. Se Avsnitt 6.1. Används endast vid Run 

continuously test. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.3 Reports and Archiving 

 

 
 

5.3.1 Print report 

 

> Kontrollera att ”None” är förbockad. 

 

5.3.2 File Archive 

 

> Kontrollera att ”All tests” och ”Archive All Data” är förbockade. 

 

5.4 Options 

 

> Kontrollera att ”Pin Xref” är förbockad. 

  

5.4.1 Continuity cyclic testing 

 

För standardtest ska “None” vara valt. 

För Run continuously test ska “None” vara valt. 

För Continuity cyclic test ska ”All” vara valt. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Forward 



 

 

5.5 Continuity Test 

   

 
 

5.5.1 Test Current 

 

> Sätt Test current (mA) som ska användas för att testa kablaget. Standardvärde: 1000mA. 

   

5.5.2 Clamp voltage (maxspänning) 

 

> Sätt  Clamp voltage. Standardvärde: 30 V  

 

5.5.3 Resistance 

 

> Välj den ideella resistansen . Standardvärde: 0.100 ohm 

 

5.5.4 Threshold 

 

> Välj den maximala avvikelsen  från det ideella värdet. Standardvärde: 400% 

 

5.5.5 Offset (ohm) 

 

> Sätt Offset till 0.200 ohm. 

 



 

 

5.6 Insulation Test 

 

 
 

> Sätt testspänningen  som används för att mäta isolationen. Standardvärde: Se CMM 

> IR (Insulation Resistance) : Minimumvärdet på resistansen. Standardvärde: Se CMM 

 

> Forward 

  



 

 

5.7 Sub test page 

 

Oavsett storlek/omfattning på testet så är det bra att börja med att ge förklarande namn på 

pinnarna. Detta gör vi i Xref^X.  

 

> Tryck på Xref^X.  

 

> Skriv in namnet på den första kontakten i Ident-kolumnen följt av ”Pin”.  

Exempel  ”J0212 Pin”.  

 

> Kryssa i 1 -999 under Auto suffix options för att ange ett numeriskt suffix.  

 

> Tryck på Auto för att fylla på listan automatiskt tills ni har fått rätt antal pinnar. Lägg till alla 

pinnar på hela kontakten även om alla inte ska användas, det underlättar vid felsökning. 

 

Har ni flera kontakter så ställer ni er på det första pinnumret som den nya kontakten är ansluten 

till och skriver in namnet och trycker på Reset och sedan Auto igen.  

 

> Back 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

För att underlätta för användaren av testet skapar vi en förstasida där viktig information kommer 

att stå. 

Sidan dyker upp när användaren startar testet. 
 

 
 

> Döp det första subtestet till Användarinstruktioner 

> Bocka för Op. Välj Pre test. 

> Endast Op ska vara förbockat på sub test 1, ta bort resterande bockar. 

> Tryck på Op-ikonen. 

> Skriv in informationen. 

 

Exempel på information är: 

 

Vilket mellankablage som ska användas. 

Om en Breakout Box ska användas. 

Om ett oscilloskop ska användas. 

Om ett spänningsaggregat ska användas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillval: 

> Op: Kryssa för Op för att aktivera funktionen användarinstruktioner. Välj att aktivera 

instruktionerna före testet, efter testet, efter avslutat  godkänt test och/eller efter avslutat icke-

godkänt test. Tryck på ikonen Op för att skriva in texten. Funktionen används oftast för att hjälpa 

användaren att sätta t.ex. switchar i rätt läge innan testet. T.ex. ”Tryck in knapp SYS 1 

CUTOUT”. 

 

> Inp: Klicka här för att aktivera frågor före testet, efter testet, efter avslutat godkänt test 

och/eller efter avslutat icke-godkänt test. Funktionen används för att kontrollera resultat och om 

vi vill att det ska komma med i protokollet. T.ex. ”Lyste lampan?” eller ”Ljöd summern?” 

 

> Mask: Används för att utesluta pinnar från testet så att de inte testas. Är en global funktion, 

dvs. påverkar alla subtest. Observera att pinnarna fortfarande kommer stimuleras elektriskt vid 

t.ex. kortslutningstest.  
 

 



 

 

6 STANDARD TEST 

Standardtestet ska alltid konfigureras oavsett om ett avbrottstest ska användas senare. 

Det finns två sätt att konfigurera nätlistan. Antingen manuellt (se avsnitt 6.1) eller automatiskt 

(se avsnitt 6.2). Resultatet av Learn-funktionen bör kontrolleras manuellt då den även hittar 

felaktiga kortslutningar.  

  
6.1 Continuity / No Continuity 

 

 
 

> Skriv in”Continuity Test” på subtestet i Description.  

> Börja med att se till att ”Cont” och ”Shorts” är förbockat på subtestsidan.  

> Klicka på Net^N-ikonen.  

 

 
 

> Tryck på Add och lägg till önskat antal kopplingar.  

> Skriv in från och till pinnarna Point from och Point to. Kontrollera i rullistan att det är rätt 

pinnummer ni skriver in. 

> Skulle resistansen ha ett annat idealvärde än standard ändrar ni det nominella-, max- och 

minvärdet. 

> För att kolla icke-kontinuitet bockar ni för OC (Open Circuit) OK.   

 

> Back  

 

Tillval:  

> Copy, Istället för att manuellt skriva in samma pinnpar flera gånger i olika subtest så är det 

smidigt att använda funktionen Copy. Tryck på Copy och välj vilket av de tidigare subtesten  

som pinnkonfigurationen ska kopieras från. Sedan är det bara att ändra om kretsen ska vara Open 

Circuit eller inte. 

 



 

 

> Extended connection details, tryck Ctrl-E för ytterligare inställningar. 

 

> Skriv in ett namn på kopplingen i Connection name. T.ex. ”J0263 Pin 4 till J0263 Pin 8” 

 

> Fail analysis details: Klicka här för att lägga till en feltext (*.txt) eller bild (*.rtf). 

> Dwell, används för att hålla kvar mätströmmen. 
 

6.2 Learn 

 

Istället för att lägga in nätlistan manuellt finns möjligheten att använda sig av Learn. Learn-

funktionen lär sig vilka kopplingar som finns. 

> Tryck Learn  

 

> Start 

 

> Kontrollera nätlistan, Net^N, efter testet är klart så att resultatet stämmer överens med de 

förväntade kopplingarna. Eventuellt behöver ni ändra värdena, fler detaljer finns då under 

Extended connection details (Ctrl-E). 

 

 
6.3 Isolation 

 

> Bocka för Ins för att aktivera isolationstestet. 

 

Tillval: 

 > Ändra inställningarna för isolationsmätningen genom att trycka på den vänstra Ins-ikonen. 

 

Standardtestet är nu avklarat. Tryck Finish. Se avsnitt 8 för att testa kablaget. 

7 ALTERNATIVA TEST 

 

De alternativa testen används för att kolla kopplingar upprepade gånger.  

 

7.1 Run continuously 

 

För att testa intermittenta fel på kablaget är det smidigt att använda sig av funktionen ”Run 

Continuously”. Detta ger möjligheten att testa alla pinnar på kablaget tills antingen ett avbrott har 

inträffat eller tills användaren är nöjd med resultatet. 

 

> Gå tillbaka till ”Extent and sub tests”-fliken (Se avsnitt 5.2) och bocka för ”Run 

Continuously”. Ska testet köras riktigt snabbt väljer ni ”Delay = 0” annars Halt. 

> Välj Reports and Archiving-fliken och välj ”Operator confirmation” under File archive. 

> Tryck Forward två gånger. 

> Endast ”Cont” och ”Shorts” ska vara förbockade. 

> Finish 

 

 

 

 

 



 

 

7.2 Continuity cyclic testing 

 

Ett annat sätt att testa intermittenta fel är att testa varje koppling i nätlistan för sig tills avbrott 

har inträffat eller användaren är nöjd. På slutet körs ett kortslutningstest. 

 

 

 

 

 

 

 

> Gå tillbaka till Options (se avsnitt 5.4) 

> Välj ”All” under Continuity cyclic testing.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Tryck Forward två gånger. 

> Endast ”Cont” och ”Shorts” ska vara förbockade. 

> Finish 

 

  



 

 

8 RUN UUT  

  

> Slå på utrustningen. 

  

> Välj ”Run test” 

 

> Öppna testet som ska köras. 

 

8.1 Standard test 

 

> Start 

 

> Skriv in Serial Number och Work Order. 

 

Följ de eventuella instruktioner som dyker på skärmen. 

 

Testprotokollet arkiveras automatiskt. 

 

Tryck på Print för att spara en kopia av protokollet i PDF-format. 

Spara med samma namn som testprogrammet, dvs. formatet ”P/N-MKtest”, 

t.ex. ”F7941-108-407-MKtest” 

 

8.2 Run Continuously test 

 

 
 

> Screen Report: Välj ”If the test fails then show...” 

 

Om ni vet att det är fel på utrustningen kan ni välja “Don’t show screen report” för att slippa se 

rapporten mellan testen. 

 

> Start 

 

> Skriv in Serial Number och Work Order. 

 

> Böj och bänd tills fel har uppstått eller kablaget är godkänt. 

 

Uppstår ett fel så kommer ett TEST FAIL protokoll att dyka upp med det aktuella felet 

specificerat. 

  

> När kablaget är kontrollerat och inget fel har hittats gå tillbaka till Screen Report och välj 

”Always show report...”. Testet kör klart och ni får ett TEST PASS-protokoll. 

 

Testprotokollet arkiveras automatiskt. 

 



 

 

Tryck på Print för att spara en kopia av protokollet i PDF-format. 

Spara med samma namn som testprogrammet, dvs. formatet ”P/N-MKtest”, 

t.ex. ”F7941-108-407-MKtest” 

8.3 Continuity cyclic test 

 

> Start 

 

> Skriv in serienumret och Work Order-numret. 

> Böj och bänd tills pinnen är godkänd. 

 

> Tryck ”Next measurement” för att gå vidare till nästa pinne. 

 

> Kör igenom alla pinnar för att få fram ett protokoll. Alla mätresultat sparas. 

 

Testprotokollet arkiveras automatiskt. 

 

Tryck på Print för att spara en kopia av protokollet i PDF-format. 

Spara med samma namn som testprogrammet, dvs. formatet ”P/N-MKtest”, 

t.ex. ”F7941-108-407-MKtest” 

 

 
 


