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Sammanfattning 
Varje år skadas eller dödas hundar av rovdjur i samband med framförallt jakt. 

Olyckorna leder till debatter angående rovdjurens vara eller inte vara. Detta arbete 

utreder möjligheterna till skydd för dessa hundar. Skyddsmetoden som utreds är en väst 

som utlöser en elektrisk puls vid ett angrepp. Tanken är att oavsett var på västen ett 

angrepp sker så ska en spänningsstöt utlösas vilket ska få angriparen att släppa taget. 

Arbetet är en vidareutveckling av ett koncept som tagits fram av Prodelox AB i 

Linköping.  

Konceptframtagandet följer en systematisk konceptutveckling där arbetet delas in i olika 

faser för att på ett överskådligt sätt komma fram till en prototyp. Första fasen 

undersöker hur marknaden ser ut på liknande produkter och mynnar ut i en 

kravkriterielista där produktens funktionalitet specificeras. Andra fasen delar upp 

huvudprodukten i mindre grenar som åskådliggörs i ett funktion/medels- träd. Sista 

fasen genererar ett antal olika koncept som utvärderas varav ett koncept går vidare till 

prototyptillverkning.  

Rapporten beskriver arbetet fram till en prototyp där önskade funktioner är 

implementerade, prototypen kommer ligga till grund för beslut om produkten ska 

utvecklas vidare fram till en färdig produkt.  

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

Abstract 

Every year dogs are injured or killed by predators in relation to particular hunting. 

These accidents lead to debates about predators existence. This work investigates the 

possibilities of protection for these dogs. Protection method that is 

investigated is a vest that triggers an electric pulse when an attack occurs. The idea 

is that irrespective of where on the vest the attack takes place a voltage shock is 

released which will get the attacker to get away. The work is a further 

development of a concept early developed by Prodelox AB in Linköping. 

 

The concept development follows a methodology where the work is divided into 

different phases in order to clarify the work and finally it ends up with a prototype.  

The first phase examines how the market looks to similar products and leads up to 

a specification of requirements where the functionality of the product 

is specified. Second phase divides the main product in smaller pieces which 

is illustrated in a function/method-tree. The last phase generates a number 

of different concepts that is evaluated and one concept goes further to making 

a prototype. 

The report describes the work up to a prototype in which the required functions are 

implemented and the prototype will form the basis for decisions about the products 

future. 
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1  Inledning  

1.1 Bakgrund 

Examensarbetet grundar sig på en idé som jägaren Thure Sundqvist fick om att på något 

sätt kunna skydda jakthundar mot angrepp från rovdjur genom att utlösa en elektrisk 

stöt. Thure fick stöd från Almi företagspartner AB att göra en konceptstudie på olika 

alternativ till skydd. Prodelox AB i Linköping fick uppdraget att utföra arbetet. Efter en 

lyckad första brainstorming gav Almi ytterligare medel för att ta idén ett steg längre. 

Återigen var det Prodelox som fick uppdraget. Arbetet ledde till ett flertal olika tekniska 

principer som presenteras i avsnitt 4. Av de olika förslagen var det elektriciteten enligt 

Figur 4.2 som verkade mest lovande och en funktionsmodell togs fram för att kunna 

fälttestas, funktionsmodellen beskrivs i avsnitt 4.2. Efter lyckade konceptstudier har 

Thure tillsammans med sin dotter Chris Sundqvist startat bolaget Wolf Proof Sverige 

HB. Examensarbetet som presenteras i denna rapport beskriver den vidare utvecklingen 

av produkten på uppdrag av Wolf Proof Sverige HB med handledning av Prodelox AB. 

1.2 Syfte  

Syftet med arbetet är att undersöka möjligheterna till att skydda hundar från rovdjur. 

Skyddet som det syftar på är en elektronisk hundväst som ska verka avskräckande vid 

ett angrepp genom att angriparen får en elektrisk stöt. Arbetet kommer ligga till grund 

för vidare utveckling av produkten. 

1.3 Mål 

Målet med arbetet är att designa och tillverka en prototyp av enheten som genererar den 

elektriska stöten. Enheten består av kretskort, inkapsling och anslutningar och ska ligga 

till grund för en enhet som ska kunna monteras i en framtida väst. För att testa 

funktionen ska en enkel prototyp av västen tillverkas som har full funktionalitet.  

1.4 Avgränsning 

Denna rapport fokuserar i första hand på framtagandet av elektroniken, elektronikskydd 

och verifiering av triggern. Dessa delar innefattar även anslutningar mellan kretskort-

strömskenor och kretskort-trigger.  

  



Utveck ling av skyddsväst  för jakthundar mot  rovdjursangrepp  

 

2 

 

1.5 Definitioner 

Följande begrepp används fortsättningsvis i rapporten. 

 

Tabell 1: Definitioner 

Ord Betydelse 

Trigger Utlösningsmekanismen, aktiv vid angrepp. 

Elektronikenhet Enheten som alstrar strömstöten.  

Strömskenor Det som överför elektriciteten till angriparen. 
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2 Teoretisk referensram 

Kapitlet beskriver vilka metoder som använts under arbetets gång. Konceptframtagandet 

delas in i tre delar utifrån kompendiet ”Systematisk konceptutveckling” [11]. Utifrån 

koncepten tas sedan en prototyp fram för att utvärdera funktionaliteten. 

2.1 Problemgranskning 

Första fasen är till för att skapa en konstruktionskriterielista där det framgår vilka 

egenskaper produkten ska ha, listan kan ändras under arbetets gång när nya idéer 

kommer fram. För att skapa en kriterielista preciseras problemen och vilka mål som ska 

uppnås.  

2.1.1 Problemgranskning 

Problemet granskas för att beskriva vad lösningen skall göra. Detta steg behöver inte 

förklara hur lösningen ska uppnås utan endast vad lösningen ska innebära. För att detta 

steg ska få med alla möjliga synvinklar bör följande frågeställningar besvaras.  

 Vad är problemet? 

 Vem är produkten ämnad för? 

 Vad är målet? 

 Vilka begränsningar finns för att lösa problemet? 

2.1.2 ”State of the art” 

Marknaden undersöks efter alternativa lösningar på samma problem. Detta för att 

undvika att ”uppfinna hjulet på nytt” och att dra nytta och lärdom av andras 

erfarenheter. 

2.1.3  Upprätta en konstruktionskriterielista 

Konstruktionskriterielistan beskriver alla egenskaper som produkten ska innehålla. 

Varje punkt anges som krav eller önskemål, kraven måste uppfyllas medan önskemålen 

är önskvärda men inte nödvändiga. Kraven bör skrivas så att de går att verifiera med 

olika tester. Listan upprättas efter en checklista för att inga kriterier ska missas. 

Kriterielistan är ett levande dokument som ändras allt eftersom produkten utvecklas och 

problemet tydliggörs. 
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2.2 Funktionsanalys 

Andra fasen i konceptutvecklingen syftar till att bryta ner problemet i mindre bitar som 

presenteras i ett funktions/medelsträd.  

2.2.1 Black box 

Överst i funktions/medel-trädet visas produktens huvudsakliga uppgift. Den utformas 

lösningsoberoende och består av en operand som är input och output till black boxen, 

Figur 2.1 visar principen. Inuti boxen omvandlas vald input till vald output enligt 

principer som preciseras längre ned i funktions/medel-trädet.  

 

 

Figur 2.1: Black box- modellens princip där en operand omvandlas inuti boxen. 

2.2.2 Upprättande av funktions/medel-träd 

Utifrån black box-modellen delas huvudproblemet upp i mindre grenar för att på ett 

överskådligt sätt presentera olika alternativa lösningar. Trädet består av funktioner och 

medel. Funktioner beskriver uppgiften och medlet realiserar funktionen. 

2.3 Konceptuell konstruktion 

Tredje och sista fasen syftar till framtagandet av koncept samt vidare utveckling av 

dessa. 

2.3.1 Etablera koncept 

Ett antal koncept tas fram utifrån funktions/medel-trädet, antalet olika koncept beror på 

hur mycket tid/pengar som finns till förfogande samt hur rimliga de verkar.  

 

2.3.2 Granska & utvärdera koncept 

De framtagna koncepten granskas och beskrivs mera detaljerat. För och nackdelar med 

respektive koncept tas upp och koncepten justeras efter behov.   

Koncepten jämförs mot varandra och kontrolleras så att de uppfyller 

konstruktionskriterielistan. Slutligen väljs ett fåtal koncept för vidare utveckling. 
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2.4 Prototypframtagning 

Beroende på typ av produkt kan underlag för prototyptillverkning ta vid utifrån de 

framtagna koncepten. Prototypen testas och utvärderas för att ytterligare förädla 

konceptet på väg mot en färdig produkt. Beroende på utfallet från prototypen kan hela 

kedjan behöva itereras för att skapa ytterligare en prototyp. 
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3 Rovdjursattacker 

Bakgrunden till framtagandet av en skyddsväst för jakthundar är att fridrivande 

jakthundar riskerar att bli attackerade av rovdjur i form av framförallt varg och lodjur. 

Jakt med lös hund är i Norden en vanlig jaktmetod [8] men på grund av angreppen på 

hundar undviker jägare i rovdjurstäta områden att släppa sin hund. Många jägare som 

jagar med hundar får en nära relation med djuret vilket gör att de måste skyddas när de 

vistas i farliga miljöer. Vargdebatten är en känslig fråga för många och åsikter om 

vargens existensrätt går ofta isär. Hundar som attackeras ger upphov till starka 

reaktioner och är en bidragande orsak till olovlig jakt av både varg och lodjur. En 

undersökning i Finland visade att förutom rädsla för attacker på människor var 

problemet med hundar och jakt det största framtida problemet som uppkommer med en 

ökande vargstam [6]. 

3.1 Efterfrågan 

Jakt i Sverige är både ett fritidsintresse och för en del även en livsstil. Totalt finns  

ungefär 150 000 jakthundar i Sverige som används vid olika typer av jakt [9]. Dessa 

siffror är endast för Sverige men problemet finns givetvis i andra länder vilket ökar 

kundbasen sett ur ett internationellt perspektiv. Det är dock inte lika vanligt att jaga med 

lös hund i hela världen utan det är främst Ryssland och baltstaterna utanför Norden som 

använder sig av denna jaktform [9]. Även synen på hur hunden värderas varierar mellan 

olika länder.  I en del länder ses hunden mer som viltföda till skillnad mot i Norden där 

den i många fall ses som en oersättlig resurs och familjemedlem [1]. 

3.2 Vargattacker 

Under 60-talet var den skandinaviska vargen i princip utrotad och fridlystes i Sverige 

1966 [4]. Fridlysningen innebar en vändpunkt för vargpopulationen och från endast ett 

fåtal individer har stammen växt till ungefär 200st individer år 2010 [5]. Riksdagen har 

beslutat att stammen ska hållas på 210st individer och år 2009 infördes licensjakt på 

varg [3]. Antalet attacker från varg varierar årligen och år 2005 skedde 29st angrepp på 

hundar [1] och år 2008 skedde 41st attacker med 27st döda hundar som resultat [6]. 

Antalet attacker har ökat de senaste tio åren [6] och det finns flera anledningar till att 

vargar angriper hundar. En anledning är att vargen i vissa fall ser hunden som en annan 

varg. Varg och hund är samma art vilket gör att vargen känner konkurrens om sin 

partner.  Andra orsaker till attacker är att vargen känner sig hotad av hunden eller att 

den känner konkurrens om föda [1]. Vargen angriper oftast hundarna över ryggen och 

bakbenen [8]. 
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3.3 Lodjursattacker 

Lodjuret finns i hela Sverige och år 2008 uppskattades den svenska lodjurspopulationen 

till mellan 1500st och 2000st individer [2]. Förutom vargen är lodjuret det vilt som 

skadar flest hundar årligen men antalet attacker är förhållandevis små i jämförelse med 

antalet vargattacker [1]. Lodjurets attacker är i de flesta fall inte med dödlig utgång utan 

skadar endast hunden. Anledning till detta är troligtvis att lodjuret inte ser hunden som 

föda utan skyddar sig från hundar som följer efter. En annan anledning till angrepp är att 

hunden är nyfiket på lodjurets byte och att lodjuret då försvarar sin föda från 

inkräktaren. År 2005 uppgick antalet lodjursattacker på hundar till 15st. Hundarna har 

oftast blivit skadade på framkroppen [1]. 

3.4 Samtal med Jens Karlsson på Viltskadecenter 

Jens Karlsson är viltskadeforskare på Grimsö viltskadecenter och besitter stor kunskap 

gällande rovdjurens beteende i samband med kontakter med hundar. Under ett möte 

berättade han följande.  

Ett vargrevir är ca 100000ha och innehåller i genomsnitt 6,3vargar, av dessa är 2st 

vuxna djur och resten valpar. Vargar är revirhävdande och reviret skyddas från 

inkräktare genom att de blir bortjagade eller dödade. Hundar och vargar är samma art 

vilket gör det svårt för vargarna att se skillnad på en stor hund eller en varg som 

inkräktar. Vargar är överlägsna hundar både storleksmässigt och uthållighetsmässigt, 

en varg går ungefär 2mil per dag vilket ger en motion som troligtvis ingen hund 

uppnår. Att hunden ses som en konkurrent är en av tre olika anledningar till attacker 

enligt Jens Karlsson. En annan anledning är att hunden ses som en födoresurs vilket 

dock verkar vanligare utanför Skandinavien där älgpopulationen inte är lika stor. Den 

tredje orsaken till angrepp är när hunden ses som en mindre potentiell konkurrent, 

detta skulle förklara varför mindre hundar som tax och drever attackeras. Eftersom 

mödan är liten för vargen att dräpa ett så litet djur förlorar den inte på att göra det 

trots att en liten hund knappast kan misstas för en annan varg eller anses vara en stor 

konkurrent.  

Jens poängterar att det vanligaste vid möte mellan hund och varg är att det inte sker 

något angrepp överhuvudtaget men trots detta skedde det år 2009 45-47st angrepp och 

år 2010 27st angrepp. Av dessa var ungefär hälften med dödlig utgång och då främst 

mindre hundar. Antalet angripna hundar hänger ihop med snötillgången vilket i sin tur 

styr antalet jaktdagar.  

Hur hundarna attackeras skiljer sig mellan varg och lodjur. Lodjur attackerar inte 

hundar utan det är hundarna som attackerar lodjuren. Bästa lösningen på detta 

problem är enligt Jens att dressera hundarna på ett sådant sätt att hundarna inte 

springer ikapp lodjuren. Antalet lodjursskadade hundar uppgår till ungefär 15-20st 

varje år.  

Vargangreppen skiljer sig lite beroende på storleken på hunden. Små hundar attackeras 

över hela ryggen med tonvikt på den bakre hälften. Större hundar stoppas genom ett 

utfall mot låren för att sedan attackeras över ryggen. Var på ryggen de flesta angreppen 

sker är svårt att säga utan de sker relativt jämnt utspritt. Jens rekommenderar att 

västen bör skydda hela ryggen och även halsen samt baklåren.  
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Hur vargen kommer att reagera på elektriciteten är svårt att säga, testerna på 

Kolmårdens vargar är lite missvisande eftersom dessa vargar är inhägnade med 

elstängsel och har på så vis troligtvis utvecklat en respekt för elektriciteten. En 

adrenalinstinn varg i en angreppssituation kommer troligtvis reagera på ett annorlunda 

sätt, dock inte sagt att den inte kommer påverkas. Jens rekommenderar att utföra tester 

mot vildsinta hundar där ett positivt resultat skulle innebära att det finns en möjlighet 

att det även kommer fungera på vilda vargar.   
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4 Tidigare konceptstudier 

4.1 Olika tekniska principer 

Prodelox AB i uppdrag av Thure Sundqvist tog i de första stegen fram följande tekniska 

principer som presenteras i Figur 4.1, Figur 4.2, Figur 4.3, Figur 4.4, och Figur 4.5. 

 

 

Figur 4.1: Idén bygger på elektricitet där västen jordas genom en släpsko i marken, 

hundens tassar måste vara isolerade från backen.  
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Figur 4.2: Idén bygger på elektricitet där västen består av två områden med olika 

polaritet, överslag sker mellan områdena vid angrepp. 

 

Figur 4.3: Idén bygger på elektricitet som överförs via piggar på västen med olika 

polaritet. 



   

11 

 

 

Figur 4.4: Idén bygger på en väst med fickor där någon typ av illaluktande/smakande 

ämne placeras som utsöndras vid angrepp.   

 

Figur 4.5: Idén bygger på en väst med munstycken som vid angrepp sprutar ut en 

dimma av något illaluktande/smakande ämne.   
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4.2 Funktionsmodell 

Som ett steg i produktutvecklingen tillverkade Prodelox AB en funktionsmodell av 

västen. Elektroniken härstammar från ett elektriskt myggracket och elektriciteten 

överförs via metallflätor. Kapslingen som innehållet kretskortet ligger placerat i den 

gula fickan på västens ovansida. Funktionsmodellen utgår från principen enligt Figur 

4.2 tillsammans med utlösningsfunktionen som beskrivs i avsnitt 4.3. 

 

Figur 4.6: Thures hund Tua med funktionsmodellen påtagen. 

 

4.3 Trigger 

Triggern är den del på västen som styr när spänningspulsen utlöses och bör således 

täcka en stor del av västen. Energin som finns lagrad ska frigöras direkt när en angripare 

attackerar hunden. Triggern måste vara tillräckligt robust för att klara av de varierande 

förhållanden som den vistas i, den måste också vara repeterbar ifall angriparen gör flera 

attacker. Ytterligare ska den inte aktiveras om man klappar hunden eller om hunden 

gnider sig mot exempelvis benet. Prodelox tog fram idén till triggern som beskrivs i 

detta avsnitt och principen är densamma som används till det fortsatta arbetet.  

4.3.1 Funktion 

Triggern fungerar som aktivator av västen, som en strömbrytare som via någon form av 

förstärkning i sin tur urladdar spänningspulsen. Västen utlöses om det uppstår ett 

punkttryck på västen, läggs exempelvis handen på kommer trycket att fördelas över en 

större yta och skummaterialet kommer då inte komprimeras tillräckligt mycket för att 
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det ska uppstå kontakt mellan de ledande skikten. Triggerns konstruktion möjliggör att 

nästan hela västen utgör en utlösningsmekanism. 

4.3.2 Konstruktion 

Funktionen realiseras genom en konstruktion där två ledande material separeras av ett 

skummaterial, detta skyddas genom ett slitstarkt tyg på bägge sidor. De ledande 

materialen är som en tunn folie som limmas alternativt sys fast på yttertygen. Beroende 

på tätheten och tjockleken hos skummaterialet uppnås olika funktionalitet. Ett tjockare 

och tätare material ger upphov till att det krävs en högre kraft F (enligt Figur 4.7) för att 

triggern ska aktiveras. Vilken tjocklek och täthet som är lämplig testas fram, det 

viktigaste är att den verkligen utlöser vid ett angrepp. När västen sys ihop är det viktigt 

att sömmen inte går genom bägge ledande materialen eftersom det då finns risk att 

materialen får kontakt mellan sig. Västens konstruktion åskådliggörs i Figur 4.7.  

 

 

Figur 4.7: Schematisk bild över triggern, den övre genomskärningen visar västen i 

normalfallet och den undre vid ett angrepp. 
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5 Problemgranskning 

Denna del beskriver framtagandet av koncept enligt metodiken som beskrivs i kapitel 2. 

Problemet granskas och marknaden undersöks gällande olika skyddssystem med 

liknande syfte. Konstruktionskriterielista upprättas för att på ett tydligt sätt bestämma 

vilka krav produkten ska uppfylla.  

 

5.1 Problemgranskning 

Problemet granskas för att få klarhet i vad lösningen till problemet ska göra. 

5.1.1 Vad är problemet? 

Det finns idag inget bevisat effektivt skydd för hundar mot rovdjursangrepp.  

5.1.2 Vem är produkten ämnad för? 

Produkten är i första hand ämnad för jägare som använder hundar i samband med jakt. 

Produkten kan också vara ämnad för ”vanliga” hundägare som har sina hundar i marker 

där varg förekommer. 

5.1.3 Vad är målet? 

Att ta fram en enkel prototyp samt att skaffa underlag som ska ligga till grund för vidare 

utveckling av produkten. 

5.1.4 Vilka begräsningar finns för att lösa problemet? 

Tiden för arbetet är begränsat till 20veckor, den begränsade tiden gör att arbetet inte 

kommer innefatta utformningen av själva västen. 

 

5.2 ”State of the art” 

De finns som beskrivet tidigare flera olika troliga anledningar till att vargar och lodjur 

angriper hundar, oavsett vilken så finns det lösningar för att undvika eller förebygga 

skador på hunden.  Flera olika försök har gjorts men det finns inga tydliga bevis på att 

det verkligen fungerar. Det är givetvis mycket svårt att bevisa om en metod gör nytta 
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eller inte. Nedan förklaras några av de alternativa lösningar som finns på marknaden, 

även metoder som inte finns på marknaden men skulle kunna fungera förklaras 

kortfattat. Eftersom vargen är det största problemet för hundar nämns inte lodjur i 

fortsättningen av rapporten utan endast varg eller rovdjur vilket innefattar även lodjur.  

5.2.1 Kevlarväst med stålpiggar 

En skyddsväst gjord av flera lager av kevlar som kan kompletteras med band av 

stålpiggar. Skyddet utgörs både av det hårda materialet i västen och av piggarna på 

ryggen. Nackdelar är att västen blir tung och otymplig. Viltskadecenter gjorde en 

bedömning att Protectors väst med stålpiggar har potential att minska risken för angrepp 

[7], västens utformning visas i Figur 5.1. En undersökning på vargarna i Kolmården där 

en väst med stålpiggar användes på en grävling visade dock att det inte hindrar angrepp 

[6].  

 

Figur 5.1: Protectors väst utrustad med band av stålpiggar. 

5.2.2 Mässingpingla 

Hunden bär en pingla runt halsen som ger ifrån sig ett ljud så fort hunden är i rörelse. 

Tanken är att ljudet ska göra vargarna försiktiga och därför undvika att attackera. En 

nackdel är att hunden hela tiden utsätts för det höga ljudet [9]. En variant av pinglan ses 

i Figur 5.2. 

 

Figur 5.2:En variant av mässingpingla som orsakar läte när hunden rör sig. 

5.2.3 Ultraljud 

Ultraljud är ljud med frekvenser som är högre än vad ett mänskligt öra klarar av att 

registrera. Tidigare studier har visat att ultraljud har en avskräckande effekt på vargar 
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[6]. Tester av effekten från ultraljud (26kHz) på vargar i Kolmårdens djurpark 2009-

2010 visar dock att effekten troligtvis inte är tillräcklig för att stoppa ett angrepp [6]. 

5.2.4 Blinkande ljus 

Dioder som ger ifrån sig ett blinkande ljus vilket ska avskräcka attackerande djur. Idén 

är enkel och kan bäras av hunden till exempel runt halsen eller på en väst [9].  

5.2.5 Undvikande av varg 

En alternativ metod för att undvika rovdjursattacker är att undvika områden där varg 

vistas. Förutom att helt undvika områden där rovdjur vistas kan hundarna dresseras för 

att minska dess nyfikenhet att gå nära rovdjuren. 

5.2.6 Sammanfattning över olika lösningar  

För att säkerställa att en metod verkligen är effektiv skulle varje metod behöva utsättas 

för direkta vargangrepp av vilda vargar och helst av flera olika individer. Detta är 

naturligtvis svårt att genomföra vilket gör det svårt att utröna de olika metodernas 

effektivitet. En studie på Kolmårdens djurpark utfördes 2009-2010 av Frauke 

Fedderwitz och visar dock effektiviteten på några olika skyddsalternativ. Olika typer av 

anordningar som skulle efterlikna en jakthund utrustades med skyddsanordningar och 

presenterades för vargarna. Studien baseras endast på ett fåtal individer men ger ändå en 

fingervisning om vad som fungerar och inte. De olika metoderna som prövades var 

skyddsväst med och utan stålpiggar, två olika sorters ultraljud samt elektriska stötar. 

Resultatet visar att varken västen med stålpiggarna eller de olika ultraljuden ger ett 

tillfredsställande skydd. Anordningen med elektricitet gjorde att angriparen släppte 

bytet omedelbart och är den metod i undersökningen som verkar mest lovande. Studien 

visar också på att elektricitet har en viss långsiktig effekt som gör att angriparen drar sig 

för att angripa flera gånger. Flest attacker skedde långt bak på bulvanerna och i andra 

hand på mitten och minst attacker skedde runt hals och nacke [6] vilket stämmer 

överrens med Backeryds undersökning över attackerade hundar [8].  Enligt Frauke 

Fedderwitz finns det (2010) inga effektiva metoder för att skydda sin hund [6].  

Undersökning på vargarna i Kolmården visar dock på stor potential för elektricitet, det 

var dock endast en varg som utsattes för elektriciteten. Elektriciteten som användes i 

experimentet alstrades från ett träningshalsband till hundar [6].  Det bör inte dras för 

stora växlar utifrån undersökningen eftersom vargarna är inhägnade av elstängsel och 

kan ha utvecklat en respekt för elektricitet som vilda vargar saknar. 

 

5.3 Konstruktionskriterielista 

Listan beskriver vad produkten ska klara av. Varje punkt anges som krav eller 

önskemål, kraven måste uppfyllas medan önskemålen är önskvärda men inte 

nödvändiga.  
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Tabell 2: Konstruktionskriterielista 

Funktion 

Enheten ska leverera en spänningsstöt vid aktivering av triggern Krav 

En strömbrytare ska kunna aktivera och deaktivera enheten Krav 

En lysdiod ska lysa grönt när enheten är aktiv Krav 

Urladdning ska endast ske med full styrka Krav 

Enheten ska ha en batteriindikator som lyser vid låg batterinivå Önskemål 

En gul diod ska lysa när triggern är aktiv Krav 

Strömbrytaren som aktiverar enheten ska ha en fördröjning på ett par 

sekunder 

Önskemål 

 

Funktionsbestämmande egenskaper 

Spänningsstöten ska vara mellan 300V och 10000V Krav 

Energimängden som urladdas begränsas till mellan 0,1J-1J Krav 

Triggern ska utlösas om det uppstår ett punkttryck på västen Krav 

Triggern ska utformas så att oavsett var på västen angreppet sker så 

ska triggern aktiveras 

Önskemål 

 

 

 

Brukstidsegenskaper 

Enheten ska vara fuktskyddad Krav 

Enheten ska vara vattentät Önskemål 

Batteritiden ska vara minst 100 timmar Önskemål 

Batterierna ska vara utbytbara Krav 

Enheten ska fungera i vatten Önskemål 

Triggern ska klara av mer än ett angrepp innan den anses förbrukad Önskemål 

 

Säkerhet och ergonomiska egenskaper 

Enheten ska inte vara farlig för personer eller husdjur Krav 

Elektriciteten slås av efter att triggern varit aktiv mer än 10sekunder Krav 

Enheten behöver nollställas efter att triggern varit aktiv mer än 

10sekunder 

Krav 

Triggern ska inte utlösas vid beröring av t.ex. handen (en klapp) Krav 
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Produkten ska kunna CE- märkas Krav 

 

Estetiska egenskaper 

Kopplingen mellan elektronikenhet och strömskenor sker utan 

utanpåliggande kablar. 

Önskemål 

Strömskenorna ska vara utformade så att de påverkas minimalt av tät 

terräng som buskar och grenar.  

Krav 
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6 Funktionsanalys 

Under fas 2 i konceptutvecklandet används black-box modellen för att precisera 

huvudfunktionen som också blir starten på funktions/medel-trädet som tydliggör olika 

lösningsalternativ i nedbrutna delar. För att göra arbetet tydligare delas här produkten 

upp i två olika delar, nämligen elektronik och elektronikskydd. Detta görs eftersom 

dessa kan konstrueras oberoende av varandra och uppdelningen gör arbetet mer 

överskådligt. Elektronik skulle annars vara en av flera tekniska principer som kommer 

direkt efter huvudfunktionen, Figur 6.1 visar hur början på hela systemets 

funktions/medel-träd skulle se ut. Triggerprincipen anses redan genomarbetad vilket är 

anledningen till att den är streckad i funktions/medel-trädet.   

 

 

Figur 6.1: Visar första stegen i hela systemets funktions/medel-träd där endast 

elektricitetsgrenen fortsätter. 

 

6.1  Elektronik 

Denna del handlar om elektroniken och mynnar ut i ett funktions/medel-träd.  

6.1.1 Black box 

Elektronikens huvudsakliga syfte beskrivs genom black-box modellen, input till boxen 

är en inspänning och utsignal är en högspänningspuls enligt Figur 6.2. 

 

Figur 6.2: Black-box modell för elektroniken 



Utveck ling av skyddsväst  för jakthundar mot  rovdjursangrepp  

 

20 

 

 

 

6.1.2 Funktions/medel-träd 

Funktions/medelsträd upprättas för produkten, denna bryter på ett systematiskt sätt ner 

huvudproblemet i mindre delar för att på ett överskådligt sätt förstå problemet och se 

vilka val som behöver göras.  

 

Figur 6.3: Funktions/medel-träd över elektroniken. 

6.2 Elektronikskydd 

Denna del handlar om skydd för elektroniken och mynnar ut i ett funktions/medel-träd.  

6.2.1 Black box 

Elektronikens huvudsakliga syfte beskrivs genom black-box modellen, input till boxen 

är oskyddad elektronik och utsignal är en skyddad elektronik enligt Figur 6.4.  
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Figur 6.4: Black box- modell för elektronikskydd. 

 

6.2.2 Funktions/medel-träd 

Funktions/medel-träd upprättas för elektronikskyddet, Figur 6.5 visar överskådligt vad 

skydd av elektronik innebär. 

 

 

Figur 6.5: Funktions/medel-träd över elektronikskyddet. 
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7 Konceptuell konstruktion av 
elektronik 

Kapitlet beskriver tre olika koncept som tagits fram utifrån funktions/medel-trädet. 

7.1 Övergripande funktion 

Inspiration till elektroniken som alstrar stöten hämtas från de elektroniska myggsmällor 

som finns att köpa i de flesta varuhus, liknande teknik används också i boskapsfösare 

och elstängsel. Den grundläggande principen är att en liten inspänning i form av vanliga 

batterier förstärks genom olika elektroniska komponenter så att utspänningen blir i 

storleksordningen hundratals eller tusentals volt. Strömstyrkan är däremot mycket liten 

vilket gör att systemet anses ofarligt för människor och djur men ger en kraftig 

obehagskänsla.   

7.2 Elektronikkoncept 1 

Denna princip bygger på att systemet inte lagrar energi utan den höga spänningen 

skapas först när triggern aktiveras. Principen åskådliggörs i Figur 7.1. Detta ställer 

högre krav på komponenterna som momentant måste ge en tillräcklig energi för att 

skapa obehag. Fördelen med denna metod är att ingen laddning behöver lagras och att 

enheten endast är aktiv när triggern är aktiv. Problemet är att det är svårt att kontrollera 

energimängden som överförs till angriparen. 

 

Figur 7.1: Schematisk bild över konstruktionen för koncept 1. 

Fördelar:  

 Ingen uppladdningstid 

 Ingen strömförbrukning när triggern inte är aktiv 

Nackdelar:  

 Svårt att kontrollera energimängden 

 Höga krav på komponenterna 

 Svårt att garantera tillräckligt avskräckande funktion 
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7.3 Elektronikkoncept 2  

Principen är en förfining av de elektriska myggracket som finns att köpa i handeln. Ett 

myggracket fungerar på så vis att när strömbrytaren trycks in startar uppladdningen av 

en kondensator med relativt hög spänningskapacitet, storleksordningen 600volt. När 

myggan kommer åt gallret kortsluts kondensatorn som då urladdas på bråkdelar av en 

sekund. Detta system bygger på att kondensatorn är fullt uppladdat vid urladdningen, 

principen är alltså inte användbar rakt av till västen eftersom det tar någon sekund att 

ladda upp kondensatorn.   

För att principen ska vara applicerbar måste det säkerställas att kondensatorn är fullt 

uppladdat innan urladdningen sker. En lösning på problemet är att kondensatorn 

uppladdas när strömbrytaren till västen är på och att utlösningen till strömskenorna 

kontrolleras via exempelvis en transistor. När triggern aktiveras öppnar transistorn och 

kondensatorn urladdas, konstruktionsidén visas i Figur 7.2. Kondensatorn laddas sedan 

upp på nytt och urladdas inte förrän den uppnått full laddning.  

 

Figur 7.2: Schematisk bild över konstruktionen för koncept 2 

Fördelar:  

 Kontrollerad urladdningsenergi 

 Hög energi i varje puls 

Nackdelar:  

 Tidsfördröjning mellan strömpulserna 

 Kan uppstå svårigheter att styra urladdningen med transistor  

 

7.4 Elektronikkoncept 3  

Denna princip är en alternativ lösning av koncept 2, skillnaden är att spänningen ökas 

genom två steg. Första steget höjer upp batterispänningen via en svängningskrets och 

transformator till ungefär 300volt. Spänningen används till att ladda upp en kondensator 

vilket sker så fort västens huvudströmbrytare sluts. När triggern aktiveras öppnar en 

transistor och släpper ut den lagrade laddningen genom ytterligare en transformator som 

höjer upp spänningsnivån till någonstans runt 1000volt. När kondensatorn har laddats ur 

startas en ny uppladdning och nästa urladdning kan inte ske förrän kondensatorn har 

nått en viss energinivå.  Fördelen med detta är att energimängden kan begränsas genom 

valet av kondensator vilket gör systemet säkrare. Strömmen som urladdas från 

kondensatorn går genom den andra transformatorn vilket betyder att lasten som 

transistorn känner är känd till skillnad från urladdningen som sker i koncept 2.  
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Figur 7.3: Schematisk bild över konstruktionen för koncept 3 

Fördelar:  

 Kontrollerad urladdningsenergi 

 Hög energi i varje puls 

Nackdelar:  

 Tidsfördröjning mellan strömpulserna 

 Kräver fler komponenter 

7.5 Val av koncept 

Koncept 3 väljs för vidare utveckling. Anledningen är främst möjligheterna att begränsa 

energinivån samt att liknande teknik används till kamerablixtssystem vilket tyder på att 

det uppfyller kraven på robusthet. Ytterligare en anledning är att om elektroniken 

designas enligt koncept 3 krävs inte mycket justering för att skapa koncept 2.  
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8 Konceptuell konstruktion av 
elektronikskydd 

8.1 Övergripande beskrivning 

Elektroniken behöver skyddas för att klara av de varierande förhållanden som hunden 

utsätter västen för. Komponenter och batterier måste fuktskyddas och placeras på ett sätt 

som stör hunden så lite som möjligt. Till grenen skydda elektronik hör även 

anslutningar och överföra ström vilka diskuteras efter att koncepten beskrivs. 

Koncepten som beskrivs behandlar alltså själva kapslingen medan anslutningar och 

strömöverföring behandlas som delsystem som kombineras med respektive koncept vid 

valet av koncept för prototypframtagning.   

8.2 Elektronikskyddskoncept 1 

Principen bygger på att kapseln görs helt tät med två halvor i plast som skruvas samman 

med en mellanliggande packning. Hela kapseln fästs i en ficka på västens rygg. Kapseln 

kommer inte att synas utifrån. Principen visas i Figur 8.1. 

 

Figur 8.1: Underdelen av kapslingen enligt koncept 1. 

Fördelar: 

 Enkelt att skapa en fuktsäker skarv 

 Kräver mindre genomtänkt design 

Nackdelar: 

 Kräver en ficka eller liknande 

 Svårare att fästa in strömskenorna och trigger 

 Svårt att få lysdioder och strömbrytare synliga och lättåtkomliga 
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8.3 Elektronikskyddskoncept 2 

Denna princip bygger även den på två plasthalvor som skruvas ihop men skillnaden är 

att yttertyget kläms fast mellan halvorna. Monteringen sker i ett utskuret hål i yttertyget 

vilket gör att endast locket på kapseln kommer att synas på ovansidan av västen. 

Principen visas i Figur 8.2. 

 

Figur 8.2: Underdelen av kapslingen enligt koncept 2. 

Fördelar: 

 Enklare att fästa in strömskenorna och trigger 

 Kräver mindre sömmar 

Nackdelar: 

 Svårare att få en tät skarv 

 Batterilucka krävs 

 

8.4 Elektronikskyddskoncept 3 

Denna princip är en variant av koncept 2 där skillnaden är att lådan är uppdelad i två 

separata områden. Yttertyget kläms i den yttre skarven och elektroniken som finns i det 

inre området skyddas genom en packningstätad skarv. Principen visas i Figur 8.3. 

 

Figur 8.3: Underdelen av kapslingen enligt koncept 3. 
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Fördelar: 

 Enklare att fästa in strömskenorna 

 Kräver mindre sömmar 

 Enklare att skapa en tät inneslutning 

Nackdelar: 

 Batterilucka krävs 

 

8.5 Överföra ström 

Strömöverföring innefattar de ledare som placeras på västens utsida som ger angriparen 

en stöt vid ett angrepp. 

8.5.1 Ledande material i arkform 

Genom att använda ett ledande material i ”arkform” blir antalet skarvar minimala. 

Tanken är att två spegelvända mönster skärs ut ur arket, en för negativ polaritet och en 

för positiv. Dessa ansluts i kapseln och mönstret görs så önskad bredd och avstånd 

mellan polerna uppnås. 

 Fördelar: 

 Enklare montering 

 Minimalt med skarvar 

Nackdelar: 

 Kräver mallar och utskärning 

 Liten möjlighet till utstick 

 

8.5.2 Ledande material i remsform 

Material i remsform har fördelen att täckningen kan göras på många sätt och 

modifikationer blir enkla. Nackdelen är att det blir skarvar för varje ny remsa som 

ansluts. Det finns många olika typer av material med olika former som skulle kunna 

passa bra. 

Fördelar: 

 Enkelt att testa och modifiera täckningen beroende på väststorlek 

 Kräver ingen utskärning 

 Stor variation av former  

Nackdelar: 

 Fler skarvar 
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8.6 Anslutningar 

Anslutningarna mellan de olika delarna i elektroniksystemet måste vara skyddade från 

yttre påverkan. Inga kablar får ligga på utsidan av västen utan måste integreras inuti 

västen. De anslutningar som behövs för en fungerande väst är: 

 Anslutning av trigger till elektronikenhet. Triggern som fungerar som en 

strömbrytare består av två ledande tyger som är distanserade av ett 

skummaterial. Anslutningen består i att skapa kontakt mellan de två ledande 

tygerna och enheten/kretskortet. 

 Anslutning av strömskenor till elektronikenhet. Denna anslutning sammanfogar 

strömskenorna till enheten. Dessa kommer bestå av plus- och minusskenor. 

 

8.6.1 Anslutning av trigger och strömskenor till elektronikenhet 

För att koppla ihop de två ledande tygerna och strömskenorna med kretskortet finns 

olika anslutningsalternativ. Det gemensamma är att remsor av de ledande triggertygen 

och strömskenorna dras in i kapslingen och som sedan dragsäkras när locket på 

kapslingen skruvas fast. De olika alternativen att ansluta remsorna till kretskortet är 

följande: 

 Skruvanslutning, terminal med skruv/bricka 

 Krokodilklämma 

 Klämning i en kabelsko 

Det lämpligaste alternativet är en skruvanslutning, detta är det som ger det starkaste och 

driftsäkraste anslutningen med en förhållandevis enkel montering. Det finns dock 

många olika typer av skruvanslutningar som löser uppgiften.  

8.7 Val av koncept 

Kapselkoncept 3 väljs för vidare arbete tillsammans med strömskenor av ledande 

material i arkform och skruvanslutning. Anledningen är möjligheten att få en snygg 

integrering med västen samt att elektroniken skyddas genom den inre tätningen. 

Strömskenorna väljs som arkform på grund av möjligheten att få en helt skarvfri 

täckning och att utformningen kan göras på många olika sätt. Skruvanslutningen verkar 

mest driftsäker och robust och väljs till både trigger och strömskenor. 
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9 Prototypframtagning av elektronik 

 

9.1 Kretsschema 

 Ett kretsschema över uppkopplingen kan ses i Bilaga 1. En beskrivning av hur systemet 

är tänkt att fungera samt figurer över komponenterna i schemat och i verkligheten ges i 

avsnittet som följer. 

9.1.1 Batterier 

Batterier finns i en uppsjö av modeller och utförande med olika kemiska 

sammansättningar. Priserna varierar kraftigt mellan olika typer och likaså 

spänningsnivåer och användningsområden. Kraven är att batteriet ska ha låg 

egenurladdning och stort temperaturområde. Ytterligare krav är låg vikt och liten storlek 

samt att de ska vara enkla att få tag i. Vanliga hushållsbatterier som alkaliska och 

brunstensbatterier har en cellspänning på ungefär 1,5volt vilket är för lite för flera av de 

komponenter som används i kretsen. Spänningen bör uppgå till minst 2,5-3volt vilket 

innebär att det skulle behövas 2st celler i serie. Den batterityp som är mest lämpad är 

litiumbatterier, fördelen med dem är den höga energitätheten och den låga vikten. 

Självurladdningen är också lägre i denna typ av batterier. Cellspänningen på 

lithiumbatterier är drygt 3volt vilket innebär att det endast krävs ett batteri. Priserna är 

dock generellt högre på litiumbatterier i jämförelse med konventionella batterier. 

Laddningsbara batterier är också ett alternativ som skulle innebära att batteriluckan inte 

behövs, nackdelen är att det krävs en laddare. Figur 9.1 visar en jämförelse mellan ett 

litiumbatteri CR123a och ett vanligt ficklampsbatteri av typen AA. Litiumbatteriet på 

bilden är samma som används till elektronikprototypen. 

 

Figur 9.1: Jämförelse mellan batteriet som används i kretsen (det vänstra i figuren) och 

ett vanligt ficklampsbatteri AA. 
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9.1.2 Mikrocontroller 

Mikrocontroller är en liten programmerbar krets med processor, minne och olika in och 

utgångar. Systemet är uppbyggt kring en mikrocontroller (Mikrochip PIC16F505) som 

styr vad som ska ske, hur komponenten ser ut visas i Figur 9.2. Till controllerns in och 

utgångar kopplas alla andra delsystem, detta gör att systemet blir flexibelt där det finns 

möjligheter till både programuppdateringar och att ytterligare delsystem kopplas in. 

 

Figur 9.2: Mikrochip PIC16F505, mikrocontrollern som används i kretsschemat. 

9.1.3 Batteriindikator 

Som indikation på låg batterinivå används en spänningsreferens. Vilken nivå som 

referensen har beror på valet av batterityp. Ett batteri av typen CR123a har en 

urladdningskarakteristik där spänningen sjunker snabbt i början för att sedan ligga 

nästan konstant för att sedan snabbt sjunka mot noll. Med tanke på urladdningskurvan 

bör referensen ligga på en spänning strax över den nivå där kurvan avtar snabbt mot 

noll. Det kan dock vara andra komponenter som bestämmer vilken lägsta spänning som 

är acceptabel. En lägre spänning ger en längre uppladdningstid av kondensatorn vilket 

kan visa sig vara den parameter som blir avgörande. Tester får utvisa vilken nivå som är 

lämplig men någonstans mellan 2,3-2,7volt är ett rimligt värde.  

Batterispänningen jämförs med komponentens förbestämda spänningsnivå. Sjunker 

batterispänningen under den förutbestämda spänningen ändras nivån på utgången vilket 

registreras av mikrocontrollern. Hur komponenten ser ut i kretsschemat och i 

verkligheten ses i Figur 9.3. 

 

Figur 9.3: Schematisk och verkligt utseende på spänningsreferensen TC54. 
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9.1.4 Uppladdning av kondensator 

Det finns flera olika principer för att åstadkomma en ökning av batterispänningen. Den 

princip som används i kamerablixtar och myggrackets är att batterierna driver en 

svängningskrets som ”hackar” sönder likströmmen till en vågform. Denna ström 

passeras genom en transformator som beroende av lindningsförhållandet höjer upp 

spänningen. Den oscillerande strömmen kan åstadkommas på flera olika sätt genom 

traditionella elektronikkomponenter. Det finns även ”färdiga” kretsar som är 

ekvivalenta med kombinationer av flera olika komponenter. Hur vågformen på 

strömmen ser ut påverkar hur mycket elektromagnetisk strålning som alstras, en 

fyrkantsvåg ger mer strålning än en sinusformad vilket är av betydelse i kraven för CE-

märkning. 

Uppladdningen av kondensatorn sker via en laddningskrets (LT3420) som har många 

funktioner inbyggda. När enheten aktiveras skickas en signal från controllern till 

laddningskretsen att kondensatorn ska laddas. Laddningskretsen skapar då en växlande 

spänning som via en transformator och likriktningsdioder laddar upp kondensatorn till 

ungefär 320volt. Laddningskretsen känner av när kondensatorn är fullt uppladdad och 

skickar den informationen tillbaka till controllern. Denna information är användbar för 

att vid urladdning säkerställa att stöten blir tillräckligt kraftig. Kretsen underhållsladdar 

sedan kondensatorn efter ett bestämt tidsintervall. Kretsens utseende visas i Figur 9.4. 

 

Figur 9.4: Laddningskretsen är inbyggd i en 10pinnars kapsel (MSOP10). 

9.1.5 Urladdning 

När triggern aktiveras blir en av kontrollerns ingångar hög, mikrocontrollern 

kontrollerar då om kondensatorn är fullt uppladdad. Om så är fallet skickas en signal till 

en optokopplare. Optokopplaren används för att separera den känsliga elektroniken från 

de höga spänningsnivåer som förekommer i kretsen. Optokopplaren har ingen galvanisk 

kontakt genom sig utan använder en optisk signal för att aktivera dess utgångar. 

Utgången triggar en tyristor som när den aktiveras släpper igenom kondensatorns 

laddning vidare genom en transformator och ut till strömskenorna. Spänningsnivån i 

detta steg höjs upp från ungefär 300volt till ungefär 4000volt.  
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Figur 9.5: Överst optokopplare och under den tyristorn som styr urladdningen.  

9.1.6 Transformatorer 

Transformatorn är enkelt förklarat uppbyggd av två stycken spolar, beroende på 

lindningsförhållandet spolarna emellan kan spänningen ökas eller minskas. Den sida där 

inspänningen ansluts kallas primärsidan och spänningen ut fås på sekundärsidan. 

Tekniken bygger på att ett magnetfält alstras av spolen på grund av variationer i 

strömmen som flyter i spolen. Magnetfältet som alstras i primärlindningen blir till en 

ström i sekundärlindningen. Effekten på bägge sidor är förutom förluster densamma, 

detta gör att en ökad spänning leder till en minskad ström och vice versa. 

Transformatorer tillverkas i många olika former och storlekar, kraven i denna 

applikation är att vikt och storlek ska vara små men att spänningen ska ökas i 

storleksordningen från 3volt till 300volt (koncept 3) vilket ger ett lindningsförhållande 

på 1:100. Det finns dock en typ av transformatorer som inte följer proportionaliteten 

mellan spänningsökning och lindningsförhållandet, denna typ kallas ”flyback 

transformatorer” och används i till exempel kamerablixtar. 

Kretsschemat innehåller två stycken transformatorer. Transformator 1 höjer upp 

batterispänningen till 320volt för uppladdning av kondensatorn och är av ”flyback” typ. 

Den andra transformatorn höjer upp den lagrade 320volts spänningen till ungefär 

4000volt vid urladdning. Schematiska och verkliga figurer ses i Figur 9.6. 
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Figur 9.6: Överst ses transformator 1 (TF1) och under den transformator 2 (TF2). 

9.2 Säkerhetsfunktioner 

För att minimera riskerna med att något fel inträffar med triggern implementeras en 

funktion som gör att kretsen endast kan vara aktiv i storleksordningen 10 sekunder i 

sträck. Detta gör att ifall triggern går sönder eller kortsluts så stängs elektroniken av. 

Kondensatorn väljs så att den lagrade energin garanterar en avskräckande men inte 

skadlig strömpuls. Förutom energibegränsningar konstrueras systemet så att pulserna 

inte kommer för tätt samt att urladdningstiden hamnar inom gränserna för CE-

märkningen.  Av och påsättningsknappen görs tidsfördröjd för att undvika ofrivilliga av 

och påsättningar.  

9.3 Energiinnehåll 

För att säkerställa att funktionen uppfylls samtidigt som systemet är säkert för både djur 

och människor begränsas energimängden som urladdas. Den upplagrade energin i en 

kondensator beskrivs enligt formeln W=CU
2
/2 där W är den lagrade energin [Joule],    

C är kapacitansen [Farad] och U är spänningen över kondensatorn [Volt]. Riktlinjer på 

lagrad energimängd fås från elstängselaggregat som anses ofarliga men avskräckande. 

Energimängden måste också vara innanför ramarna för CE-märkningen. En snabb 

överblick över olika batteridrivna elstängselaggregat som drivs med en spänning mellan 

9-12volt visar att den lagrade energin varierar mellan ungefär 0,2-0,4 joule. Detta är 

alltså den lagrade energin, på grund av förluster är den maximala impulsenergin något 

lägre.  

Ett elektroniskt myggracket som plockades isär innehöll en kondensator som var 

specificerad ”334J 630V” vilket betyder 630volt och 330000pF (p=piko=10
-12

). Detta 

ger enligt formeln ovan en energimängd på W=CU
2
/2 =(330000*10

-12
*630

2
 )/2= 

=0,065Joule. Vilken energimängd som bör väljas i västen är inte självklart eftersom 

spannet i energimängd på ”liknande” produkter är stort. Elstängselaggregaten ligger 

högt över myggracket men dessa produkter har ett annat syfte och dess energimängder 

kan endast ses som en grov fingervisning över vilka nivåer som är rimliga. Ett 

energiinnehåll på 0,1joule är en bra gräns till en första prototyp.   
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9.4 Kretskortstillverkning 

För att kunna testa och utvärdera kopplingsschemat i Bilaga 1 tillverkas ett kretskort. 

Från början var tanken att på egen hand löda dit komponenterna på en ”labplatta” men 

efterhand har antalet komponenter ökat samtidigt som storleken på de minsta 

komponenterna gör lödning på egen hand mycket krävande. Ett exempel på storleken på 

komponenterna är laddkretsen där 10st lödben är fördelade på två rader (Figur 9.4) där 

varje rad är 3mm lång.  

9.4.1 Ytmontering 

Komponenterna på det slutgiltiga kortet är tänkt att monteras dit genom ytmontering. 

Det innebär att komponenterna löds fast på så kallade lödpaddar som är anpassade för 

den specifika komponenten. Förr i tiden var det vanligare med hålmontering vilket 

betyder att komponenterna är utrustade med ben som sitter i hål på kretskortet och sedan 

löds fast. Denna teknik används till viss del även idag men en av fördelarna med 

ytmontering är att komponentstorleken kan göras mycket liten. För att komponenterna 

ska kunna lödas fast på sina respektive ”paddar” har varje komponent ett specificerat 

mönster för hur paddarna ska vara placerade på kortet. Kretskort kan bestå av flera olika 

lager för att underlätta kopplingar mellan komponenterna. Ju fler lager ju dyrare 

tillverkning och i detta fall där antalet komponenter är förhållandevis litet krävs endast 

ett lager.   

9.4.2 Kretskortslayout 

Kretskortslayouten och kretsschemat är gjorda i programmet Eagle. Kortets 

kontaktbanor är manuellt ritade vilket kräver en hel del trixande för att undvika att två 

banor korsar varandra. Kortet är planerat på så vis att de komponenter som utsätts för de 

höga spänningarna är placerade tillsammans i första tredjedelen av kortet från vänster 

sett. Mittendelen innehåller mikroprocessorn, lysdioderna och de andra komponenterna 

som drivs direkt av batterispänningen. Den högra tredjedelen består av batteriet. 

Kretskortslayouten visas i Figur 9.7 och komponentförteckning finns i Bilaga 2. 



   

35 

 

 

Figur 9.7:Kretskortslayout utifrån kretsschemat, kortet är ritat i ett lager. 

9.5 Simulering med ”PSpice” 

För att säkerställa att elektronikkretsen fungerar enligt konstruktionskriterielistan kan 

datorsimuleringar användas. Fördelen med simuleringen är att det redan tidigt i 

processen går att testa olika kopplingar och olika komponentparametrar utan att 

tillverka kretskort eller köpa komponenter. Nackdelen är att simuleringsresultat sällan 

eller aldrig ger en exakt bild av verkligheten men det ger en förståelse för hur systemet 

kommer att fungera. Programmet som användes till simuleringen är PSpice som är en 

variant av kretssimulatorn SPICE (Simulation Program with Integrated Circuit 

Emphasis). SPICE är en mycket vanlig simulator som ofta används vid framtagande av 

nya kretsar [10]. För att göra en simulering byggs kretsen upp grafiskt med samtliga 

komponenter med respektive parametrar och kopplingar. Programmet innehåller ett 

komponentbibliotek med de vanligaste komponenterna, biblioteket kan byggas ut med 

egendefinierade eller från tillverkaren definierade komponenter. Flera olika typer av 

simuleringar kan göras. I detta fall blev dock arbetet med att försöka få till en trovärdig 

simulering för stort för att det skulle kännas meningsfullt och inga användbara 

simuleringar utfördes.  

9.6 Programmering av mikrokontroller 

Programmet som styr vad mikrocontrollern gör skrivs i C-kod, kompilatorn heter High-

Tech C och är en insticksmodul till Mikrochips programvara Mplab. Koden är skriven 

så att kravspecifikationen uppfylls gällande säkerhet och funktion. Den slutgiltiga koden 

med förklaringar kan ses i Bilaga 3. Koden överförs till controllern genom en 

programmerare som ansluts till kretskortet, programmeraren som använts är Mikrochips 

PICkit2. Avsnittet beskriver endast vissa delar av koden på ett allmänt sätt medan 

Bilaga 3 förklarar varje enskild programrad. 
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9.6.1 In och utgångar 

Definitioner av controllerns in och utgångar visas i Tabell 3, vilka portpinnar som är in 

respektive utgångar definieras i TRIS-registret och anges i början av koden.  

Tabell 3: In och utgångar på controllern 

Ingångar:  

Funktion Portpinne på PIC 

Trigger RB2 

Spänningsreferens RC5 

Done RC4 

Utgångar:  

Funktion Portpinne på PIC 

Charge RC3 

Utlösning RC2 

Gul LED RC1 

Röd LED RC0 

 

 

9.6.2 Definitioner av HÖG och LÅG- nivå 

Tabellen visar vad hög respektive låg nivå betyder för de olika funktionerna.   

Tabell 4: Definition av nivåer på respektive portpinne 

Trigger 

HÖG Trigger aktiv  

LÅG Trigger inte aktiv 

Spänningsreferens 

HÖG Batterispänning OK 

LÅG Batterispänning låg 

Done 

HÖG Kondensator full 

LÅG Kondensator inte full 

Charge 
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HÖG Kondensator laddas 

LÅG Kondensator laddas inte 

Utlösning 

HÖG Laddning utlöses 

LÅG Laddning utlöses inte 

Gul LED 

HÖG Gul LED lyser 

LÅG Gul LED lyser inte 

Röd LED 

HÖG Röd LED lyser 

LÅG Röd LED lyser inte 

 

 

9.6.3 Trigger - debouncer 

När triggern eller i princip vilken annan omkopplare som helst ändrar läge sker 

nivåändringen inte som ett rent steg utan nivån växlar mellan av/på innan det nya läget 

nås statiskt. Tiden det tar tills nivåändringen blir konstant varierar beroende på brytare 

men är endast bråkdelar av en sekund. Detta fenomen kan skapa problem eftersom 

mikrocontrollern arbetar så snabbt att dessa nivåfluktationer hinner registreras, när 

triggern aktiveras tror controllern att triggern aktiveras och deaktiveras flera gånger 

vilket naturligtvis skulle ställa till problem. För att ta hand om detta implementeras en 

”debouncer” i programmet. Den fungerar enligt följande resonemang, anta att triggern 

växlar från 0 till 1 (angrepp sker).  

 om trigger=1 

 vänta 20ms 

 om trigger=1  attack sker 

 annars ingenting  

Figur 9.8 illustrerar förloppet där en brytare växlar från 101, övre grafen visar 

signalen direkt från brytaren och den undre efter att signalen blivit ”debouncad”, 

observera att tidsskalan inte stämmer.  
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Figur 9.8: Principiell bild  över signalen från strömbrytare utan och med ”debouncer”. 
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10 Prototypframtagning av 
elektronikskydd 

10.1 Inkapsling  

Inkapslingen enligt koncept 3 innebär en låda med två separata områden, det inre 

området fungerar som ett skydd för kretskortet och den yttre håller fast lådan i västen 

genom att tyget kläms fast mellan ytterväggarna. Storleken på lådan bestäms till stor del 

av kretskortet och batteriets storlek. Prototypkretskortet som tillverkades enligt avsnitt 

9.4 och valet av batteri enligt avsnitt 9.1.1 gjorde att inkapslingens inre del fick måtten 

50x80mm. För att underlätta vid montering är det önskvärt att ha några millimeters 

avstånd mellan väggarna, för prototypen valdes avståndet till 5 mm vilket gjorde att 

lådans yttermått blev 70x110mm och höjden 33mm. Konturen på lådan är välvd för att 

följa en hundrygg och bli mer estetiskt tilltalande. Batteriluckan skruvas fast med två 

stycken skruvar och hela lådan skruvas ihop med sammanlagt 4st skruv. Inkapslingens 

utseende ses i Figur 10.1 och Figur 10.2. 

 

Figur 10.1: Bottenhalvan och locket av den inkapsling som togs fram till prototyp. 

 

Figur 10.2: Inkapslingens utseende när samtliga delar är på plats.  
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10.2 Strömbrytare 

Enheten aktiveras genom en omkopplare på utsidan av kapseln, brytaren bör vara av 

sådan karaktär att den inte riskerar att ändra läge i exempelvis tät terräng. Brytaren 

måste också vara vattenskyddad. För att undvika ofrivillig på/avstängning skulle en 

skjutströmbrytare vara lämplig men den är genom sin konstruktion svår att få 

fuktskyddad och samtidigt billig. En intressant teknik är membranswitchar som kan 

beställas med valfritt antal knappar och dioder. Knapparna går att få endast några 

millimeter höga samt klassade enligt IP67. Själva membranet som innefattar knappar 

och dioder limmas fast och ansluts genom en tunn kabel som sticks ner i kapslingen 

under membranet. Nackdelen är att de tillverkas på beställning vilket gör att priserna för 

några enstaka switchar blir högt på grund av ställtider och verktygskostnader. Ett 

exempel på en lämplig utformning av switchen ses i Figur 10.3. Till prototypen används 

en vanlig skjutströmbrytare tillsammans med tre lysdioder, en framtida produkt bör 

dock använda en membranswitch. En snabb marknadsundersökning visade att priserna 

för membranswitchen är först en engångskostnad på ungefär 15000kr och sedan cirka 

40kr/st. 

 

 

Figur 10.3: Membranswitch med två knappar och tre lysdioder. 

10.3 Täthet 

Kapslingen måste vara tät för att hålla fukt borta från elektroniken. De ytor som måste 

tätas är batteriluckan och den inre delen av kapseln. Tätningsytorna förses med ett spår 

för att rymma en mjuk gummi eller silikonpackning. Membranswitchen ska vara 

konstruerad så att anslutningskabeln är monterad under själva membranet. Switchen 

limmas fast och tätar då samtidigt hålet där anslutningskabeln går genom.  
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10.4 Anslutningar 

Anslutning av trigger och strömskenor till elektronikenhet 

Den metod som rekommenderas är enligt Figur 10.4 där remsan av det ledande tyget 

kläms mellan en bricka och lådan. Detta ger en bred kontaktyta samt dragsäkring direkt 

i anslutningen vilket borgar för god elektrisk kontakt. Problemet är att skapa en 

fuktsäker genomföring till den inre kapslingen. Den vänstra delen av Figur 10.4 

använder en gummigenomföring där en kabel dras genom väggen. Monteringsmässigt 

kommer den lösningen dock bli mycket svår. En enklare lösning är den högra bilden i 

Figur 10.4 där genomgående skruvar fungerar både som ledare genom väggen och 

anslutning. Prototypen har anslutningar enligt den högra figuren. 

 

 

Figur 10.4: Två olika alternativ av skruvanslutning, den högra kräver ett mer avancerat 

verktyg för gjutning av kapseln 

 

10.4.1 Anslutning till västen 

Anslutningen till västen görs enligt Figur 10.5, Figur 10.6 & Figur 10.7 där 

anslutningarna till triggern är skyddade under det yttersta tyglagret. Samtliga 

anslutningar dragsäkras mellan den yttre skarven av kapslingshalvorna. För att undvika 

felaktig utlösning görs urtagen i de bägge ledande skikten några centimeter större än 

kapseln medan skummaterialet ligger tätt mot ytterväggen.  
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Figur 10.5:Infästning av elektronikenhet i västen. 

 

Figur 10.6: Skiss över hur de olika materiallagren bör utformas. 
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Figur 10.7: Ytterligare en bild över idén av hur infästningen bör utformas. 

10.5 Överföra ström 

Om hunden angrips sker urladdningen till angriparen genom strömskenor som sitter fast 

på västen. Skillnaden mellan detta system och till exempel elstängsel är att strömmen 

vandrar mellan två närliggande skenor istället för att gå ner till marken. Det måste 

därför vara både plus- och minuspolaritet på skenorna. En typ av skena har testats i den 

tidigare framtagna funktionsmodellen. Tester har visat att materialet har blivit illa 

tilltygat på grund av den hårda miljön. Slutsatser som kan dras av det är att det bör vara 

ett tätt material som inte har så stort utstick från själva västen, detta för att minimera 

riskerna att materialet fastnar i tät/snårig terräng och förstörs.  

10.5.1 Utformning 

Strömskenorna ska täcka så stora delar av västen som möjligt, viktigt är dock att 

prioritera de ställen där ett angrepp förväntas ske. Dessa områden är som beskrivet i 

kapitel 3 framförallt rygg, bakkropp och hals. Bredden på de strömöverförande 

materialen och avstånden mellan polerna är avgörande för funktionen. En bredare skena 

ger en bättre strömöverföring men eftersom det krävs kontakt mellan positiv och negativ 

pol för att strömmen ska överföras så är det bättre med smalare skenor. Det är alltså en 

kompromiss mellan dessa egenskaper. En bredare skena ger också större möjlighet att 

fastsättningen blir robust. Avståndet mellan skenorna bör vara relativt litet för att öka 

sannolikheten att kontakt skapas mellan polerna. Eftersom det handlar om höga 

spänningar kan dock ett litet avstånd göra att det blir överslag mellan skenorna. Ett 

smalt avstånd ökar också risken för kortslutning om skenorna skadas och deformeras.  

Lämpliga mått är för skenornas bredd mellan 5-15mm och avståndet mellan skenorna 

ungefär detsamma. En annan formfaktor är tjockleken, en utstående skena ger en större 

strömförande area till skillnad mot en icke utstående. En utstående blir dessvärre 

känsligare för yttre påverkan. Utseendet av strömöverförarna är beroende av var västens 
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skarv hamnar, det bästa för utformningens skull är att skarven hamnar mitt under 

hunden. Två olika alternativ till utformning av strömskenornas illustreras i Figur 10.8 

och Figur 10.9 . 

 

Figur 10.8: Variant av utformning av strömskenornas placering. 

 

Figur 10.9: Alternativ lösning av strömskenornas utformning, bredden på skenorna är 

15mm och avståndet mellan dem är detsamma.  
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10.5.2 Prototyptäcke 

För att verifiera funktionen tillverkades ett ”täcke” med alla funktioner inbyggda. 

Tanken är att täcket ska testas på djur för att se hur reaktionen blir. Täckets storlek blev 

500x600mm och utseendet enligt Figur 10.15. Monteringen är enligt avsnitt 10.4.1 och 

strömskenornas utformning är enligt Figur 10.9. Täcket är utformat helt plant för att 

underlätta sömnadsarbetet. Täcket tillverkades enligt nedanstående ordning. 

1. Undre tyg och triggerns ena ledande skikt limmas och sys ihop. Hål uttages i det 

ledande skiktet.  Figur 10.10 visar första steget. 

 

Figur 10.10: Steg 1 i monteringen, sömmen läggs enligt de streckade linjerna. 

2. Strömskenor limmas och sys fast på yttre tyglager. Hål uttages i yttertyget. 

Figur 10.11 visar andra steget. 

 

 

Figur 10.11: Steg 2 i monteringen, strömskenorna limmas och sys fast. 
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3. Övre ledande skikt och yttertyg limmas och sys ihop, sömmen läggs mellan 

strömskenorna. Hål uttages i det ledande skiktet. Figur 10.12 visar tredje steget. 

 

 

Figur 10.12: Steg 3 i monteringen, ledande tyget limmas och sys fast mellan 

strömskenorna enligt de streckade linjerna. 

 

4. De bägge tygen sys ihop distanserade av skummaterialet, sömmen får inte gå 

genom bägge ledande skikten. Figur 10.13 visar fjärde steget. 

 

 

Figur 10.13: Steg 4 i monteringen, halvorna sys ihop med skummaterialet mellan sig, 

sömmen läggs enligt de streckade linjerna. 
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5. Kapslingen med elektroniken ansluts och skruvas fast enligt Figur 10.14. 

 

 

Figur 10.14: Steg 5 i monteringen, kapslingen ansluts och skruvas fast. 

 

Figur 10.15: Slutliga resultatet av täcket som ska användas till tester. 
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11 CE märkning 

För att produkten ska kunna säljas måste den CE märkas. Det innebär att tillverkaren 

eller importören intygar att produkten följer EU:s regelverk. En CE märkt produkt får 

sedan säljas i hela EES området vilket förutom EU innefattar Norge, Liechtenstein och 

Island.  

11.1 CE-märkning av ”liknande produkter” 

Hur en produkt ska CE märkas är inte alltid självklart. Det gäller att hitta lämpliga 

direktiv och standarder som är tillämpliga på den aktuella produkten. För att hitta 

lämpliga direktiv för skyddsvästen har andra ”liknande” produkter undersöks. Till CE- 

märkta produkter hör en ”EG försäkran om överrensstämmelse” där det beskrivs vilka 

direktiv och standarder som applicerats på respektive produkt. Genom att studera dessa 

försäkringar från ett antal olika produkter har nedanstående tabell upprättats. Detta ger 

en bild över vilka direktiv som kan vara applicerbara.  

 

Tabell 5: Olika EU-direktiv och standarder 

Direktiv 

1999/5/EC Radio & teleterminalutrustning (R&TTE) 

2006/95/EC Lågspänningsdirektivet 

2004/108/EC Elektromagnetisk kompabilitet (EMC) 

Standarder 

EN61000-6-1:2007 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 6-1:Generella 

fordringar - Immunitet hos utrustning i bostäder, kontor, 

butiker och liknande miljöer 

EN61000-6-3.2007 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 6-3: 

Generella fordringar - Emission från utrustning i bostäder, 

kontor, butiker och liknande miljöer 

EN 60335-2-76 Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - 

Säkerhet - Del 2-76: Särskilda fordringar på 

elstängselapparater  

EN 55014-1:2007-0 Elektriska hushållsapparater, elverktyg och liknande 

bruksföremål - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - 

Del 1: Emission 

EN 55014-2:2009-06 Elektriska hushållsapparater, elverktyg och liknande 

bruksföremål - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - 

Del 2: Immunitet 

EN 61000-3-2:2006-10 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 3-2: 

Gränsvärden - Gränser för övertoner förorsakade av 
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apparater med matningsström högst 16 A per fas 

EN 61000-3-3:2009-06 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 3: 

Gränsvärden - Begränsning av spänningsfluktuationer och 

flimmer i lågspänningsdistributionssystem förorsakade av 

apparater med märkström högst 16A 

EN 60335-1: 2007-02 Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - 

Säkerhet - Del 1: Allmänna fordringar 

EN 60335-2-76: 2008-08 Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - 

Säkerhet - Del 2-76: Särskilda fordringar på 

elstängselapparater  

 

Tabell 6:Standarder och direktiv för ”liknande” produkter 

Elektrisk myggracket, Biltema 

2004/108/EC 

EN61000-6-1:2007 

EN61000-6-3.2007 

 

Skällhalsband, Petsafe 

2006/95/EC 

2004/108/EC 

EN61000-6-1:2007 

EN61000-6-3.2007 

 

Elstängselaggregat, delaval 20B 

2004/108/EC 

EN 55014-1:2007-0 

EN 55014-2:2009-06 

EN 61000-3-2:2006-10 

EN 61000-3-3:2009-06 

EN 60335-1: 2007-02 

EN 60335-2-76: 2008-08  
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11.2  CE-märkning av västen 

Utifrån tabellen i avsnitt 11.1 samt genom konsultation med personer med erfarenhet av 

CE märkning har direktiv och standarder för märkning tagits fram. Detta är riktlinjer för 

hur västen kan CE märkas och visas i Tabell 7.  

Tabell 7: Standarder och direktiv för västen 

Direktiv 

2006/95/EC Lågspänningsdirektivet 

2004/108/EC Elektromagnetisk kompabilitet (EMC) 

Standard 

EN 60479-1 Effects of current on human beings and livestock - Part 1: 

General aspects  
 

EN 60335-2-76:2008-08 

(delar ur den) 

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - 

Säkerhet - Del 2-76: Särskilda fordringar på 

elstängselapparater  

EN 60335-1 Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - 

Säkerhet - Del 1: Allmänna fordringar 

EN 61000-6-1 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 6-1:Generella 

fordringar - Immunitet hos utrustning i bostäder, kontor, 

butiker och liknande miljöer 

EN 61000-6-3 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 6-3: 

Generella fordringar - Emission från utrustning i bostäder, 

kontor, butiker och liknande miljöer 
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12 Resultat och diskussion  

12.1 Kretskortslayout 

Kretskorten som tillverkades enligt Figur 9.7 var tvungna att modifieras en del för att 

uppnå önskad funktionalitet. Några saker var rena misstag vid designandet av själva 

kretskortet medan några var tankefel vid designandet av kretsschemat. Felaktigheterna i 

designen av korten spaltas upp enligt nedan.  

 TF1 var ansluten på fel sätt, anslutning nummer 2 & 3 behövde byta plats, detta 

för att inte få en fasförskjutning mellan primär och sekundärlindning.  

 C1 och C2 var placerade för långt ifrån mikrocontrollern, detta ledde till att när 

laddningskretsen startade stördes mikrocontrollern ut och spänningen ut från 

portpinnarna gick mot noll. Åtgärden var att löda dit en kondensator (0,1uF) 

direkt på pinnarna Vdd och Vcc. 

 C3 var placerad för långt ifrån laddningskretsen, detta ledde till ökade 

fluktuationer i systemet. Åtgärden var att löda dit en kondensator (4,7uF) 

närmare Vcc/Vbat på laddningkretsen och jord.  

 

12.2 Kretsschema 

Felaktigheterna i systemet som helhet var användandet av TF2 för att öka upp 

spänningsnivån till tusentals volt. Problemen var att det uppstod överslag mellan olika 

komponenter och lödbanor om lastresistansen var tillräckligt hög, till exempel om 

ingenting kortsluter strömskenorna. Ett annat problem var att effekten ut från 

transformatorn blev betydligt lägre än förväntat, den största delen av energin försvann 

på vägen mellan kondensatorn och strömskenorna. Lösningen till detta var att TF2 

plockades bort och ersattes av ett motstånd som placeras parallellt med 

strömöverförarna. Detta leder till att kondensatorn vid attack laddas ut direkt över 

motståndet och ut till angriparen. Spänningen som angriparen känner blir nu densamma 

som kondensatorns, det vill säga ca. 300V. Motståndet används för att triacen behöver 

en last även om ingenting kortsluter strömöverförarna, problem uppstår annars vid 

kontrollen av utlösningen. Genom att reducera spänningsnivån sker inga okontrollerade 

överslag och känslan vid en stöt känns ganska kraftig redan vid 3,3uF kondensator 

(0,17J).  Efter att TF2 plockats bort är prototypen enligt koncept 2 istället för koncept 3 

som var tanken från början. Kretsschema med ovanstående ändringar finns i Bilaga 4. 
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12.3 Karakteristik 

För att se hur elektroniken fungerar användes ett oscilloskop där olika försök gjordes. 

12.3.1 Uppladdning av kondensator 

Uppladdningskurvan för kondensatorn på 3,3uF visas i Figur 12.1, tiden det tar att ladda 

upp kondensatorn är ungefär 0,7s. Försöket gjordes med ett fräscht batteri, ett dåligt 

batteri kommer att förlänga tiden. Eftersom tätare pulser än 1s inte är att rekommendera 

med tanke på CE-märkningen är uppladdningstiden tillräckligt kort. 

 

Figur 12.1: Uppladdning av kondensatorn tar ungefär 0,7sekunder, varje ruta är 

100volt respektive 250ms. 

12.3.2 Urladdning av kondensator 

När enheten stängs av laddas kondensatorn ur enligt Figur 12.2, detta för att enheten ska 

vara spänningslös när den inte används. Tiden det tar att ladda ur kondensatorn uppgår 

till ungefär 2s vilket är mer än godkänt. Finns ingen större vinst med att korta ner tiden 

utan snarare öka den för att minska strömuttaget under drift. 



   

53 

 

 

Figur 12.2: Urladdning av kondensatorn vid avstängning av enheten, varje ruta är 

100volt respektive 250ms. 

  

12.3.3 Upprepade spänningspulser 

Om triggern är aktiv under längre tid (angriparen biter sig fast) uppstår pulser enligt 

Figur 12.3. Tiden mellan pulserna uppgår till knappt 2,5s, det som styr tiden mellan 

pulserna i detta fall är programmet i mikroprocessorn. Om kortare tid väljs har triacen 

svårt att stänga när det inte finns någon last mellan strömskenorna. För att korta ner 

tiden krävs intrimning av motståndet parallellt med kondensatorn och tiden som triacen 

är öppen. Tiden kan även kortas ned om en kondensator med lägre kapacitans väljs, det 

är alltså en avvägning mellan flera olika parametrar. Beroende på hur stor lasten är på 

strömskenorna (angriparens resistans) får spänningspulsen olika utseenden. Försöket 

gjordes när strömskenorna låg mot varandra vilket skapade överslag som var olika från 

puls till puls, det förklarar pulsernas olika nivå i grafen. Spänningsnivån i grafen är 

därför inte av intresse utan testet utfördes endast för att se tiden mellan pulserna. 
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Figur 12.3: Grafen visar utseendet för 5st pulser i rad, varje ruta är 2,5s. 

12.3.4  Strömförbrukning 

Eftersom enheten till största delen kommer att vara i standbyläge där kondensatorn 

underhållsladdas mättes strömförbrukning endast vid detta fall. Mätningen genomfördes 

med en multimeter och förbrukningen uppgick till ungefär 20mA. Batteritypen som 

används har en kapacitet på ungefär 1500mAh vilket ger en standbytid på omkring 

75timmar. Vid mätningen var lysdioderna bortkopplade och all förbrukning gick åt till 

kondensatorns underhållsladdning. Strömförbrukningen kommer alltså bli något högre 

vid användandet av en membranswitch med lysdioder. För att minska 

strömförbrukningen kan dioden göras blinkande. En annan åtgärd är att öka storleken på 

motståndet som laddar ur kondensatorn för att minska strömuttaget. 

12.4 Inkapsling 

Prototypen som togs fram enligt koncept 3 skrevs ut i Prodelox AB:s 

friformningsmaskin och gav en bra bild vad som behöver justeras. Det finns dock en del 

skillnader från en tänkt framtida produkt på grund av att packningar och 

membranswitch behöver måttbeställas vilket inte är försvarbart innan funktionen har 

verifierats noggrannare. Detta gör att det framförallt är svårt att göra rättvisa tester på 

dess fukttålighet.  

12.4.1 Fukttålighet 

De tester som utförts visar att det kommer in vatten i den yttre skarven, detta var också 

förväntat. Det kom även in vatten till kretskortet genom skruvanslutningarna, det var 

dock inga packningar monterade på dessa. Packning tillsammans med någon form av 

silikon skulle troligtvis göra att det bli tätt. Vid testet doppades hela enheten helt under 

vattenytan. Rekommendationen är att acceptera att det kommer komma in vatten i 

västen, hur vattentäta materialen än är så kommer det förr eller senare att bli läckor. Det 

är då bättre att ha en luftande väst som gör att fukten snabbt försvinner, detta 
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tillsammans med att triggerns känslighet justeras enligt 13.1 och att kretskortets 

fuktskydd garanteras gör att vattenproblemet blir överkomligt. Ventilationshål bör 

därför göras i kapslingens yttre område för att eventuellt vatten ska kunna rinna ut. För 

att verkligen garantera att elektroniken skyddas kan den täckas över med gjutmassa 

vilket gör ett helt fuktsäkert skydd. Detta förutsätter dock ett fast monterat 

uppladdningsbart batteri, mer om det i avsnitt 13.1. 

 

 

12.4.2 Montering 

Monteringen av kapseln i prototyptäcket fungerade även om det var ganska trångt, 

monteringen skulle förenklas om storleken på kapslingen ökades. Kombinationen av ett 

mer kompakt kretskort skulle innebära att det blir mer utrymme kvar till anslutningarna 

med bibehållna yttermått. Anslutningarna med kabelgenomföringen enligt Figur 10.1 

kommer bli svår eller omöjlig att montera på grund av kabelgenomföringen vilket gör 

att anslutningarna enligt högra bilden i Figur 10.4 är att föredra. Kapslingen som tagits 

fram visar ändå på att idén med en kapsel som är infälld i västen är genomförbar och 

känns fortsatt som den bästa lösningen.  
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13 Vidareutveckling 

13.1 Elektronik 

Som helhet fungerade elektroniken tillfredsställande och är en bra grund för vidare 

utveckling. Några funktioner som inte är implementerade i detta första kort är enligt 

nedanstående punktlista.  

 Skydd mot polvändning.  

Detta kan lösas genom en batterihållare som fysiskt omöjliggör en felvändning 

av batteriet. En annan lösning är att ansluta en diod direkt vid batteriet som 

endast släpper igenom ström i rätt riktning. Problemet med dioden är att den har 

ett visst spänningsfall, eftersom batteriet endast är på 3V blir ett spänningsfall på 

0,5V till 1V ganska påtagligt. 

 

 Anslutningskontakt för membranswitch.  

Vid serieproduktion och användande av en membranswitch ersätts de tre 

lysdioderna (LED1, LED3 & LED4) och anslutningarna X1, X2 med en 

anslutningskontakt direkt till membransswitchen.  

 

 Mikrocontrollerns inbyggda tidskrets. 

Kristallen Q1 och kondensatorerna C5 & C9 känns onödiga eftersom controllern 

har en inbyggd oscillator vilken är tillräckligt noggrann för denna tillämpning. 

Om den externa kristallen tas bort frigörs dessutom två stycken I/O pinnar som 

kan nyttjas till något annat. 

 

 Tidsfördröjning av uppstart och avstängning.  

För att undvika ofrivillig påsättning eller avstängning av enheten bör en 

tidsfördröjning av aktiveringsknappen implementeras. 

 

 Justera känsligheten hos triggern. 

För att undvika att triggern aktiveras när fukt och vatten kommer in i västen bör 

dess känslighet justeras. Detta görs genom att minska motståndet R9 vilket leder 

till att det krävs bättre kontakt mellan de ledande materialen för att triggern ska 

aktiveras. Lämpligtvis används en potentiometer för att hitta ett lämpligt värde 

någonstans mellan uppskattningsvis 1-10kOhm. När motståndet är rätt ska 

triggern inte aktiveras när den sänks ner i vatten och dess känslighet ska vara 

ungefär densamma torr som fuktig. 

 

 EMC mätningar.  

Som ett led i CE-märkningen måste mätningar på elektromagnetismen utföras, 

kretsen får inte avge för mycket strålning samt att den ska klara av att utsättas 

för en viss nivå. 
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 Kretskort med flera lager. 

Prisskillnaden mellan enlagers och tvålagers kretskort visade sig vara liten. 

Nästa prototypkort bör därför ritas i två lager, eventuellt kan ena sidan användas 

som jordplan, detta minskar EMC strålningen samt gör att kortet kan 

komprimeras till ett mindre format. 

 

 Uppladdningsbart batteri och gjutning av kretskort. 

Möjligheter till att använda uppladdningsbart batteri bör utredas. Vinsten är att 

ingen batterilucka behövs, istället används en fuktsäker kontakt för anslutning av 

laddaren. Batteritiden för prototypen uppskattas till ungefär 50timmar vilket är i 

minsta laget och ett större batteri känns inte försvarbart.  

Används ett uppladdningsbart batteri kan dessutom elektroniken gjutas in för att 

skapa en helt fuktsäker miljö. Detta skulle innebära att problemen att få täta 

anslutningar genom inre väggen löses. Nackdelen med gjutning är förutom den 

extra kostnaden att kretskortet inte blir åtkomligt för reparationer. Gjutningen 

skulle å andra sidan innebära att komponenterna fixeras ytterligare på sina 

platser och på så sätt skapa en tåligare enhet. 

 

 Test av prototyptäcket. 

Rekommendationen är att göra ett test på hundar för att sedan fatta beslut om det 

är värt att gå vidare med produktutvecklingen eller inte. Som Jens Karlsson 

påpekade skulle ett positivt testresultat innebära att det finns en möjlighet att det 

skulle fungera på en vild varg. Är testets utfall negativt kommer det inte fungera 

på vargar heller. Vid test bör också en trycksensor användas för att se vilka tryck 

som uppstår innan hunden släpper taget.  

13.2 Elektronikskydd 

 Användande av en membranswitch. 

Användandet av membranswitch skulle innebära en snyggare design och en 

vattentålig strömbrytare. 

 

 Måttbeställda packningar. 

Tätningarna till batterilucka och in till kretskortet bör måttbeställas av ett mjukt 

gummi/silikonmaterial för att undvika användande av o-ringssnöre. 

13.3 Utformning av västen  

Utformningen av västen är egentligen utanför ramarna för detta examensarbete men 

några idéer har uppkommit och presenteras kortfattat i detta avsnitt. Det som 

komplicerar utformningen av denna väst är att den består av flera olika lager som inte 

får komma i kontakt med varandra. De många lagren gör också att västen riskerar att bli 

stel om inte sömnaden genomförs på ett genomtänkt sätt. Ett exempel på en söm som 

bör undvikas är rundsömmar som annars skulle vara naturligt runt exempelvis hunden 

ben.  
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13.3.1 Tvådelad väst 

Tanken med en tvådelad väst är att konstruktionen består av en ”smart” del och en 

”dum” del. Den smarta delen innehåller trigger och elektronikenhet och så vidare medan 

den dumma delen är en tygbit som fungerar som slitdel samt håller samman västen. 

Under hunden hamnar skarven av den smarta delen som hålls ihop av den dumma delen. 

Den dumma delen kan göras i olika bredder för att passa olika storlek på hundar, den 

fungerar också som en ”hasplåt” som skulle kunna säljas som reservdel. Den dumma 

delen går hela vägen under hunden och upp mellan frambenen och vidare runt halsen, 

detta gör att grenar och liknande inte fastnar så lätt i västen. Figur 13.1 visar tanken på 

hur västen skulle kunna utformas.  

 

Figur 13.1: En idé på möjlig utformning av västen bestående av två delar. 

13.3.2 Extra utrustning 

Förutom elektronik/strömskenor och så vidare som beskrivs i rapporten skulle västen 

kunna utrustas med följande. 

 Snabbkoppling till koppel.  

En ögla som sys fast i västen för att kunna koppla hunden enkelt. 

 

 Reflexpil.  

Reflex som är formad som en pil för att i mörker se åt vilket håll hunden står. 

 

 GPS ficka.  

En ficka där en GPS-pejl kan förvaras. 
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