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Sammanfattning 
Det här arbetet handlar om att utveckla och konstruera en elektronisk Breakoutbox 

som används vid tester av bränslekomponenten Fuel Flow Transmitter. En tidigare 

konstruerad Breakoutbox för detta ändamål började bli gammal och behövde förnyas. 

SAAB Aerotech avdelning Aircraft Services, som examensarbetet utfördes åt, ville 

därför konstruera en ny, mer hållbar Breakoutbox som är anpassad till en modernare 

teknologi. Insignalerna till boxen kommer från transmittern och ska omvandlas så att 

en frekvensräknare kan visa pulstid samt tidsdifferens mellan dem. Både ett digitalt 

och ett analogt tillvägagångssätt för att omvandla signalerna har undersökts under 

arbetets gång. Resultatet blev att den analoga lösningen fungerade bättre för detta 

ändamål då omvandlingen kunde utföras med OP-förstärkare istället för algoritmer i 

en mikroprocessor. Den viktigaste egenskapen i arbetet visade sig vara 

problemlösning då många problem dök upp under arbetets gång som inte var 

medräknade från början. Breakoutboxen uppfyllde till slut de krav som fastställdes 

från början. Boxen kommer i fortsättningen att användas istället för den gamla 

Breakoutboxen som en komponent i bränsletestkedjan för Fuel Flow Transmittern. 
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Abstract 
Development and construction of an electronic Breakout box is the main work for this 

thesis. The box is a part of a test system for the component Fuel Flow Transmitter and 

should convert signals to be suitable for a frequency counter. A previously 

constructed Breakoutbox for this purpose is being old and needed to be recreated. So 

SAAB Aerotech, Aircraft services, the company for the thesis work wanted to 

construct a new, more sustainable Breakoutbox adapted to a more modern technology. 

The signals to the box comes from the transmitter and should be converted to suitable 

signals for a frequency counter so it can show pulse and time difference between the 

signals. Both a digital and an analog approach for this purpose have been examined in 

the work. The result was that the analog solution worked better because the 

conversion could be performed with OP-amplifier instead of algorithms in a 

microprocessor. Many problems occured in this thesis work that wasn’t included in 

the beginning so the most important property proved to be the ability to solve this 

problems. The Breakout box finally met the requirements from the specification and 

will in the future be used instead of the old Breakout box as a component in the test 

system for the Fuel Flow Transmitter. 
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Förord 
Detta arbete är det slutliga examensarbetet i utbildningen Elektroteknik med 

inriktning inbyggda system, 180 Hp, på Linköpings universitet och är utförd åt SAAB 

Aerotech. 
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1 Inledning 
Saab Aerotech har under en tid haft problem med deras Breakout box som är en del av 

ett bränsletestsystem för flygplan. Vid tidigare användning av boxen har vissa 

komponenter gått sönder av okänd anledning. Problemet uppkommer flera gånger om 

året och man har då köpt in nya komponenter och lött fast dessa på kretskortet. All 

omlödning har gjort att kretskortet blivit ordentligt slitet och lödningspunkterna har 

börjat försvinna. Det måste därför till omfattande åtgärder innan kretskortet helt är 

förstört. Examensarbetet går alltså ut på att förnya Breakout boxen och då främst 

konstruera den elektroniska kretsen som utför handlingarna. Det finns inga 

restriktioner för vilken metod som ska användas. Huvudsaken är att det går att mäta 

utsignalen och få samma resultat som med det tidigare systemet. Utöver det 

elektroniska systemet så ska även själva produktboxen, kontakter samt kringgående 

kablage konstrueras och monteras. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med arbetet är att konstruera en elektronisk apparat, en Breakoutbox. 

Elektronik och metod är ej förbestämt. Resultatet är tänkt att ersätta en nuvarande 

Breakoutbox och ska vara mer användarvänlig och mer tillförlitlig än den tidigare. 

 

1.2 Avgränsning 

Följande har inte undersökts i det här arbetet. 

• Om produkten skulle kunna användas i andra sammanhang 

• Om andra färdiga produkter hade fungerat bättre för detta ändamål 

• Hur Fuel Flow Transmittern är uppbyggd 

 

1.3 Mål 

Följande mål ska uppfyllas. 

• Uppnå de mål som är satta i Appendix D Kravspecifikation s. 53 

• Skapa de dokument som är bestämda i Appendix D Kravspecifikation s. 53 

• Utveckla min kunskap inom ämnet och inom olika utvecklingsmetoder 
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1.4 Tillvägagångssätt 

Hur arbetet ska utföras och vilken teknik som ska användas är inte förbestämt utan är 

en del av arbetets uppgift. Arbetet har dels utförts på SAAB Aerotech med både 

kontorsmiljö och utvecklingsmiljö samt på Linköpings universitet. 

 

1.5 Systemet i sin helhet 

Breakout boxens uppgift är att omvandla två signaler till mer läsliga signaler för en 

frekvensräknare. Insignalerna har ett utseende som liknar trekantpulser, se Figur 1.  

 
Figur 1: Insignalerna Drum och Impeller till Breakoutboxen är trekantpulser med en amplitud på minst 

0.3 V p-p.  

 

Dessa behöver modifieras för att frekvensräknaren ska kunna detektera dessa och 

avläsa deras pulstid samt tidsskillnaden mellan dessa. 
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2 Teori 
Det här stycket behandlar bakomliggande teoretiska aspekter som på ett eller annat 

sätt har bidragit till den resulterande produkten. 

 

2.1 De olika flygplansmodellerna 

Breakoutboxen, Bob, är alltså en komponent i ett testsystem. Bränslekomponenten 

Fuel Flow Transmitter testas med hjälp av Bob för att säkerställa att denna är korrekt 

och uppfyller dess funktion. Från projektets start används testsystemet för 

flygplansmodellerna Fokker 50, SAAB 340 och Dash 8 som var och en har en Fuel 

Flow Transmitter men det ska även vara möjligt att använda en helt annan modell och 

därför måste den nya Bob vara konstruerad för att klara av detta. Skillnaden mellan 

komponenterna är främst att de har olika uppkopplingar i kontakten för insignalerna 

till Breakout boxen. Funktionsmässigt är det ingen skillnad mellan dem. Det är dock 

olika krav på bränsleflödet för de olika transmittrarna vilket specificeras i Appendix C 

Protokoll för bränsletesterna på s.52. Vid testutförande är det dessa protokoll man 

utgår efter och kontrollerar så att den uppmätta pulslängden hos signalerna och 

tidsdifferensen mellan dem stämmer. 

 

2.2 Val av metod 

Då det inte finns specificerat vilken metod som ska användas är valfriheten mycket 

stor. Det kan då vara bra att specificera vilka alternativa lösningar man har att välja 

på. Det finns många olika sätt att realisera ett system som utför förstärkning och 

pulsgenerering av signaler. Jag har valt ut de konstruktionsmetoderna som jag kommit 

i kontakt med eller på annat sätt lärt mig grunderna i utbildningen. 
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2.2.1 Mikroprocessor 

Mikroprocessorer1 är ett samlingsnamn på integrerade system på ett chip, dvs. att 

både programminne, beräkningsenhet och register är placerade på samma chip. 

Mikroprocessorns främsta enhet är CPU:n som kan exekvera program. 

Mikroprocessorer har också blivit ett samlingsnamn för signalprocessorer (DSP), 

grafikprocessorer samt centralprocessorer (CPU). 

 

Mikroprocessorn har adress- och databuss samt en läs- och skrivcykel. Detta innebär 

exempelvis att en enda skrivinstruktion exekverar en hel sekvens med tillstånd som 

ändrar värden utifrån ett bestämt mönster, själva skrivcykeln. Gränssnittsmässigt har 

en mikroprocessor oftast fler kapselben än en mikrokontroller och adress- och 

databuss upptar större delen av dessa.  

 

Fördelar: 

• Snabba 

• Finns olika processorer för olika ändamål, snabbhet, antal I/O-bussar mm 

• Finns redan grundläggande kunskaper för att snabbt komma igång med 

konstruktion och programmering 

• Enkel konstruktion då man kan använda sig av en programmerare för att ladda 

in mjukvaran och på så sätt blir konstruktionsarbetet mycket smidigt 

• En enhet, tar ingen onödigt stor plats på kretskortet 

 

Nackdelar: 

• Måste vara digitala värden, ADC och DAC nödvändigt 

• Omvandlingsalgoritmer måste skapas för signalerna vilket gör att utsignalerna 

kanske inte följer insignalerna. 

• Processorn måste vara tillräckligt snabb för att hinna med att omvandla 

signalerna 

• Exekveringstiden varierar för olika instruktioner och det är svårt att beräkna 

om processorn är tillräckligt snabb för signalerna 

 

                                                 
1 Referens [4] 
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2.2.2 Mikrokontroller 

Mikrokontroller2 är en processor som har ganska liknande egenskaper som 

mikroprocessorer. Dock finns vissa skillnader. 

 

Mikroprocessorn har som tidigare skrivit en adress- och databuss samt en läs- och 

skrivcykel. En mikrocontroller däremot saknar adress- och databuss och har ingen 

förutbestämd läs- och skrivcykel. Den jobbar istället med portar som kan konfigureras 

att fungera som I/O-portar för olika ändamål och som kan byta funktion alltefter vad 

programmet säger. Denna funktion saknar mikroprocessorn. Å andra sidan måste det 

finnas instruktioner i programmet till mikrokontrollern som ständigt sköter allt som 

ska ske med portarna. Antalet ben är bara ett fåtal utöver de som används av portarna. 

Den har dock både internt arbets- och programminne vilket mikroprocessorn saknar. 

 

Generellt brukar man använda mikroprocessorer till mer beräkningsintensiva 

ändamål. Mikrokontrollern lämpar sig bättre till mobila eller mindre byggen där det 

inte finns behov av att kontrollera stora datamängder eller när man vill göra en 

kompakt konstruktion. Exekveringstiden för de flesta instruktioner i mikrokontrollern 

är oftast lika lång vilket gör det lättare att beräkna tidskritiska signaler. I 

mikroprocessorn varierar exekveringstiden avsevärt från instruktion till instruktion. 

 

Fördelar: 

• Billiga 

• Enkelt att beräkna exekveringstiden 

• Enkel konstruktion då man kan använda sig av en programmerare för att ladda 

in mjukvaran och på så sätt blir konstruktionsarbetet mycket smidigt 

• Tar ingen stor plats på kretskortet 

 

Nackdelar: 

• Måste vara digitala värden, ADC och DAC nödvändigt 

• Kan vara för enkel för denna tillämpning 

 

                                                 
2 Referens [5] 
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2.2.3 DSP (Digital Signal Processor) 

En DSP3 är en specialiserad mikroprocessor som är konstruerad specifikt för 

signalbehandling. Den är snabb på att utföra signalbehandling men långsam på andra 

tillämpningsområden. Signalprocessorer är billigare, bättre och snabbare än vanliga 

mikroprocessorer. Arkitekturen för DSP:n kan optimeras för varje specifikt arbete.  

 

Målet med arbetet i en signalprocessor är oftast att beräkna eller filtrera analoga 

signaler, vilket gör att man måste använda ADC:s och DAC:s. Detta kan tyckas sämre 

än analoga signalprocessorer men tack vare ”error detection and correction” samt 

mindre bruskänslighet så är DSP bättre i de flesta fall. 

 

Digitala signalprocessorer är ofta realiserade genom att använda speciella 

mikroprocessorer. För snabbare användningsområden då hög frekvens är avgörande 

kan FPGA användas. För väldigt stora användningsområden är ASIC ett bra 

alternativ. För långsam tillämpning kan det räcka med en mikrokontroller.  

 

Fördelar: 

• Man kan konstruera DSP för ett specifikt ändamål, inga onödiga finesser 

• Billiga 

• Snabba 

 

Nackdelar: 

• Tar lång tid vid val av hur man vill ha processorn: minne, instruktioner etc. 

• Måste vara digitala värden, ADC och DAC nödvändigt 

 

2.2.4 FPGA 

FPGA4 är en integrerad krets vars hårdvara är omprogrammerbar. Dess konfiguration 

kan laddas direkt från en digital minneskrets/källkod lagrad på exempelvis ROM, 

RAM eller flashminne. Denna källkod är skriven på ett hårdvarubeskrivande språk 

som kallas Hardware Description Language (HDL) och beskriver hur hårdvaran ska 

uppföra sig. 
                                                 
3 Referens [10] 
4 Referens [7] 
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Själva hårdvaran består av programmerbara logiska kretsar som kallas ”logic blocks” 

och en hierarki med konfigurerbara kopplingar som tillåter blocken att kopplas 

samman. Detta kan resultera i logiska grindar som AND, OR etc eller vippor av olika 

slag som används som minnesblock. Även kombinatoriska funktioner kan konstrueras 

på liknande sätt. 

 

Den främsta egenskapen för FPGA är förmågan att omprogrammera hårdvaran efter 

tillverkning och på chip.  

 

Fördelar: 

• Kan omprogrammeras på chip 

• Flexibelt att själv konstruera hur hårdvaran ska bete sig 

• Snabba 

• Billiga 

 

Nackdelar: 

• Måste vara digitala värden, ADC och DAC nödvändigt 

 

2.2.5 ASIC 

Application specific integrated circuit (ASIC)5 är en integrerad krets och är en 

avancerad modell av en FPGA. Den är lämpad vid större användningsområden än 

FPGA då den är väldigt flexibel. 

 

Fördelar: 

• Kan omprogrammeras på chip 

• Flexibelt att själv konstruera hur hårdvaran ska bete sig 

• Snabba 

• Billiga 

• Mer flexibilitet än FPGA 

 

                                                 
5 Referens [6] 
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Nackdelar: 

• Måste vara digitala värden, ADC och DAC nödvändigt  

• Mer flexibilitet än FPGA, behövs inte för denna tillämpning. Bättre i sådana 

fall med FPGA. 

 

2.2.6 Analoga IC-kretsar 

IC-kretsar6 är integrerade kretsar som arbetar med de analoga signalerna utan AD-

omvandlare. Dessa är vanliga vid förstärkning vid förstärkning av signaler och vid 

enklare användningsområden. I nästan alla digitala produkter finns IC-kretsar som 

omkringkomponenter för att anpassa signaler till de digitala komponenterna. 

 

Fördelar: 

• Ingen AD-omvandling behövs 

 

Nackdelar: 

• Ej flexibelt, krävs mycket konstruktion för finjustering 

  

2.2.7 Valet av implementeringstyp  

De olika typerna som är valbara är alltså mikroprocessor, mikrokontroller, DSP, 

FPGA, ASIC och analog konstruktion.7 Det som senare blev avgörande för valet av 

tekniken var hur mycket resurser som redan fanns tillgängligt där jag skulle arbeta. 

Jag hade att välja på att arbeta på Linköpings universitet, SAAB Aerotech eller 

hemifrån. Med tanke på att själva testutrustningen och kringkomponenter för 

testsystemet är placerat på SAAB så blev valet att arbeta i största möjliga mån där. 

Däremot fanns inte programvaror för kretsberäkningar, ex. pSpice, och 

kretsuppkoppling, ex. Eagle, på SAAB så detta fick utföras på universitetet. 

 

På den avdelningen på SAAB där jag tillhörde arbetades det främst med 

maskintekniska uppgifter och det var mycket lite möjligheter för utveckling av 

elektroniska apparater. Så jag fick köpa in det som behövdes för att utveckla Breakout 

                                                 
6 Referens [9] och [11] 
7 Referens [8] för jämförelse mellan uP och FPGA. 
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boxen. Därför tillkom även kostnad som en parameter i valet. I och med denna 

parameter försvann alternativen FPGA och ASIC då kostnaden för 

utvecklingsverktygen blev för dyra. Kvar återstod mikroprocessor, mikrokontroller, 

DSP samt analog konstruktion med IC-kretsar. 

 

Då mikroprocessorer omprogrammeras för att förändra och justera 

signalomvandlingen så tyckte jag att denna metod skulle passa bäst. Samtidigt fanns 

tidigare kunskaper inom mikroprocessorer och jag kände att jag ville utveckla min 

kunskap i området. Därför valdes denna metod i första hand. Tanken var att detektera 

insignalerna med hjälp av processorn och använda sig av olika algoritmer för att 

skapa de två utsignalerna. Om inte detta skulle vara tillräckligt kunde man förändra 

algoritmerna för att uppnå ett bättre resultat. Om det ändå inte skulle vara tillräckligt 

skulle nästa steg vara att använda den analoga implementeringstypen. Valet baseras 

på samma princip, att tidigare kunskaper fanns så att implementeringen snabbt kunde 

påbörjas. 

 

2.3 Programmering mikroprocessor 

Att programmera8 handlar om att man vill anvisa en maskin eller delar av den att 

utföra ett visst arbete. Personen som utför detta brukar kallas för programmerare. När 

man programmerar skriver man ett program och man använder sig av ett 

programmeringsspråk. Programflödet går uppifrån och ner, det finns dock vissa 

hårdvarubeskrivande språk, HDL9, där flödet avgörs av hur man programmerat. Det 

krävs dock en speciell arkitektur som kallas för FPGA10 och detta kommer alltså inte 

tas upp i detta dokument då denna metod valdes bort. För mikroprocessorer kan man 

använda sig av språken assembler och C. Man kan också programmera olika delar av 

programmet i olika språk. För att maskinen ska förstå vad den ska göra så måste 

programmet översättas till maskinkod, så kallat kompileras, då maskinen inte direkt 

förstår det språk som programmeraren skrivit. Att direkt programmera i maskinkod är 

både opraktiskt och krävande eftersom olika maskiner är konstruerade på olika sätt 

                                                 
8 Referens [2] 
9 HDL Hardware description language 
10 FPGA Field-programmable gate array 
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och man då måste ”lära känna” den specifika maskinen innan man kan börja 

programmera.  

 

Assembler är det språk som ligger närmast maskinkod. Språket har mer eller mindre 

en direktöversättning till maskinkod, det vill säga de instruktioner som man skriver 

motsvaras direkt av instruktioner i maskinkod. Det används dock en mer läsbar form 

än maskinkodens ettor och nollor.  

 

Ett exempel kan vara: SUB #10, 0x03;  

 

Exemplet betyder att man ska subtrahera talet 3 från adressen 10. # betyder att det är 

en adress som används, 0x03 betyder att värdet 03 ska avkodas hexadecimalt, alltså 

med basen 16 istället för den vanliga basen 10. 

 

Programmeringsspråket C har högre abstraktionsnivå än tidigare nämnda assembler 

vilket menas att man inte behöver gå in lika mycket på djupet av maskinens 

uppbyggnad för att kunna utföra instruktioner. En sats eller en instruktion motsvaras 

oftast av flera instruktioner i maskinspråket.  

 

Ett exempel kan vara: int resultat = skatt + avgift; 

 

Här betyder exemplet att skatt och avgift adderas och lagras i resultat som är av typen 

heltal (integer). Om man går ner på djupet och ser vad maskinkoden utför så måste 

först värdena skatt och avgift hämtas från minnet, sedan adderas ihop och till sist 

lagras på adressen i minnet för resultat. Tack vare kompileringen så kan exemplet 

översättas till dessa maskinkoder. 

 

2.3.1 Standardbibliotek 

För högnivåspråk som C så finns det vissa standardsatser som man alltid har åtkomst 

till. Utöver dessa finns det standardbibliotek som innehåller de vanligaste 

programmeringssatserna exempelvis för matematiska formler som Pythagoras sats 

och trigonometriska ettan etc. Det finns även bibliotek för att kunna få fram vad 

klockan är, timers, tidtagarur etc.   
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2.3.2 Satser och struktur 

En programmeringskod, i det här fallet C vill man ha lättläst och med en bra struktur 

så att programmeraren snabbt ska kunna avläsa vad programmet gör. Vid användning 

av satser (if, while, do-while etc) måste hakklamrar ({,}) användas, detta för att 

kompileraren ska kunna veta vad som hör ihop med vad i programmet. För 

läsbarhetens skull brukar man ofta öka indraget för koden i satserna.  

Här följer ett exempel: 

function(int i) 
int ut; 
int ut_temp; 
int in; 
if(i >10) 
{ 
 ut_temp = in – 2; 
} 
else 
{ 
 ut_temp = in+2; 
} 
ut = ut_temp; 
 

Här ser man att programmet blir mer lättläst vid användning av indragning. Vid större 

program där satser används inuti andra satser blir det otroligt svårt att läsa vad som 

hör ihop med vad om man inte använder indragning. 

För programspråket C och andra, högnivåspråk, så finns det vanliga standardsatser 

som alltid finns tillgängliga utan att behöva inkludera bibliotek. Här tas några av 

dessa upp. 

• If-sats: Denna sats används för att oftast undersöka om någonting uppfyller ett 

visst krav. Symbolerna, > större, < mindre eller = lika med används oftast med 

denna jämförelse. Till if-satser tillhör även motsatsen, else, som kan användas 

om villkoret inte är uppfyllt. 

• While-sats: Även här används jämförelseoperatorerna ><= men skillnaden 

från if-satsen är att en while-sats utför instruktionerna upprepade gånger tills 

uttrycket blir uppfyllt. 
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2.3.3 AVR Studio 

För att skriva kod och programmera mikroprocessorer kan datorprogrammet AVR 

Studio användas. Med det här programmet kan man programmera, kompilera och 

felsöka i realtid direkt på kretskortet. Programmering av mikroprocessorn utförs med 

hjälp av en programmerare som man kopplar in till datorns USB och sedan fäster på 

kretskortet. På kortet måste alltså de sex signalerna kopplas ihop med 

mikroprocessorn. 

Här nedan följer en lista över vad som behöver utföras. 

1. Innan man kan börja programmera måste programspråk och arkitektur, hårdvara 

väljas. Detta för att kompileraren ska kunna omvandla din kod till maskinkod som 

passar den specifika mikroprocessorn. Sedan är det bara att börja programmera. 

2. När man är klar med programmet så måste man kompilera det, omvandla det till 

maskinkod. På engelska kallas det för ”Build Active Configuration”. 

3. För att programmera mikroprocessorn så väljer man inställning i ”Connect to the 

Selected AVR programmer” och sedan väljer ”Write Flash Memory Using 

Current Settings”. 

4. Om man vill felsöka koden så väljer man ”Start debugging”. Här kan man då se 

vad de olika registren har för värde efter varje instruktion. 

När man sedan är klar så behöver man inte programmera om mikroprocessorn varje 

gång man ska använda den. Maskinkoden är inprogrammerad i mikroprocessorns 

flashminne som inte tappar minnet om strömmen kopplas ifrån. 
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3 Systemets omgivning 
Det här testsystemet används på kontoret för att testa så att en bränslekomponent i 

flygplanen fungerar som den ska. Figur 2 visar en översikt över vilka apparater som är 

inkluderade i testsystemet. 

 
Figur 2: Översiktsbild över testsystemet. 

 

Bränslet flödar genom Fuel Flow Transmitter, ett mekaniskt system, som skapar två 

elektriska signaler. Signalerna förfinas i den elektroniska apparaten ”Breakout box” 

för att sedan jämföras i frekvensräknaren. 

 

3.1 Fuel Flow Transmitter 

Bränslet kommer från en bränsletank och flödar genom Fuel Flow Transmittern som 

skapar två elektroniska signaler allteftersom bränsle skickas igenom den. Bränslet 

fortsätter sedan vidare till bränsletanken igen samtidigt som den elektriska signalen 

blir insignal till Breakout boxen. Vid tester ändrar man på trycket på bränslet vilket 

ger olika pulslängder i signalen. 

 
Figur 3: Omgivning för transmittern. Bränsle kommer in och två elektriska signaler skapas. 
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Transmittern är ett mekaniskt system som består av en trumma och en impeller. Via 

dessa så skapas de två elektriska signalerna, därifrån namnen på signalerna: Drum- 

och Impellersignal. 

 

3.2 Breakout box 

 
Figur 4: Omgivning för breakout boxen. De elektriska signalerna kommer in och de omvandlade 

signalerna skickas vidare till frekvensräknaren. 

 

Det är denna komponent som behöver förnyas. Systemets uppgift är att ta in 

signalerna från transmittern och omvandla dessa till läsliga signaler för 

frekvensräknaren. 

 

3.3 Frekvensräknare 

 
Figur 5: Omgivning för frekvensräknaren. Räknaren tar emot de omvandlade signalerna och visar det 

önskade resultatet på den inbyggda displayen. 

 

Frekvensräknaren är en universalräknare som visar data på en display. Modellen som 

används är HP5315A. Frekvensräknaren kan mäta tidsintervall, periodtid, kvot mellan 
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två frekvenser samt varvtal. Frekvensräknaren används för två ändamål. Dels för att 

beräkna tidsskillnaden mellan signalerna och dels för att räkna ut signalernas 

periodtid. Endast en beräkning kan visas i taget så SAAB:s konstruktörer har som 

uppgift att ställa in räknaren så att rätt data visas. 
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4 Den gamla Breakout boxen 
Det gamla systemet var helt analogt och konstruerat med olika IC-kretsar. För att 

frekvensräknaren skulle kunna läsa av stigande flank på signalerna så skapades 

fyrkantpulser från de tidigare trekantpulserna så att stigtiden blev så liten som möjligt. 

De IC-kretsar som användes hade främst till uppgift att förstärka signalerna för 

pulsgenerering. Systemet fungerade helt autonomt och skapade utsignal då insignal 

fanns tillgänglig utan interaktion med användaren. Det var främst IC-kretsen för 

förstärkning av signalerna som det har varit problem med. Systemet konstruerades i 

en box med kontaktdon för utsignaler och matningsspänning. Insignalerna skickas in 

via kablar som var direktmonterade på kretskortet. Användaren behövde alltså inte 

interagera för att koppla in insignaler till breakout boxen. Det är med andra ord tre 

kablar, innehållande de båda insignalerna, som är direktmonterat på kretskortet, en för 

varje transmitter/flygplan. 

 

Utsignalerna från systemet skickades in till frekvensräknaren. Impellersignalen var 

förskjuten 5 ms vilket betyder att för att få rätt värde så måste användaren själv 

subtrahera 5 ms från frekvensräknarens värde. Figur 6 visar en översikt över det 

gamla systemet där man kan se att impellersignalen går igenom ett 

fördröjningssystem. 

 

 
Figur 6: Översikt över det gamla systemet. Signalerna filtreras och förstärks på samma sätt men det är 

bara den ena signalen som omvandlas till pulsform. 
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Anledningen till förskjutningen är att man tidigare haft problem att beräkna 

tidsskillnaden mellan signalerna och har tillfälligt åtgärdat detta som dock blivit 

permanent. 

 

4.1 Filtrering 

Det tidigare systemet innehöll filtrering som kan utläsas ur Figur 7. Figuren visar hur 

den ena signalen filtreras. Den andra signalen filtreras på samma sätt. 

 
Figur 7. Filtrering gamla systemet. Lågpassfilter som bryter vid ca 1 kHz. 

 

4.2 Förstärkning 

Förstärkning skapades i en spänningskomparator som återkopplades till önskad 

förstärkning enligt Figur 8. 

 
Figur 8. Det gamla systemet har icke-inverterad återkoppling med en förstärkning på 20 dB. 
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Förstärkning fås genom att dimensionera de två motstånden R1 och R2 enligt formel 

1 vilket ger förstärkningen ca 20 dB.  

 

A = Vout/Vin = (R1+R2) / R1   (1) 

 

Att återkoppling på det här sättet medför att signalen inte blir inverterad. Dock kan 

denna metod ge upphov till självsvängningar i signalen. 

  

4.3 Pulsgenerering 

För att mäta periodtiden omvandlas signalen till pulser. Dessa pulser skapas i en JK-

vippa, se Figur 9.  

 
Figur 9: Symbol för JK-vippan. Vippans uppgift är att omvandla trekantpuls till fyrkantpuls. 

 

Vippan är av digital karaktär och detekterar signaler som antingen är en 1:a, 5 V, eller 

en 0:a, 0 V. Vippan kan ha olika inställningar beroende på vad man är ute efter och 

detta ställs in på kretsens pinnar genom att koppla in rätt spänningsnivå på rätt pin.  

 

4.3.1 Inställningar JK-vippan 

Vippan är uppkopplad med vissa fasta inställningar och vissa som beror på vad in- 

och utsignalen är. De olika inställningarna är: 

• PR – Power 

• J – Inställningsbit 

• K – Inställningsbit 

• CLR – Clear, nollställning 
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Clear styrs av utsignalen som är tidsförskjuten 5 ms jämfört med insignalen. För 

utsignalsvärde, Q, se Tabell 1. 
 
CLR Power J K Insignalsflank Q Q-inv Function 

0 1 1 0 don’t care 0 1 Clear 

1 1 1 0 Fallande 1 0 Set 

1 1 1 0 Stigande Qn Qn-inv No change 

Tabell 1: Tillståndstabell som visar vad de olika inställningarna i JK-vippan ger för utsignal. 

 

4.4 Förskjutning 

Fördröjning av impellersignalen skapas med hjälp av en timer. Tiden för 

fördröjningen skapas helt med hjälp av ett yttre RC-nät, se Figur 10, och ger 5 ms.  

 
Figur 10: Uppkoppling för förskjutning. IC-kretsen 555 förskjuter impellersignalen 5 ms med hjälp av 

yttre motstånd och kondensatorer. 

 

Detta skapar en förskjutning enligt formel 2. 

 

t = R * C     (2) 

 

Tidsförskjutningen blir 5.42 ms och genom att trimma timern med hjälp av 

potentiometern har exakt 5 ms förskjutning reglerats. 
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5 Resultat 
Den här delen speglar det arbete som utförts för att uppnå det önskade resultatet. 

 

5.1 Den nya Breakout boxen 

Det nya systemet är konstruerat med fokus på enkelhet och robusthet. Trasiga 

komponenter ska kunna bytas ut på ett enkelt sätt utan att omlödning behöver utföras. 

Yttre störningar, såsom strömspikar i matningsspänning, ska vare sig påverka eller 

förstöra systemet. 

 

5.2 Testinstrument 

Då det verkliga objektet på SAAB, som skapar själva insignalen, inte är fast 

uppkopplat utan endast används i genomsnitt en gång i månaden krävs en alternativ 

lösning för funktionalitetstestning av konstruktionen. Lösningen blev att använda en 

signalgenerator som genererar en trekantpuls för att simulera den verkliga signalen. 

Genom att justera frekvensen för trekantpulsen kunde man simulera olika 

bränsleflöden det riktiga objektet. Mätning utfördes sedan på en oscillator för att veta 

om resultatet blev det önskade. 

 

5.3 Typ av omvandlingsmetoder 

Att omvandla en relativt liten trekantsignal till en relativt stor fyrkantsignal kan 

utföras på många olika sätt. Under rubriken Metoderna i grova drag på s. 30 

presenteras de olika metoderna som har undersökts i arbetet. Mer utförligt om 

metoderna kan läsas ur Implementering med mikroprocessor på s. 31 samt 

Implementering analogt på s. 40. 

 

5.3.1 Metoderna i grova drag 

Den första metoden som undersöktes var att använda en mikroprocessor. Signalerna 

A/D-omvandlades och olika algoritmer skapades för att detektera signalerna. 
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Fyrkantpulserna skapades genom att, vid detekteringen invertera utsignalerna för att 

på så sätt skifta utsignalerna mellan värdena 0 och 1, alltså 0 och 5 V. 

 

Den andra metoden som undersöktes var att byta ut mikroprocessorn mot en OP-

förstärkare och förstärka upp signalerna tillräckligt mycket så att utsignalen från 

förstärkaren hamnade på högsta och lägsta värde, det vill säga matningsspänningen 

för förstärkaren. 

 

5.4 Implementering med mikroprocessor 

Den första metoden som utfördes var att med hjälp av en mikroprocessor, Atmega811, 

ta emot insignalerna, detektera vissa spänningsnivåer och sedan invertera 

utsignalerna, 1:a resp. 0:a, varannan gång för att på det sättet skapa fyrkantpulsarna. 

Att använda en mikroprocessor för detta ändamål gör att stig- och falltiden för 

utsignalerna blir oerhört små. I och med att det är två signaler och en mikroprocessor 

endast innehåller en kärna så måste man A/D-omvandla signalerna var för sig, 

varannan gång. Detta är dock inget kritiskt problem då A/D-omvandlaren kan arbeta 

med en hastighet mellan 13 - 260 μs vilket är tillräckligt snabbt för att inte påverka 

resultatet. 

 

5.4.1 Inställningar mikroprocessorn 

För att mikroprocessorn ska uppföra sig på rätt sätt för denna tillämpning krävs att 

vissa inställningar utförs. 

 

5.4.1.1 Avbrott vid A/D-omvandling 

För att avbrott ska ske efter att insignalerna har A/D-omvandlats behöver ett par 

inställningar i ATmega8 ställas in. Först och främst måste man aktivera avbrott över 

huvudtaget vilket sker genom att sätta avbrottsbiten, I-biten, i register SREG till 1. 

För att avbrott sedan ska ske när en A/D-omvandling är klar så måste ADIE (ADC 

conversion complete Interrupt Enable) sättas till 1 i register ADCSRA. 

 
                                                 
11 Referens [3] för datablad 
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5.4.1.2 Justering av A/D-omvandling 

Resultatet från A/D-omvandlingen, ADC, ger 10-bitars resultat som är representerat i 

två dataregister ADCH och ADCL. Som standard är resultatet högerjusterat vilket 

betyder att de åtta lägsta bitarna är lagrade i ADCL och de två högsta i ADCH. Då 

måste man först läsa av ADCL och sedan ADCH för att resultatet inte ska gå förlorat! 

Om man ändrar till vänsterjustering kommer de åtta mest signifikanta siffrorna vara 

lagrade i ADCH och endast de två lägsta signifikanta siffrorna finnas i ADCL. 

Vänsterjustering är bra om det räcker med 8-bitars noggrannhet och då behöver endast 

resultatet läsas av från ADCH. För att vänsterjustera resultatet sätts ADLAR till 1 i 

register ADMUX. 

 

5.4.1.3 Aktivering av ADC 

För att aktivera A/D-omvandling så sätts ADEN till 1 i register ADCSRA. Inte förrän 

ADEN är satt så kan inställningar för spänningsreferens och kanalval för insignal 

väljas. Om det visar sig att man hamnar i ett sådant läge att A/D-omvandling inte 

behövs längre kan det vara bra att nollställa ADEN och då avaktiverar man alltså 

A/D-omvandlingar. Detta medför att ingen onödig ström går genom ADC vilket 

sparar energi då A/D-omvandlingar är ganska energikrävande. 

 

5.4.1.4 MUX-inställningar 

För att ändra så att insignalerna utläses varannan A/D-omvandlingsgång måste 

kanalinställningar utföras efter varje omvandling. För att göra kanalinställningarna 

korrekt måste ADFR (ADC free running) och ADEN, enable, vara 0 eftersom de är 

lagrade i ett temporärt register som CPU:n har random access till. Om någon av dessa 

är 1-ställda kan val av kanal ske men då under vissa villkor. Antingen kan 

kanaländring ske under omvandling minst en ADC klockcykel efter triggning eller 

efter en omvandling innan avbrottsflaggan som används som triggningskälla är 0-

ställd. Om man gör på ett av dessa sätt kommer inställningarna att påverka 

nästkommande omvandling. 
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I denna tillämpning ska drumsignalen läsas av först och när omvandlingen är klar 

ändras kanalen till impellersignalen. Varje gång en omvandling har utförts ändras 

kanalen mellan drum- och impellerkanalen. Detta medför att kanalen har ändrats 

under villkoret ovan att avbrottsflaggan är 0-ställd och kanaländringen blir därför 

aktiverad. 

  

För att ställa in vilken kanal som ska användas så används MUX-bitarna i register 

ADMUX enligt Tabell 2. 

 

MUX3…0 Single ended input

0000 ADC0 (Drum) 

0001 ADC1 (Impeller) 

0010 ADC2 (NC) 

0011 ADC3 (NC) 

0100 ADC4 (NC) 

0101 ADC5 (NC) 

0110 ADC6 (NC) 

0111 ADC7 (NC) 
Tabell 2: Inställningar för MUX i A/D-omvandling. Endast ADC0 och ADC1 används i systemet. 
 

5.4.1.5 Referensspänning 

Det digitala värdet från omvandlingen kommer att bero på vilken referensspänning 

som används. För att ställa in referensspänningen så måste REFS-bitarna i register 

ADMUX ställas, se Tabell 3. 

 

 

REFS1  REFS0 Voltage Reference Selection 

0 0 AREF, Internal Vref turned off 

0 1 AVCC with external capacitor at AREF pin 

1 0 Reserved 

1 1 Internal 2.56V Voltage Reference with external capacitor at 

AREF pin 
Tabell 3: Information om hur inställning för referensspänning i A/D-omvandling ska ställas in. 
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5.4.1.6 Prescaler 

Vid användning av successiv approximation för A/D-omvandling, behövs som 

standard en klockfrekvens på insignalen mellan 50-200 kHz för maximal upplösning. 

Om det räcker med 8-bitar så kan klockfrekvensen för ADC:n vara högre än 200 kHz 

för en högre samplingstakt. 

 

ADC:n innehåller en prescaler som genererar en acceptabel klockfrekvens för ADC:n 

så länge som CPU-klockfrekvensen är över 100 kHz.  

 

För att välja prescalernivå så används bitarna ADPS i register ADCSRA, se Tabell 4. 

Prescalern börjar räkna så fort ADC:n är påslagen med ADEN-biten, se Aktivering av 

ADC på s. 32. På samma ögonblick som ADEN sätts till 0 så slutar prescalern att gå. 

 

ADPS2  ADPS1 ADPS0 Division Factor 

0 0 0 2 

0 0 1 2 

0 1 0 4 

0 1 1 8 

1 0 0 16 

1 0 1 32 

1 1 0 64 

1 1 1 128 
Tabell 4: Inställningar för att ändra prescalernivå för A/D-omvandling. 

 

5.4.1.7 Starta omvandling i Free Running mode 

I Free Running mode samplas signalerna kontinuerligt och dataregistrerna ADCH och 

ADCL uppdateras konstant. I den här inställningen kommer ADC att utföra 

omvandlingar successivt oavsett om ADC Interrupt flag, ADIF, är nollställd eller inte. 

För att välja Free Running mode så sätts ADFR till 1 i register ADCSRA. Första 

omvandlingen måste startas genom att sätta ADSC = 1 i register ADCSRA. 
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5.4.1.8 Omvandlingstid 

En normal omvandling, single ended, i Free Running mode tar 13 klockcykler, sample 

and hold tar 1,5 klockcykler. Extended conversion tar 25 klockcykler, sample and 

hold 13,5. 

 

5.4.1.9 Resultat 

Värdet som man får efter A/D-omvandlingen beräknas genom formel 3. 

 

               Vin * 1024 
ADC  =     (3) 
                  Vref 
 

Detta värde kan utläsas från ADCH om vänsterjustering är inställt. Det som visar att 

en omvandling är klar är att ADIF sätts till 1. ADIF finns som fjärde bit i register 

ADCSRA. Detta kan även ske automatiskt genom att använda sig av ISR (Interrupt 

Service Routine) som börjar exekvera då det register som man skickar in triggar. För 

att subrutinen för avbrott vid en färdig A/D-omvandling gäller triggsignal 

”ADC_vect” som inmatning till ISR.  

 

5.4.2  Problem med enbart mikroprocessorn 

Detektering av insignalen med en mikroprocessor skulle visa sig väldigt svårt då A/D-

omvandlaren endast har en intern referensnivå på 2.56 V och signalen är mellan +0.5 - 

-0.5 V. Med 10 bitars upplösning så motsvaras det högsta värdet som signalerna kan 

anta efter A/D-omvandlingen vara värdet 200 (bas 10) av 1024, enligt formel 3. Det 

betyder att det är mycket av signalerna som approximeras bort av A/D-omvandlingen 

som gör att det inte är lika enkelt att hitta en bra referensnivå på signalerna.  

 

Att sätta in en extern referensspänning för A/D-omvandlaren skulle inte vara den 

bästa lösningen då denna måste vara oerhört stabil för att få en noggrann och korrekt 

avläsning av signalen. Om referensspänningen, Vref, skiljde sig med 5 %, från 1 V till 

1,05 V så skulle resultatet från A/D-omvandlingen kunna räknas ut enligt formel 3. 
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Med maximala värdet på insignalen och Vref = 1 V blir ADC = 512. Med Vref = 1.05 

V blir ADC = 488. Slutsatsen härifrån är att en analog spänningsskillnad på 5 % ger 

ett digitalt värdesfel på 24, där 1024 är max, vilket är en skillnad på de 4 lägsta 

bitarna. 

 

Lösningen blev därför att externt förstärka insignalerna till ca +/- 5 V och sedan A/D-

omvandla signalen vilket skulle ge ett noggrannare resultat. Dock kan inte 

mikroprocessorn hantera negativa spänningar så efter förstärkningen måste signalen 

anpassas. 

 

5.4.3 Förstärkning till +/- 5 V 

Signalerna måste justeras så att mikroprocessorn kan A/D-omvandla hela signalen. 

Detta sker genom att förstärka signalerna så att det maximala värdet är ca 5 V istället 

för 0.5 V. De behöver alltså förstärkas ca 10 ggr. 

 
Figur 11: Icke-inverterad återkopplad förstärkning som förstärker signalen ca 10 ggr. 

 

Förstärkningen sker genom att använda en OP-förstärkare och återkoppla signalerna12 

till önskat värde med hjälp av motstånd, se Figur 11. Då signalerna behöver förstärkas 

10 ggr så går resistansvärdena att beräkna med hjälp av formel 4. 

 

Vout = (R1+R2) / R2*Vin    (4) 

 

Om exempelvis R1 = 10 k, Vin = 0,5 V och man vill ha Vout = 5 V så blir R2 = 0.91. 

Då förstärkningen inte behöver exakt 10 ggr så väljs motståndet R2 till 1 kΩ. Detta 

                                                 
12 Referens [12] för mer information om OP-förstärkning 
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kommer att göra så att signalerna förstärks till ca +/- 5 V. Härefter måste signalerna 

justeras ytterliggare för att mikroprocessorn ska kunna läsa av dem. 

 

5.4.4 Anpassa insignalerna till uP 

Mikroprocessorn klarar inte av att hantera negativa spänningar. Därför måste 

insignalerna, som efter förstärkningen är +/- 5 V anpassas på något sätt. Ett sätt är att 

”kapa av” de negativa spänningarna så att signalen går mellan 0 - 5 V, se kapitlet 

5.4.4.1. Detta uppstår genom att återkoppla signalerna och med hjälp av en 

potentiometer kan signalen ställas in till önskat resultat. Därefter ersätts 

potentiometern med motsvarande fasta motstånd. Detta då det annars skulle finnas 

risk att användaren råkar ställa in fel referensspänning till mikroprocessorn. 

 

5.4.4.1 Omvandling +/- 5 V till 0 – 5 V 

För att omvandla signalerna så kan man även här använda sig av en förstärkare, 

återkopplad med faktor 1. Som ett första steg kan en potentiometer, se Figur 12, 

användas för att sedan mäta resistansvärdena och då ersätta potentiometern med fasta 

resistansvärden. 

 

 
Figur 12: Ett första steg för omvandlingen. Inverterande förstärkning med potentiometer för justering 

av referensvärdesnivå. 

 

På det här sättet kunde justering utföras och man kunde enkelt utläsa resultatet från en 

oscillator. När signalen såg bra ut, mellan 0 – 5 V så mättes resistansen av. De 

uppmätta värdena blev 26 kΩ mellan +-ingången på OP:n och 5 V samt 4 kΩ mellan 
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OP:n och jord. Då det inte finns exakta värden utfördes tester med olika värden för att 

tillslut komma fram till lösningen i Figur 13. 

 

 

 
 

Referensnivån för OP-förstärkaren på +-ingången kommer från en spänningsdelning. 

Matningsspänningen måste alltid vara samma värde annars blir referensnivån olika 

och fyrkantpulsens periodtid varierar och blir fel. 

 

Det här ger alltså signalerna inverteras. Efter inverteringen kapas signalerna och 

endast de positiva värdena, 0 – 5 V, är de som blir insignaler till mikroprocessorn. 

 

5.4.5 Algoritm ett: Spänningsnivåstyrd invertering 

Med den förstärkta signalen kunde en fyrkantpuls genereras som är 

spänningsnivåkänslig, alltså vid en viss spänningsnivå inverteras utsignalen. 

Problemet med denna lösning var att insignalen inte är tillräckligt ren utan 

detekteringen sker för många gånger i taget vilket ger rippel i fyrkantpulsen samt att 

pulsens längd varierar med Δt orsakat av insignalens ojämnheter. Detta Δt måste vara 

liten, helst helt försumbar jämfört med pulsens längd, för att minimera fel orsakat av 

Breakout boxen. Det krävs alltså antingen filtrering av insignalen, en bättre algoritm i 

Figur 13: Inverterad återkoppling av signalen i den andra OP:n.  
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mikroprocessorn eller en helt ny metod för fyrkantpulsgenerering. Valet styrs främst 

av tidsåtgången samt kostnaden för nya komponenter. Den minsta kostnaden är att 

ändra algoritm i mikroprocessorn vilket blev den första åtgärden för att komma fram 

till en fungerande lösning. 

 

5.4.6 Detektering av stigande flank 

Nya algoritmer började konstrueras för att lösa problemet med för många 

detekteringar. Den första var att försöka detektera när stigande flank uppträder och på 

så sätt endast invertera signalen en gång. Här jämfördes tidigare värden för att 

detektera först fallande flank och sedan när stigande flank börjar. Problemet här är att 

detekteringen inte sker på samma ställe av signalen så skillnader uppkommer i 

periodtid. Här skulle det behövas medelvärdesbildning för att få ett jämnare resultat 

och får då ett ganska korrekt resultat men det finns ändå en ganska stor risk att det blir 

fel. Därför går denna algoritm helt bort. 

 

Den andra algoritmen var en timer med fast värde som skulle sättas igång när första 

detekteringen kom och inga fler detekteringar skulle göras om timern inte var 0. 

Problemet här är att signalernas period kan vara från 20 - 300 ms vilket gör att ett fast 

timervärde inte fungerar. Antingen är värdet för kort så signalen ligger kvar i samma 

nivå eller för långt så man i värsta fall inte hinner invertera signalerna innan nästa 

period kommer. Dock med lite justering av spänningsvärdet, timervärdet samt 

processorns arbetsfrekvens kunde algoritmen användas utan rippel samt utan att missa 

ny period. Däremot var algoritmen inte tillräckligt noggrann och fyrkantpulsens 

period varierade i tid på grund av att insignalen var väldigt brusig och ojämn och 

lästes då av på olika nivåer. 

 

Med alla de problem som denna implementering resulterade i skulle det ta mycket 

lång tid att skapa en tillräckligt bra algoritm som skulle fungera. Därför började 

resurser läggas på hur man skulle kunna konstruera ett fungerande system helt analogt 

istället. 
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5.5 Störningsskydd i matningsspänningen 

Under tidigare användning av den gamla Breakout boxen har matningsspänningen 

åkallat vissa problem på grund av att den inte alltid håller samma spänningsnivå. 

Störningar i kablage och liknande kan också förekomma. Om A/D-omvandlarens 

referensnivå ska komma från en spänningsdelning från spänningsmatningen är det 

enormt viktigt att matningsspänningen i sig inte genererar några fel. Därför måste en 

spänningsreglerare13 konstrueras då matningsspänningen inte är tillräckligt stabil. 

 

Om man inte använder detta kommer det troligtvis resultera i att pulsarna som är 

utsignal mer kommer att bero på noggrannheten i matningsspänningen än i själva 

signalen då referensvärdet för A/D-omvandlingen kommer att ändras med 

matningsspänningen och då även pulsgenereringsnivån.  

Därför behöver komponenterna i systemet skyddas. Detta har åtgärdats genom 

följande krets.  

 
Figur 14: Störningsskydd för matningsspänningen. Kapacitanserna tillsammans med regulatorn 

medverkar så att störningar reduceras. 

 
Till detta har en spänningsregulator tillsammans med två kapacitanser använts. 

Spänningsregulatorn omvandlar 9 V till 5 V, DC. Kapacitanserna används för att 

jämna ut signalen så att spänningstoppar inte märks av lika markant som tidigare.  

 

5.6 Implementering analogt 

Då algoritmerna i mikroprocessorn inte gav tillräckligt bra resultat fick 

implementeringen ske med ett analogt system istället. 

 

                                                 
13 Referens [1] 
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5.6.1 Övergång mikroprocessor/ analog 

Det första som undersöktes var om den redan befintliga konstruktionen kunde 

användas för att uppnå önskat resultat. Systemet innehöll följande block: 

• Spänningsomvandlare 9 V till +/- 5 V 

• Störningsskydd för matningsspänning 

• Positivt återkopplad OP-förstärkare, ca 10 ggr 

• Negativt återkopplad OP-förstärkare, 1 ggr, som kapar negativa spänningar 

 

Om man förstärker signalerna vid den första förstärkningen kommer de att försöka 

uppnå en högre spänningsnivå. Då förstärkaren inte kan förstärka signalerna högre än 

dess matningsspänning så kommer signalen att vara 5 V då insignalen är tillräckligt 

hög. Om man ökar förstärkningen tillräckligt mycket kommer mer och mer av 

insignalen förstärkas till 5 V. Dock får man inte förstärka för mycket då störningar då 

kan göra att utsignalen från OP:n ripplar mellan min och max. 

 

Istället för att detektera signalerna i mikroprocessorn blev lösningen istället att 

förstärka signalerna tillräckligt mycket från början. Detta gör så att derivatan av 

signalerna är tillräckligt stor så att stig- och falltiden för den skapar fyrkantpulsen är 

så liten som möjligt. 

 
Figur 15: Förstärkning som skapar fyrkantpuls +/- 5 V. 
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I Figur 15 är uppkopplingen för förstärkningen som skapar fyrkantpulsen. Här är R3 = 

1 MΩ och R5 = 1 kΩ vilket ger en förstärkningsfaktor, Vout/Vin, enligt formel 4 s. 

36, på 1000 ggr. För att beräkna detta till den vanliga förstärkningsskalan dB så 

används formel 5 vilket ger 60 dB som är 1000 ggr förstärkning14.  

 

x = 20*log(Vout/in)    (5) 

 

Denna förstärkare som används kan maximalt förstärka en signal, enligt databladet, 

200 000 ggr, så kallad open loop gain. Lågpassfiltret i Figur 15 som utgörs av R1 och 

C1 är till för att filtrera bort störningar i kablage och liknande som oftast är 

högfrekventa. Brytfrekvensen kan beräknas ur formel 6 vilket ger fc ≈ 13 kHz. 

 

                 1 
fc  =     (6) 
           R * C * 2 * pi 

                                                 
14 Referens 13, för mer information om förstärkningsberäkning 
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6 Slutsats 
I slutsatsen tas problemen upp som uppkom under arbetet samt huruvida kraven 

uppfylldes. 

 

6.1 Kravuppfyllnad 

Hur står sig då arbetets resultat mot de krav som sattes upp för arbetet? Kraven 

handlade om hur Breakoutboxen skulle fungera i generella drag. Den boxen som nu är 

skapad genererar de två fyrkantpulser som härstammar från de båda insignalerna. 

Dessa är i princip samma som från den gamla boxen. Dock är det inte lika ren signal i 

de fasta värdena, 0 och 5 V. Referensspänningen för OP-förstärkaren för 

omvandlingen +/- 5 V till 0 – 5 V härstammar från + 5 V och om denna inte är helt 

ren så blir utsignalerna inte heller helt rena. Jag ser dock inte detta som ett stort 

problem då dessa nivåer av signalen inte är av betydelse. Det som är betydande är 

frekvensen och stig- och falltiden för signalerna. 

 

Kravet om olika ingångar för de olika flygplanen handlade om att man vill göra boxen 

redo att användas för eventuellt en annan flygplansmodell. Det löstes genom att ha 

olika kablar för de olika modellerna och koppla in signalerna på rätt signalfäste i 

kontakten på kabeln för att få alla att ha samma interface mot boxens kontaktdon. Det 

här gör så att en helt ny modell med lätthet kan användas. Det enda man behöver 

tänka på är att koppla in signalkablarna till kontaktens signalfästen så att samma 

signaler går in till rätt ingång i kontakten på boxen. 

 

Jag valde att använda mig av socklar för att koppla in de olika IC-kretsarna som 

använts och löda fast signalerna i sockeln istället. Det här gör att de går att byta ut 

utan problem om de skulle gå sönder. 

 

Den gamla boxen hade en speciell modul som fördröjde den ena signalen 5 ms. Då 

denna modul togs bort i den nya boxen gjorde det att för dessa differenser, som är runt 

1-2 ms, så får man tendensen att den ena signalen kan komma före den andra. Detta 

beror på hur transmittern är inställd och kan göra att tidsdifferensen istället blir T – td, 

där T är periodtiden och td är tidsdifferensen. Tidsdifferensen mellan signalerna på 
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frekvensräknaren kan alltså tendera att pendla mellan några ms till T – td, beroende på 

transmitterns inställning. 

 

Ett problem som dök upp vid konstruktionen av Breakoutboxen var hur själva 

kretskortet skulle sitta fast i boxen. Lösningen blev att skruva fast den i silikon som i 

sin tur var fastskruvade i botten av boxen. På så sätt är kretskortet fixt och risken att 

den går sönder om man fysiskt tappar eller på annat sätt hanterar boxen olämpligt är 

betydligt mindre än om den skulle ligga löst. 

 

De Fuel Flow Transmittrarna som användes var verkliga objekt som kom in och 

behövde genomgå tester. När testerna blev klara behövde dessa levereras vidare igen. 

Det var alltså ingen transmitter som alltid fanns tillgänglig utan dessa kom in ca 1 

gång/ månad för att någon vecka senare levereras ut igen. Detta har gjort att det 

funnits mycket väntan i arbetet för att kunna testa om de ändringar, omlödningar, som 

utförts fungerat. 

 

Om jag ser tillbaka på kraven nu i efterhand känner jag att det var för generella krav 

som lämnade lite för mycket tomrum. Det hade varit smidigt att i kravspecifikationen 

ta med vilken implementationstyp som skulle användas. Samtidigt har detta bidragit 

till att jag har ärt mig mer om olika metoder samt utvecklat mina kunskaper i ämnet 

vilket var ett av mina egna mål med arbetet. 

 

6.2 Förbättringar 

Vad kan man göra för att förbättra resultatet? Då arbetet utfördes externt åt kund 

kände jag att det viktigaste är att denna produkt fungerar ordentligt och kan ersätta 

den gamla boxen. Insignalen har förfinats, boxen har konstruerats och trimning av 

filtrering och förstärkning har utförts för att det ska fungera korrekt. Men det finns 

ytterliggare lite kvar att förbättra. Dels, som togs upp i kravuppfyllnaden, så är 

utsignalen inte helt ren vid de fasta värdena. Så en förbättring är att jämna till 

matningsspänningen, +/- 5 V, för OP-förstärkarna. 

 

Den kringutrustning som nu behövs, dvs. spänningsaggregat, frekvensräknare, samt 

multimeter för signalvisning kan kännas mycket och onödigt stort. Ett exempel på 
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utveckling av detta skulle kunna vara att bygga ihop allt till en enhet med både batteri 

och display som visar pulstid och tidsdifferens. Detta är dock ett mycket stort projekt 

men skulle resultera i en mycket modern och kompakt enhet som är mycket smidigare 

att hantera än den testutrustning som nu används. 
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7 Diskussion 
Då jag var tvungen att ha Breakoutboxen klar för att kunna testa så att allting 

fungerade som det skulle så valde jag att själv konstruera boxen samt kablaget som 

behövdes. Detta har gjort att jag lärt mig mycket om hur kablage i allmänhet är 

uppbyggt. 

 

Det största problemet som uppkom, förutom metoden med mikroprocessorn, var att 

perioden och tidsdifferensen inte stämde överrens med den gamla boxen. Mycket tid 

har lagts ner här för att hitta vad detta berodde på. Det har varit många olika faktorer 

som bidragit till detta. Framförallt är det de små faktorerna som bidragit mest. 

Faktorer som fel brytfrekvens i filter, även om beräkningarna varit rätt, för lite 

förstärkning, felkonstruerade filter samt störningar på insignalen. För att få bort dessa 

höga frekvensstörningar som kablage och liknande framkallar så matchades ett 

lågpassfilter in vilket gjorde att insignalerna blev enormt mycket finare. Mycket 

omlödning och testning har utförts för att få allting att fungera korrekt vilket har 

bidragit till att tiden för exjobbet blivit längre. Att det inte gick bra med 

mikroprocessorn har också gjort att det dragit ut på tiden. 

 

I arbetet finns det en rad förbättringar jag personligen skulle kunna göra. Först och 

främst göra en tidsplanering för att få reda på hur mycket tid de olika delarna av 

arbetet får ta. Det här gör att bättre struktur skapas och arbetet drar inte ut lika mycket 

på tiden. Jag är även sådan som person att jag vill lösa mycket av mina problem själv 

istället för att fråga någon bättre kunnig. Även detta gör att tiden för arbetet har 

förlängts. Detta är stor lärdom som jag har stor nytta av i framtida arbeten.  

 

Slutligen har arbetet gett mig hög felsökningsförmåga och praktisk erfarenhet av 

elektronikkonstruktion där jag fått tillämpa mycket som jag lärt mig i utbildningen. 
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8 Uppkoppling av Breakout box 
Här nedan följer en instruktion hur man kopplar in Breakout boxen. 
 

8.1 Matningsspänning 
Det behövs 9 V för att driva boxen.  
Koppla 9 V till rött don på spänningsaggregatet och rött don på boxen märkt ”9 V”. 
Koppla jord till svart don märkt ”–” och svart don på boxen märkt ”gnd”. OBS! 
Koppla inte jord till grönt don på spänningsaggregatet märkt ”gnd”. Boxens don är 
placerade i mitten av boxen, se Figur 16.  
 

8.2 Signaljord 
Signaljord och matningsjord ska vara samma och måste kopplas ihop externt. Koppla 
alltså en till jordkabel från matningsaggregatet, alternativt GND på boxen, till valfritt 
svart don för signalerna på boxen, ex. svart don vid IN för IMPELLER. (Detta skulle 
istället kunna ordnas internt i boxen genom att löda fast en kabel mellan 
matningsjordsdon och signaljordsdon) 
 

8.3 Insignal 
Insignalerna går genom den svarta kontakten som skruvas fast på sidan av boxen. 
Andra änden kopplas in till transmittern. 
 

8.4 Avläsning av signalerna 
För att se insignalerna på oscilloskopet kopplas kablar mellan denna och boxens 
kopplingsdon märkta IN. Koppla enligt markeringar på boxen, rött don = signal, svart 
don = jord. Drumsignalerna läses av högst upp på locket av boxen och 
impellersignalerna läses av längst ner, se Figur 16. 
 
Utsignalerna, fyrkantpulserna, som ska gå till frekvensräknaren kopplas mellan denna 
och kopplingsdonen märkta OUT på boxen, rött don = signal, svart don = jord. 
 

 
Figur 16: Bild över toppen av boxen. Det behövs sammanlagt 12 stycken inkopplingar inklusive donet 
på sidan samt den extra jorden mellan matningsjord och signaljord. 
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 Appendix A1 Komponentlista grundkomponenter 
Tabell 5 innehåller de komponenterna som utgör grunden för Breakoutboxen. 

  

Komponent Antal ELFA 

artikelnr. 

Datablad 

Labbkort CEM3 

epoxilaminat, RE310-S1 

1 48-313-84 https://www1.elfa.se/data1

/wwwroot/assets/datasheet

s/04831384.pdf 

Dubbel polskruv svart/röd 1 40-730-78 - 

Polskruv svart 4 - SAAB 

Polskruv röd 4 - SAAB 

Kontaktdon insignal 3 - SAAB 

Kontaktdon Fokker 50 1 - SAAB 

Kontaktdon SAAB 340 1 - SAAB 

Kontaktdon Dash 8 1 - SAAB 
Tabell 5: Databladens källa för grundkomponenterna är delvis från ELFA. De som är angivna med 

SAAB är komponenter som SAAB:s anställda har hjälpt mig att inhandla från respektive leverantör. 

 



 49

Appendix A2 Komponentlista första förstärkningen 
Tabell 6 innehåller de olika komponenterna som ingår i den första delen av 

förstärkarkopplingen för Breakoutboxen samt en länk till databladen för dessa. 

 

Komponent Antal ELFA 

artikelnr. 

Datablad 

Operationsförstärkare 

uA741CP (DIL8) 

2 73-010-21 https://www1.elfa.se/data1

/wwwroot/assets/datasheet

s/07301021.pdf 

Motstånd 1 MΩ 2 - - 

Motstånd 1 kΩ 2 - - 

Motstånd 1,2 kΩ 2 - - 

Kondensator 10 nF 2 65-226-84 - 

IC-sockel 8-pol virning 2 48-134-08 https://www1.elfa.se/elfa3

~se_sv/default.jsp?item=4

8-134-08#item=48-148-

34; 
Tabell 6: Databladens källa för första förstärkarkopplingen är angiven från ELFA:s hemsida. 
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Appendix A3 Komponentlista andra förstärkningen 
Tabell 7 innehåller de olika komponenterna som ingår i den andra delen av 

förstärkarkopplingen för Breakoutboxen samt en länk till databladen för dessa. 

 

Komponent Antal ELFA 

artikelnr. 

Datablad 

Operationsförstärkare 

uA741CP (DIL8) 

2 73-010-21 https://www1.elfa.se/data1

/wwwroot/assets/datasheet

s/07301021.pdf 

Motstånd 47 kΩ 4 - - 

Motstånd 10 kΩ 6 - - 

IC-sockel 8-pol virning 2 48-134-08 https://www1.elfa.se/elfa3

~se_sv/default.jsp?item=4

8-134-08#item=48-148-

34; 
Tabell 7: Databladens källa för andra förstärkarkopplingen är angiven från ELFA:s hemsida. 
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Appendix A4 Komponentlista spänningsreglerare 
Tabell 8 innehåller de olika komponenterna som ingår i spänningsregleringen för att 

omvandla 9 V till 5 V. 

  

Komponent Antal ELFA 

artikelnr. 

Datablad 

Spänningsregulator 

LM78M05CT/NOPB TO-220 

1 73-268-44 https://www1.elfa.se/data1

/wwwroot/assets/datasheet

s/07326844.pdf 

Elektrolytkondensator 100 µF 1 67-008-84 https://www1.elfa.se/data1

/wwwroot/assets/datasheet

s/06701056.pdf 

Elektrolytkondensator 10 µF 1 67-008-01 https://www1.elfa.se/data1

/wwwroot/assets/datasheet

s/06701056.pdf 

DC/DC-omvandlare +/- 5 V 

TMA0505D 

1 69-563-61 https://www1.elfa.se/data1

/wwwroot/assets/datasheet

s/qnTMA_Data_E.pdf 
Tabell 8: Databladens källa för komponenterna för spänningsregleraren är angiven från ELFA:s 

hemsida. 
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Appendix C Protokoll för bränsletesterna 
 

Protokoll för Fokker50 
Flow Point TimeDiff 

Display 

TimeDiff Demand PulseTime 

Display 

PulseTime 

Demand 

100±10 PPH ms 2.5±0.5 ms ms 38-86 ms

350±10 PPH ms 8.75±0.15 ms ms 38-60 ms

750±10 PPH ms 18.75+0.175/-0.2 ms ms 38-60 ms

1200±10 PPH ms 30.0+0.4/-0.35 ms ms 43-64 ms

1600±10 PPH ms 40.0±0.725 ms ms 60-75 ms

 

Protokoll för SAAB340 
Flow Point TimeDiff 

Display 

TimeDiff Demand PulseTime 

Display 

PulseTime 

Demand 

70±10 PPH ms 1.75±0.75 ms ms 83-150 ms

100±10 PPH ms 2.5±0.5 ms ms 67-103 ms

200±10 PPH ms 5.0±0.375 ms ms 51-68 ms

400±10 PPH ms 10.0±0.25 ms ms 45-60 ms

600±10 PPH ms 15.0±0.25 ms ms 45-60 ms

800±10 PPH ms 20.0±0.325 ms ms 45-60 ms

1000±10 PPH ms 25.0±0.5 ms ms 45-60 ms

 

Protokoll för Dash8 
Flow Point TimeDiff 

Display 

TimeDiff Demand PulseTime 

Display 

PulseTime 

Demand 

80±10 PPH ms 2.0±0.75 ms ms 35-125 ms

100±10 PPH ms 2.5±0.5 ms ms 35-86 ms

300±10 PPH ms 7.5±0.25 ms ms 35-50 ms

750±10 PPH ms 18.75±0.25 ms ms 35-46 ms

1200±10 PPH ms 30.0±0.5 ms ms 43-50 ms
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Appendix D Kravspecifikation 
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Appendix E Kretsschema 
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Formelförteckning 
 
1 Vout/Vin = (R1+R2) / R1 s.28 

2 t = R * C s.29 

3                 Vin * 1024 
ADC  =   _________ 
                    Vref 

s.35 

4 Vout = (R1+R2) / R2*Vin s.36 

5 x = 20*log(Vout/in) s.42 

6                      1 
fc  =     __________ 
           R * C * 2 * pi 

s.42 

 


