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Inom elektronikbranschen, exempelvis vitvarutillverkare är effektstyrning av AC-
motorer vanligt förekommande. Det kan handla om effektstyrning av en 
diskmaskinsmotor, en dammsugarmotor eller en tvättmaskinsmotor. Företaget Rejlers 
ingenjörer AB har flera gånger fått uppdrag där effektstyrning av AC-motorer ingått och 
har behov av ett prototypkort för detta som ska kunna återanvändas i framtida projekt 
för att spara tid och pengar. 
Effektstyrningen av motorerna sker med hjälp av en triac och styrning av tändpulserna 
till denna triac. Detta kort är modulärt uppbyggd så att det enkelt kan anpassas till 
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Abstract 
In the electronic industrials, power control of AC motors is commonly used. For example power control 

of a washing machine motor, a vacuum cleaner motor or a coffee machine motor. The company Rejlers 

Ingenjörer AB has many projects where power control of AC motors is included. A prototype card for 

this task can save time and money for the company in the future and this is the reason for this thesis.  

The motors are power controlled by a TRIAC and control of the trigging pulses to the TRIAC. This card is 

modularly built and can easily be adapted for future projects where the power control of AC motors are 

included. 

The prototype card can be used as a subsystem in a larger electronics projects or as it is in lab 

environment for testing and evaluating new motors. 
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Sammanfattning 
Inom elektronikbranschen, exempelvis vitvarutillverkare är effektstyrning av AC-motorer vanligt 

förekommande. Det kan handla om effektstyrning av en diskmaskinsmotor, en dammsugarmotor eller 

en tvättmaskinsmotor. Företaget Rejlers ingenjörer AB har flera gånger fått uppdrag där effektstyrning 

av AC-motorer ingått och har behov av ett prototypkort för detta som ska kunna återanvändas i 

framtida projekt för att spara tid och pengar. 

Effektstyrningen av motorerna sker med hjälp av en triac och styrning av tändpulserna till denna triac. 

Detta kort är modulärt uppbyggd så att det enkelt kan anpassas till framtida projekt där effektstyrning 

av AC-motorer ingår.  

Prototypkortet kan användas som ett delsystem i ett större elektronikprojekt eller i labbmiljö för test 

och utvärdering av nya motorer.  
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 
Inom elektronikbranschen, exempelvis vitvarutillverkare är effektstyrning av AC-motorer vanligt 

förekommande. Det kan handla om effektstyrning av en diskmaskinsmotor, en dammsugarmotor 

eller en tvättmaskinsmotor. Företaget Rejlers ingenjörer AB har flera gånger fått uppdrag där 

effektstyrning av AC-motorer ingått. Att ha en prototyp för detta som kan återanvändas i framtida 

projekt skulle kunna spara tid och pengar. 

1.2 Företaget 
Rejlers ingenjörer AB är ett konsultfirma hörande till Rejlers koncernen.  Företagen erbjuder tekniska 

konsulttjänster inom elteknik, energi, mekanik, automation, elektronik, IT och telekom. Rejlers 

elektronikgrupp utför produktutveckling på kunduppdrag. Gruppens verksamhet består av 

förstudier, utveckling/design, prototyper, produktion och produktunderhåll. 

De tjänster som elektronikgruppen erbjuder är projektledning, systemdesign, analog-/digital design, 

utveckling av produktmjukvara, mjukvara för test, designverifiering samt produktifiering. 

1.3 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att ta fram en prototyp till en triac-modul för effektstyrning av 

AC-motorer med märkspänning mellan 12 - 230 V. Prototypen ska underlätta och snabba upp 

utvecklingen av nya system och produkter för Rejlers ingenjörer AB. Triac-modulen skall framförallt 

baseras på den typ av konstruktionslösningar som ofta återkommer i utvecklingsprojekten åt Rejlers 

ingenjörer AB:s kunder. Slutprodukten skall kunna användas i labbmiljö av Rejlers ingenjörer AB och 

kunna användas som ett delsystem i framtida projekt för effektstyrning av växelströmsmotorer. 

 

1.4 Avgränsningar 
Under detta examensarbete har framtagning av en fungerande prototyp för effektstyrning med triac 

prioriterats. Tanken var att prototypkortet skulle vara ett delsystem till ett större utvecklingskort 

från företaget Altium som heter Altium NanoBoard 3000. På grund av att framtagning av detta 

delsystem varit tidskrävande så har detta mål prioriterats bort.   
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1.5 Kravspecifikation 
I detta avsnitt redovisas kravspecifikation från Rejlers ingenjörer AB på examensarbetet.  

1.5.1 Grov beskrivning av produkten 

Triac-modulen ska kunna styra effekten till enfas växelspänningslast med frekvensen 50 eller 60 Hz. 

Växelspänningens nollgenomgångar ska detekteras av enheten för detektering av nollgenomgångar 

(ZCD) och användas sedan av logikenheten för att beräkna korrekt tid för att tända en triac så att 

effekt hos en motor blir korrekt. Logikenheten ska vara galvaniskt isolerad från växelspänningsnätet. 

Logikenheten ska via drivningsenheten ge tändpulser till triacen. 

 

1.5.2 Ingående delsystem 

De delsystem som ska ingå är: 

 ZCD, ansvarar för detektering av nollgenomgångar och att ge logiska (digitala) utsignaler för 

varje detekterad nollgenomgång. 

 Logikenheten, ansvarar för att triacen tänds vid inställd tändvinkel. 

 Drivningsenheten, består av kortets triac och kringliggande filter. 

 Styrenheten, omkopplare och tryckknappar. Sköter kommunikation med externa enheter 

(exempelvis en användare). 
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1.5.3 Generella krav på hela systemet 

Nedan följer generella krav på hela systemet. 

Kraven markerade med 1 är obligatoriska. Krav markerade med 2 och 3 görs i mån av tid och med 

lägre prioritet för 3. 

 Krav nr 1  Original Triac-modulen ska detektera nollgenomgångar. 1 

 Krav nr 2  Original Triac-modulens logikenhet ska vara galvaniskt isolerad från 

växelspänningsnätet. 

1 

 Krav nr 3  Original Triac-modulen ska kunna styras via tryckknappar. 1 

 Krav nr 4  Original Triac-modulen ska kunna styras externt via SPI och I/O. 1 

Krav nr 4.1 Tillägg Triac-modulen ska kunna styras externt via seriell 

kommunikation och I/O. 

1 

 Krav nr 5  Original Vid val av komponenter skall låg tillverkningskostnad strävas 

efter. 

1 

 Krav nr 6  Original Det ska vara möjligt att kunna läsa av spänningens 

nollgenomgångar externt. 

1 

 Krav nr 7  Original Det ska vara möjligt att kunna skicka tändpulser till triacen 

externt. 

1 

 Krav nr 8  Original Triac-modulen ska vara moduluppbyggd. De ingående 

modulerna är ZC-enheten, logikenheten, drivningsenheten och 

styrenheten. 

1 

 Krav nr 9  Original Kretskortet för triac-enheten ska kunna monteras på ett 

utvecklingskort. 

1 

 Krav nr 10  
Original Systemet ska vara designat för att klara av gällande EMC regler 

för emission och immunitet. 

1 
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1.5.4 Delsystem 1 - Enheten för detektering av nollgenomgångar (ZCD) 

Enhetens uppgift är att detektera ett växelspänningsnät nollgenomgångar.  

Enheten ska skicka en logisk puls vid varje nollgenomgång. Pulserna ska vara galvaniskt isolerad från 

växelspänningsnätet.  

Nedan följer krav på delsystem 1. 

 Krav nr 11  
Original ZC -enheten ska vara konfigurerbar för 230 V, 110 V, 24 V och 12 

V växelspänning. 

1 

 Krav nr 12  
Original Enheten ska skicka en binär puls för varje nollgenomgång. 1 

 

 

1.5.5 Delsystem 2 – Logikenheten 

Logikenheten innehåller tre olika styrningsmetoder, icke MCU baserad styrning, styrning med en 

MCU och extern styrning. Vid framtagning av dessa styrmetoder ska hänsyn till den totala 

tillverkningskostnaden tas. Enhetens uppgift är att beräkna när tändpulsen till triac ska ske, d.v.s. 

styra tändvinkeln α. Det ska vara möjligt att manuellt välja en av de tre metoderna. Logikenheten får 

sina insignaler via ZC.  Samtliga tre metoder ska kunna styras externt via seriell kommunikation eller 

I/O. 

Nedan följer krav på delsystem 2. 

 Krav nr 13  
Original Logikenheten ska ta emot nollgenomgångspulser. 1 

 Krav nr 14  
Original Logikenheten ska skicka tändpulser till drivenheten. 1 

 Krav nr 15  
Original Logikenheten ska kunna kommunicera externt via ISP eller IO. 1 

Krav nr 15.1 Tillägg Logikenheten ska kunna kommunicera externt via seriell 

kommunikation eller IO. 

1 

 Krav nr 16  
Original Enheten ska innehålla en mikrocontroller. 1 

 Krav nr 17  
Original Enheten ska ha en alternativ styrmetod som inte innehåller 

någon MCU. 

1 

 Krav nr 18  
Original Det ska vara möjligt att manuellt välja en av de tre metoderna. 1 
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1.5.6 Delsystem 3 – Drivenheten 

Drivenheten består av kortets triac och filter som skyddar denna triac. Vidare ska drivenheten 

galvaniskt isolera växelspänningsnätet från logikenhetskretsen. 

Nedan följer krav på delsystem 3. 

 Krav nr 19  
Original Drivenheten ska spänningssätta triacens gate med hjälp av 

styrsignaler från logikenheten. 

1 

 

 

1.5.7 Delsystem 4 - Styrenheten 

Styrenheten används för att välja olika styrmetoder hos logikenheten och för att manuellt kunna 

ställa in motoreffekten. 

Nedan följer krav på delsystem 4. 

 Krav nr 20  
Original Enheten ska innehålla omkopplare och tryckknappar som ska 

vara studsfria. 

1 

 Krav nr 21  
Original Omkopplarna skall ställa in styrmetod, med tryckknapparna skall 

man kunna styra lastens effekt. 

1 

 

1.5.8 Krav på vidareutveckling 

 Krav nr 22  
Original Triac-enheten ska vara modulärt uppbyggd och kunna integreras 

i framtida projekt där motorstyrning med triac används. 

1 

 Krav nr 23  
Original Triac-enheten ska kunna monteras på en utvecklingskort (Altium 

NanoBoard 3000) som används för test i framtida projekt. 

2 

 

1.5.9 Ekonomi 

 Krav nr 24  
Original Projekttiden är på totalt 760 timmar. 1 

 

1.5.10 Leveranskrav 

 Krav nr 25  
Original Projektgruppen ska utföra kontinuerlig tidsredovisning som ska 

kunna redovisas till beställaren när som helst under projektets 

gång.  

1 

 Krav nr 26  
Original Vid slutleverans, skall teknisk dokumentation och en 

användarhandledning finnas tillgänglig. 

1 
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1.5.11 Dokumentation 

Dokument Språk Syfte Målgrupp Format/ 

media 

Teknisk 

dokumentation 

Svenska  Beskriver systemets uppbyggnad. Beställare och 

Linköpings 

universitet 

MS Word 

dokument/ 

Elektroniskt 

Design 

underlag 

Svenska  Kretsschema över systemet. Beställare Altium 

designer/ 

Elektroniskt 

Design 

underlag 

Svenska Device sheet på ingående moduler Beställare Altium 

designer/ 

Elektroniskt 

 

 

 

1.6 Disposition 
Rapporten består av sex kapitel. Nedan redovisas vad som tas upp i respektive kapitel. 

 I kapitel 1 kan läsaren läsa bakgrunden och syftet till examensarbetet gjort och vilka krav 

som har ställts från beställarens sida. 

 I kapitel 2 redovisas viktig teori som är relevant för detta examensarbete upp. 

 I kapitel 3 presenteras viktiga verktyg som har används. 

 I kapitel 4 tar de komponenter som används i examensarbetet upp. 

 I kapitel 5 redovisas själva examensarbetet, från ide till en prototypkort. 

 I kapitel 6 redovisar examensarbetarna resultat, reflektioner och sina slutsatser.  
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2. Teori 
I detta kapitel ges teoretisk bakgrund som är relevant för detta examensarbete. 

2.1 Effektstyrning 
I det här avsnittet förklaras hur effekt beräknas och hur motoreffekt kan styras. 

2.1.1 Växelströmseffekt 

Effektutveckling p i varje ögonblick är lika med produkten av spänningen och strömmens 

momentanvärde  ( )   ( )   ( ), se figur 1 nedan. [1] 

 

Figur 1 Växelspänning (blå), -ström (grön) och effekt (röd) 

Om spänningen är periodiskt med periodtiden T kan medeleffekten kallad P1 i figur 1 beräknas med 

formeln     
 

 
∫  ( )   ( )      
   

 

 

 
∫      (  )       (    )    
   

 
, där   är vinkeln 

mellan spänning och ström. [1] 

Om spänningens och strömmens toppvärde i figur 1 skulle vara samma som i figur 2 men spänningen 

i intervallet [         ]     (      )     (    (    )) är lika med 0, kommer medeleffekten P2 

att sjunka eftersom     
 

 
∫      (  )       (    )       
   
  

 

 
∫      (  )    
   

   

   (    )    , därför blir      . 

 

Figur 2 u(t) = 0 i intervallet [tx0, tx1] 
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2.1.2 Triac 

En triac är en dubbelriktad komponent och kan betraktas som två parallellkopplade motsatta 

tyristorer med motsatt polaritet och gemensam Gate enligt figur 3. En tyristor kan endast kontrollera 

strömmen under en halv period medan triacen kontrollerar över båda halvorna av AC-vågformen. En 

triac har två huvudterminaler MT2 och MT1 som är belastningens anslutningar samt Gate som styr 

terminalerna. Det finns alltid en spänning mellan MT2 och MT1, när potentialen på MT2 är positiv då 

är MT1 är negativ. Triacen leder när den får en lämplig signal på Gate. Vanligen används en triac är 

för effektstyrning av motorer eller ljusstyrning av glödlampor. [9] 

 

Figur 3 Triac 

 

Figuren 4 visar ett exempel på styrningen av en triac. Tändpulsen aktiverar triacen vid 30˚ av varje 

halv period vilket sluter strömmen till lasten. Efter 30˚ tänds triacen och ström börjar då att gå 

genom triacen och den last som denna styr. Den ledande delen av perioden kallas för 

ledningsperiod. Den icke ledande delen av perioden kallas fördröjningstid, vilket exempelvis kan 

styras av en logikenhet. Spänningsderivatan (dV/dt) och strömmens hastighet (dl/dt) bestäms av den 

induktiva lasten. Detta beräknas med formen 
  

  
     √   (   ) och 

     

  
     

√  (   ) där   (   ) är tröskelström och  (   ) är tröskelspänning. 

 

Figur 4 Styrning av spänning med triac 
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2.2 Seriell kommunikation 
I detta examensarbete har den seriella kommunikationsbuss TWI (Two Wire serial Interface) från 

Atmel används för att skicka och ta emot data mellan olika inbyggda kretsar på prototypkortet. TWI 

är en seriell kommunikationsbuss som använder två ledare, en för sändning och mottagning av data 

(SDA) och en för klocka (SCL), se figur 5. En TWI buss kan innehålla upp till 127 enheter, där en enhet 

är master och de andra är slave-enheter. Varje slave-enhet har en unik 7-bits adress. De enda 

externa komponenter som behövs för att kommunikationen ska fungera är en pull-up resistor till 

SDA och en till SCL (R1 och R2 i figur 5). [2] 

 

 

Figur 5 TWI-buss 

 

Bussens klocka SCL drivs av master-enheten medan alla enheter kan använda SDA för att sända/ta 

emot data. Varje gång data ska skickas mellan två enheter påbörjas kommunikationen med att 

master-enheten skickar ett startvillkor genom att hålla SCL hög samtidigt som SDA får en fallande 

flank (se figur 6). Detta kommer att ställa samtliga slave-enheter i lyssnande läge. Därefter skickar 

master-enheten en 7-bits adress och en bit som talar om slaven ska skriva eller läsa, detta byte kallas 

för SLA+R/W. Om en slave-enhet känner igen adressen som master-enheten skickat så håller den 

SDA lågt under kommande klockperiod, man säger att slave-enheten skickar ett erkännande (ACK). 

Om ingen slave-enhet känner igen adressen så kommer SDA att vara hög under nästa klockcykel och 

då får master-enheten vidta lämplig åtgärd, exempelvis genom att åter försöka anropa sökt slave-

enhet eller genom att släppa bussen med ett stoppvillkor. Efter att SLA+R/W bytet är skickad och en 

ACK-bit tagits emot hos master-enheten kommer enbart den slave-enhet som känt igen sin adress 

att lyssna på kommande bitar på SDA. Beroende på om master-enheten skulle skriva till eller läsa 

från slave-enheten börjar data att skickas, byte för byte följt av en ACK-bit efter varje databyte. När 

önskat antal databytes är skickade kommer master-enheten att skicka ett stoppvillkor, vilket sker 

genom att master-enheten håller SCL hög och genererar en positiv flank på SDA. Först efter 

stoppvillkoret börjar alla andra enheter på bussen att lyssna efter nya startvillkor. 
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Eftersom master-enheten styr SCL så bestäms bussfrekvensen av master-enheten, men om en slave-

enhet i bussen är upptagen då den kommunicerar med master-enheten så kan den ”låsa” bussen 

genom att hålla SCL lågt, master-enheten kommer då att vänta tills slavenheten släpper SCL. Figur 6 

visar TWI-strukturen med ett startvillkor följt av SLA+R/W, önskad antal databyte och avslutningsvis 

ett stoppvillkor. [2] 

 

Figur 6 TWI strukturen 

 
  



 

11 
 

2.3 EMC 
EMC står för elektromagnetisk kompatibilitet som är en förkortning av det amerikanska uttrycket 

"Electro Magnetic Compatibility" som är samspelet mellan elektrisk och elektroniska utrustningar 

och miljö. Syftet med EMC är att få olika apparater att fungerar tillsammans utan att påverka 

varandra positivt eller negativt se figur 7 nedan, d.v.s. att undvika eventuella störningseffekter.  Det 

är ett krav som man ställer på en produkt precis som driftsäkert produkt, dessa krav ska uppfyllas i 

detta projekt exempelvis. Elektroniska komponenter och elektriska kretsar är också ett krav som ska 

vara reglerat i lag samt i föreskrifter. Det finns olika spridningar av elektromagnetiska fält som avges 

av elektroniska utrustningar exempelvis som radio, mobiltelefoner osv.  Produkten för detta projekt 

ska skyddas mot olika typer av störningar som kan vara induktiv störning, galvanisk störning och 

signalstörning för att kunna uppfylla prototypkraven. För att undvika störningar från nätspänningen 

sätts en X2-kondensator så nära kretsens anslutning till matningsspänningen som möjligt. En 

snubber sätts nära lastanslutningen, vilken filtrerar bort störningar från nätet och induktiv last till 

kretskortet. [10], [11] 

 

Figur 7 EMC 

 

EMC består av två nyckelbegrepp, emission och immunitet. 

 

2.3.1 Emission 

Emission handlar om elektromagnetiska störningar från elektriska komponenter. Dessa störningar 

kan antingen vara ledningsbundna eller strålande. [11] 

2.3.2 Immunitet 

Immunitet handlar om komponenters förmåga att tåla ledningsbundna eller strålande störningar 

från kringliggande komponenter. Exempel på sådana störningar är det surr som kan höras i en 

högtalare när en mobiltelefon används i närheten. [11] 
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3. Verktyg 

3.1 Altium Designer 
Altium Designer är ett utvecklingsverktyg från Altium Limited. Programvaran kan användas för att 

skapa PCB-kort men även olika så kallade soft-design. Inom soft-design ingår bland annat FPGA-

design, C-programmering av inbyggda system och grafiskt programmering av hårdvara. 

Under detta examensarbete har nedanstående delar av Altium Designer används för skapandet av 

PCB-kort: 

 Schematic level design har används för skapandet av krets-scheman och framtagning av 

Device sheet. 

 PCB level design har används för att designa PCB-layout. 

 Mixed signal simulation används för simulering av kretsar och funktionalitet. 

 

3.2 AVR studio 5 
AVR studio 5 är ett utvecklingsverktyg från det amerikanska företaget Atmel. Programmet används 

för utveckling, simulering och programmering av produkter från Atmel som exempelvis 8-bits 

mikrocontroller. AVR studio 5 har en inbyggd C kompilator och ger användaren möjligheten att 

programmera i både assembler och C. 

Under detta examensarbete har AVR studio 5 används för programmering av prototypkortets 

mikrocontroller.  

 

3.3 HAMEG HMO2024 
HAMEG HMO2024 är ett digitalt oscilloskop från företaget Rohde & Schwarz. Detta oscilloskop har 

bland annat 200 MHz bandbredd, 4 kanaler, möjlighet att trigga på seriella bussar som I2C (TWI), 

UART och SPI. Oscilloskopet har under examensarbetets gång används för test av seriell 

kommunikation och för mätning av spänningsnivåer över komponenter.  
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4. Hårdvara 
I detta kapitel redovisas de viktigaste komponenter som används under detta examensarbete. 

 

4.1 4N35 Opto-isolator 
4N35 är en opto-isolator som består av en lysdiod för signalöverföring och en fototransistor (NPN) 

för signalmottagning enligt figur 8. När lysdioden lyser börjar fototransistorn att leda genom att en 

sändare tar den elektriska signalen och omvandlar den till en stråle av modulerat synligt ljus, vilket 

absorberas av en mottagare som omvandlar det modulerade ljuset tillbaka till en elektrisk signal. 

Den kan länka två kretsar med hjälp av ljus. Kretsarna blir därför galvanisk isolerade. En viktig 

parameter hos opto-isolatorn är CTR (Current Transfer Ratio). CTR anges i procent och är lik 

strömförstärkningsfaktorn hos en transistor, den anger relationen mellan strömmen genom 

lysdioden och kollektorströmmen genom fototransistorn enligt följande formel. [12] 

     
  

  
    . [3] 

 

Figur 8 Opto-isolator 

 

4N35 har följande egenskaper  

 Hög isolationsspänning 5.3KV-7.5KV 

 CTR = 100 % 
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4.2 MOC3022 Opto-triac 
Principen för en opto-triac är densamma som för en opto-isolator, men den huvudsakliga skillnaden 

är att opto-triac har en triac-utgång så att den kan hantera växelströmskretsar. Den har en lysdiod 

på ingångssidan och en triac utgångssidan. När lysdioden aktiveras då skickar den en ljussignal till 

gate på triacen som har terminaler MT2 och MT1 vilka är belastningens anslutningar. På ingångssida 

mäts DC-spänning och på utgångssidan AC. Ingång och utgång på opto-triac är elektriskt isolerade 

från varandra. Opto-triac kan inte anslutas till en last direkt. För att driva en last behövs en extern 

triac. Den används ofta för styrning av motorer och andra drivenheter.  

 

 
Figur 9 Opto-triac 

 

MOC3020 är väl känd opto-triac som klara av upp till 400 V, vilken används i detta projekt och har följande 

egenskaper enligt databladen.  Spänningensderivatan över opto-triac beräknas med följande formel 
  

  
  √          = (V/μs), där f är frekvensen och Vin är inmotningens spänning. [13] 

MOC3020 har följande egenskaper: 

 Hög isolationsspänning 5.3KV-7.5KV 

 Överföringsförhållande 100 % 

 

 

4.3 BTB16 Triac 
BTB16 triac som klarar av 600V och 16 A har använts i detta projekt för att kunna driva en 

damsugar-motor som är på 1500 W. I BTB16-databladet finns ett nomogram som är till hjälp för 

att kunna beräkna strömmen, omgivningstemperatur, impedans och pulslängd. [14] 
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4.4 ATtiny 25 
ATtiny 25 är en 8-bits mikrocontroller från Atmel med 2 Kbyte programminne, 128 byte dataminne 

och 8 I/O pinnar (inklusive matningsspänning och jord).  ATtiny 25 har bland annat: 

 2 stycken 8-bits räknare. 

 1 stycken TWI ingång (fungerar även för andra seriella bussar). 

 6 externa avbrotts ingångar. 

 10-bits analog till digital omvandlare. 

 Intern oscillator med klockfrekvens upp till 8 MHz. 

 32 arbetsregister. [4] 

 

4.4.1 Seriell kommunikation 

ATtiny 25 innehåller grundläggande hårdvara för seriell kommunikation, detta kallas för Universal 

Serial Interface (USI). Figur 10 visar blockschema för USI. 

 

Figur 10 blockschema för USI 

 

Inkommande och utgående data sparas i en 8-bits skiftregister, kallad USIDR. Inkommande data 

samplas till USIDR via DI, medan utgående data skickas via DO.  

Den 4-bits räknare som syns i figuren ovan stegas med samma klocksignal som USIDR (USCK/SCL), 

räknaren kan generera overflow avbrott när alla bitar har inkommit/skickats. Detta avbrott möjliggör 

att USI inte belastar CPU vid väntan på ny in- och utdata. Blocket ”Two-wire Clock Control Unit” 

(TCCU) används för 2-ledarbussar (exempelvis TWI), detta block genererar ett avbrott när ett 

startvillkor detekteras på bussen (se avsnitt om TWI). Då 2-ledarbussen TWI används under detta 

examensarbete förklaras endast USI i 2-ledareläge nedan, vi vill påpeka att USI även kan användas 

för 3-ledarebussar som exempelvis SPI. 
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Figur 11visar USI för två olika ATtiny 25 (ena master och den andra slave) i 2-ledarbussläge. 

 

Figur 11 USI i TWI läge. 

Data skickas och tas emot via SDA. Master-enheten styr klockpulserna via SCL. Det är endast slave-

enheten som använder TCCU, detta eftersom bara master-enheten kan skapa startvillkor på bussen. 

Data skiftas in från höger (LSB) och ut från vänster (MSB) hos USIDR. [4] 

 

4.5 Timer kretsen 555 
Består av över 20 transistorer, 2 dioder och 15 motstånd.  LM555 bygger på både digitala och 

analoga elektroniska tekniker och kan huvudsakligen användas som monostabil-, astabil- eller 

bistabila vippa. Varje läge representerar en krets typ som har en viss funktion. I monostabilt läge är 

utgången av kretsen kvar i det låga tillståndet tills komponenten får en triggning på ingången. I 

astabilt läge fungerar räknarkretsen som en oscillator, utgången växlar ständigt tillstånd mellan hög 

och låg. Bistabilt läge som kallas för Schmitt trigger fungera som en flip-flop. LM555 

användningsområden används ofta i elektroniska kretsar som exempelvis till LED, lampan blinkers, 

puls generation, klockor logik, o.s.v. beroende på vilken funktion man väljer för moment styrning. 

Figur 12 visar LM555 komponent ser ut. Tiden som levereras av räknare beräknas med hjälp av 

följande formler. [16] 

 Tid när utgång är låg             

 Tid när utgång är hög                

 Frekvens med   
    

      
 

 

Figur 12 LM555 räknare 
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4.6 ISL22317 digital potentiometer 
En potentiometer är en reglerbar komponent som används som ett motstånd och har två olika 

varianter, en digital och en mekanisk. En digital insignal används för att ställa analog utgång för att 

justera elektroniska kretsar som styrs med mikrocontroller av protokoll som I ² C för upp eller ner 

funktion enligt figur 13. Komponenten består av en digital till analog omvandlare eller R-2R-

 integrerad krets som används för att kalibrera systemets toleranser för att kontrollera allt från 

volymen av en MP3 eller lampa.  

ISL22317 garantera 50,000 skriva cykler och har diskreta steg i motstånd. Fördelen med digital är att 

den är okänslig för smuts och fukt. [15] 

 

Figur 13 digital potentiometer 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Microcontroller
http://en.wikipedia.org/wiki/I%C2%B2C
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital-to-analog_converter
http://en.wikipedia.org/wiki/Resistor_ladder
http://en.wikipedia.org/wiki/Resistor_ladder
http://en.wikipedia.org/wiki/Integrated_circuit
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4.7 SN74CBT3253CD MUX/DEMUX 
En MUX/DEMUX består av digitala grindar som är inbyggda i den elektroniska komponenten enligt 

figur 14 nedan. Den har en eller flera adresser SEL som väljer önskad ingång till utgång. MUX/DEMUX 

används för att kombinera flera ingångar till en enda utgång via adressen SEL som styr viken 

ingångssignal som ska skickas på utgång. Det finns olika typer MUX/DEMUX för analoga och digitala 

kretsar. Multiplexer (MUX) kombinerar flera analoga eller digitala signaler som appliceras på 

ingångarna och som sedan skickas till en utgång. Demultiplexer (DEMUX) tillämpar samma princip i 

omvänd ordning, en ingång med två eller flera signalutgångar. MUX kombinerar ingångarna till en 

dataström som sänds till ingång på DEMUX och kombinerar dataström till signaler på utgångarna. 

Signaler som kommer in och skickas ut väljs med hjälp av adresserna SEL som bestäms av en 

sanningstabell vilken består av binära siffror.  MUX/DEMUX brukar användas i t.ex. ett telefonnät 

som har många anslutningar. 

 

Figur 14 MUX/DEMUX 

SN74CBT3253CD MUX/DEMUX från Texas instruments har använts i detta projekt för att kunna 

hantera olika signallägen som kommer från logikenheterna som ska skicka en tändpuls till 

drivenheten. I SN74CBT3253CD datablad finns det tabeller som innehåller funktioner som behövs vid 

önskad användning. SN74CBT3253CD har följande egenskaper. [17] 

 

 Dual 1 av 4 fet MUX/DEMUX 

 Stödjer I²C Bussen  

 Stödjer både digital och analog 

 Låg input/output minimerar lastning och signaldistorsion  

 Dubbelriktad dataflödet med nästan noll utbredningsfördröjningen  
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5. Framtagning av prototypkortet 
I detta kapitel redovisas framtagningen av prototypkortet. Kapitlet börjar med att övergripligt 

beskriva hela systemet, sedan förklaras uppbyggnaden av varje delsystem. Sista delen av detta 

kapitel redovisar PCB-designen av prototypkortet. 

Prototypkortet är modulärt uppbyggd och består av fyra olika enheter. Figur 15 illustrerar 

blockschema för hela systemet. Den röda rektangel i figuren visar gränsen mellan ingående 

delsystem och externa enheter som kan kopplas till kortet. 

 

Figur 15 Blockschema för hela systemet 

 

Prototypkortet kan med kommandon från en användare, effektstyra en påkopplad last. Nedan 

redovisas kort vad varje enhet gör. 

Växelspänning med 12, 24, 110 eller 230V (RMS) kopplas till enheten ZCD, denna enhet ansvarar för 

att detektera växelspänningens nollgenomgångar och skickar en digital signal till logikenheten vid 

varje detekterad nollgenomgång. ZCD svarar även för att galvanisk isolera logikenheten från 

nätspänningen. 

Styrenheten är en enhet som en användare (extern logik eller en människa) använder för att styra 

prototypkortet. Enheten består av tryckknappar och omkopplare som används för att skicka 

styrkommandon om önskat effektnivå hos lasten. 

ZCD 

Drivenheten 

Logikenheten 

Last 

 

Styrenheten 

Växelspänning          

 

Användare 

Galvaniskt Isolering 
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Logikenheten beräknar tiden då tändpulser ska skickas till drivenheten (tändvinkeln till triacen) så att 

lasten får den effektnivå som användaren har ställt in via styrenheten.  

Drivenheten består av kortets triac och filter till denna triac. Den last som ska effektstyras ska 

kopplas in seriellt med drivenhetens triac. Enheten svarar även för att galvanisk isolera logikenheten 

från nätspänningen. 

 

5.1 Enheten för detektering av nollgenomgångar (ZCD) 
ZCD svarar för detektering av växelspänningens nollgenomgångar. Som insignal har den 

växelspänningsnät med 12 – 230 V (RMS), som utsignal har ZCD en digital signal som blir låg vid varje 

detekterad nollgenomgång, i annat fall hög. I figur 16 visas arkitekturen för ZCD. 

 

Figur 16 arkitektur ZCD 

ZCD finns i två versioner, en för växelspänningsnät med 12 – 24 V (RMS) och en för 110 – 230 V 

(RMS). Dessa versioner visas i figurerna 17 och 18.  

 

Figur 17 Schema för ZCD 12 - 24 V 

 

 

Figur 18 Schema för ZCD 110 - 230 V 
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Resistorerna R100 till R104 är för strömbegränsning och spänningsdelning för ZDC. Resistorerna 

R100 till R103 kan ersättas med en resistor med resistansen R100 + R101 + R102 + R103 och med 

fyra gånger högre effekttålighet. Dioderna D100 till D104 är en helvågslikriktare. Transistorn Q100 

fungerar som en spänningskomparator. Resistorn R105 är kollektorresistans för transistorn Q100 och 

strömbegränsare för lysdioden i opto-isolatorn U100. Resistorn R104 är även basresistor till 

transistorn Q100. Kondensatorn C100 är tillsammans med resistorerna R100 – R103 ett lågpassfilter. 

ZCD har två olika lägen, den första är när kondensator C101 laddas upp och den andra är när 

Kondensator C101 laddas ur, nedan förklaras vad som händer vid dessa lägen. 

 

5.1.1 Läge 1, uppladdning av C101 

Växelspänning kopplas till ingångarna L (fas) och N (neutralledare). Efter varje negativ till positiv 

spänningsnollgenomgång börjar D100 att leda och C101 att laddas upp via R100 – R103 och D104. 

Under denna del av inspänningsperioden är Q100 strypt. Detta eftersom Q100 får en negativ bas-

emitter spänning, ty                 och           (se simulering i graferna längst ner i 

figurerna 21 – 24). När Q100 är strypt kan ingen ström gå via igenom R105 och opto-isolatorns 

lysdiod, detta medför att fototransistorn hos opto-isolatorn U100 är strypt i läge 1 och därmed 

kommer utsignalen ZC att vara hög. Läge 1 kommer att pågå så länge spänningen över C101,  

      ( )   
    ( )     

                             
, när detta villkor inte uppfylls kommer D100 att spärra 

eftersom den får högre potential på sin katod än anod. [6] 

Figur 19 ilustrerar de aktiva delen av ZCD under läge 1. 

 

Figur 19 ZCD, uppladdningsläge. 

 

5.1.2 Läge 2, urladdning av C101 

Lite innan kommande spänningsnollgenomgång (positiv till negativ) när spänningen  

      ( )   
    ( )     

                             
  kommer dioderna i likriktarbryggan att sluta leda och 

kondensatorn C101 fungera som en likspänningskälla, här börjar läge 2. C101 kommer mata Q100 

med basström via R104 så att Q100 bottnar och kollektorström via R105. Detta medför att ström går 

igenom lysdioden hos U100 så att fototransistorn hos denna bottnar vilket medför att utsignalen ZC 
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blir låg. D105 kommer att tvinga strömmen via R104 till basen på Q100. Figur 20 ilustrerar de aktiva 

delen av ZCD under läge 2. [6] 

 

Figur 20 ZCD, urladdningsläge. 

 

Dimensionering av resistorerna har gjorts på så sätt att strömmen genom dioden hos opto-isolatorn 

U100 blir tillräckligt stor för att fototransistorn hos U100 bottnar under läge 2. Detta kan göras på 

två sätt, antingen genom dimensionering av R100 – R105, eller via dimensioneringen av R106.  

Med Kirchhoffs spänningslag kan ekvation nedan skrivas 

                                . 

Transistorn Q100 är en MMB3904L från tillverkaren ON SEMICONDUCTOR. Denna har enligt 

datablad            . 

Opto-isolatorn U100 är en 4N35 från ISOCOM, denna har ett typiskt spänningsfall på ingångsdioden 

(       ) på 1.2V och             . Från simuleringen i figurerna 21 – 24 kan man läsa att 

               . För de olika matningsspänningarna fås spänningar över och ström igenom 

      enligt tabell 1.       är kollektorströmmen genom fototransistorn hos U100. 

 

Tabell 1 Strömmer genom opto-isolator 

Matningsspänning            =              
      
       

*100%        

12V 1.3V 1.4 mA 60 % 0.8 mA 

24V 3.5V 3.8 mA 90 % 3.4 mA 

110V 0.8V 0.8 mA 50 % 0.4 mA 

230V 2.5V 2.5 mA 80 % 2 mA 

 

Detta kräver att R106 dimensioneras så att kollektorströmmen genom transistorn hos U100 inte 

överstiger 0.4 mA (när transistorn är bottnad). 
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Figurerna nedan visar simulering av ZCD vid de olika matningsspänningsnivåerna. Varje figur 

innehåller fyra simuleringsgrafer som simulerar följande: 

 Högst upp, matningsspänningen. 

 Näst högst upp, spänningen      ( ). 

 Näst längst ner, spänningen över     , (
    ( )     

                             
). 

 Längst ner, bas-emitter spänningen för Q100. 

 

Figur 21 Simulering med matningsspänning 230 V 

 

 

Figur 22 Simulering med matningsspänning 110 V 
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Figur 23 Simulering med matningsspänning 24 V 

 

 

Figur 24 Simulering med matningsspänning 12 V 
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Figur 25 visar simulering av strömmen              som går igenom R105 och dioden hos U100. 

 

Figur 25 Simulering av strömmen igenom dioden på U100, matningsspänninge 230V (RMS) 

 

Strax efter nästa spänningsnollgenomgång (positiv till negativ), efter att 

      ( )   
    ( )     

                             
 kommer läge 2 av avslutas. D101 kommer då att börja leda 

och C101 kommer åter att laddas upp via R100 – R103 och D105. 

 

 

5.2 Logikenheterna 
Logikenheterna svarar för beräkning av tändpulser till prototypkortets triac så att den påkopplade 

lasten får den önskade medeleffekten. Efter de krav som ställds i kravspecifikationen har 

prototypkortet två interna logikenheter kallade för Logik MCU-enheten som styrs från en 

mikrocontroller och Logik CTN-enheten som består av en räknarkrets. Kortet kan även styras via en 

påkopplad extern logikenhet. 

 Prototypkortets bägge interna logikenheter kan via seriell kommunikation (TWI) styras från en 

extern logikenheten och/eller från styrenhetens knappar. Endast en logikenhet kan användas åt 

gången, valet av logikenhet sker i styrenheten (omkopplare).  
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5.2.1 Logik MCU-enheten 

Logik MCU-enheten är en logikenhet bestående av en mikrocontroller. Beräkning av tändvinkeln till 

triacen sker med mjukvara. Figur 26 visar arkitekturen för logik MCU-enheten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logik MCU-enheten har 3 insignaler, en utsignal, en TWI-buss och en ISP-buss. Nedan förklaras dessa 

in och utsignaler. 

 Reset_MCU är en reset-signal som kan aktiveras manuellt från en tryckknapp eller från 

styrenheten. 

 ZC är en digital signal som skickas från ZCD. 

 MCU_knappar är en analog signal som skickas från styrenheten. Signalen MCU_knappar kan 

ge instruktionerna start, stopp, upp, ner och ställa in logik MCU-enheten i master- eller 

slave-läge. 

 Gate_from_int_MCU är en utsignal som skickas via styrenheten till drivenheten, denna 

utsignal används som tändpulser till triacen hos drivenheten när logik MCU-enheten är vald 

som logikenhet. 

 TWI är den 2-ledarebuss som används för sändning/mottagning av data dels mellan de olika 

logikenheterna.  

 ISP är den buss som används för ISP-programmering av logik MCU-enhetens mikrocontroller. 

  

 

 

Logik  

MCU-enheten 

ZC 

    TWI 

Gate_from_int_MCU 

MCU_knappar 

Reset_MCU 

Figur 26 arkitetkur för logik MCU enheten 
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5.2.1.1 Funktionaliteten hos logik MCU-enheten 

Logik MCU-enheten har två olika lägen kallade för master- och slave-läge. Val av läge och all annan 

styrning av logik MCU-enheten sker ifrån styrenheten. Nedan förklaras arbetsuppgifterna för logik 

MCU-enheten i dessa två lägen. 

I slave-läge är Logik MCU-enheten den valda logikenheten på prototypkortet. Logik MCU-enheten 

ansvarar i detta läge för att styra utsignalen Gate_from_int_MCU (som är kopplad till gate-ingången 

hos kortets triac) så att triacen får rätt tändvinkel. Figur 27 visar arkitekturen för logik MCU enheten i 

slave-läge. 

 

Figur 27 arkitektur logik MCU-enheten i slave-läge 

 

ZC är en synkningssignal från ZCD, denna synksignal anger när en nollgenomgångar detekteras hos 

ZCD (fallande flank hos ZC). Vidare används ZC för att beräkna växelspänningens halvperiodstid 

(tiden mellan två ZC). En räknare i mikrocontrollen hos enheten med periodtiden 16 ms aktiveras. 

Värdet hos räknaren sparas varje gång ZC får ett fallande flank. Genom att räkna ut hur många steg 

räknaren räknat mellan två fallande flank hos ZC får man reda på periodtiden hos ZC. Räknaren har 

periodtiden 16 ms för att den inte ska hinna räkna mer än ett varv mellan två fallande flank hos ZC. 

Tiden mellan två ZC ska vara ca 10 ms i 50 Hz nät och ca 8.33 ms i 60 Hz nät. Räknaren används också 

för att räkna ut tiden då insignalen ZC är låg, detta genom att räkna hur många steg räknaren stegas 

med mellan en fallande och stigande flank hos ZC. 

Logik MCU-enheten styrs från styrenheten via den analoga ingången MCU_knappar. 

Styrkommandona start, stop, öka effektnivå och sänk effektnivå kans skickas till denna ingång. 

Effektnivåerna 0 %, 12.5 %, 25 %, 37.5 %, 67.5 %, 75 % och 87.5 % av maxeffektnivå kan ställas in via 

styrenhetskommandona öka och sänk effektnivå. Via mjukvaran håller logik MCU-enheten reda på 

vad det föregående inkomna styrkommandot har varit och kan på så sätt veta vilken effektnivå 

motorn ska ha när ett nytt styrkommando inkommer.  

Efter varje fallande flank hos ZC så räknar mikrocontrollern hos enheten ut när utsignalen 

Gate_from_int_MCU ska få ett högt värde (Gh) och lågt värde (Gl) enligt följande.  

                                     och                          , där          

är halva den tid som signalen ZC är låg. Anledningen till att          finns med i beräkningarna är för 
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att tändpulserna till triacen inte ska komma för nära en nollgenomgång vilket annars kan leda till att 

tändpulsen hamnar på fel spänningshalvperiod. 

 

I master-läge är det logik CTN-enheten som är vald logikenhet på prototypkorte. Logik MCU-enheten 

kommer att skicka styrkommanden som inkommit från styrenheten till logik CTN-enheten via TWI-

bussen. Figur 28 visar arkitekturen för logik MCU-enheten i master-läge. 

 

Figur 28 arkitektur logik MCU-enheten i master-läge 

 

Den inkommande signalen från styrenheten, MCU_knappar är en analog signal som ger 

kommandona enligt tabell 2. 

 

Tabell 2 MCU_knappar, olika analoga värden 

MCU_knappar värde Kommando 

Över 4.2V Start 

Intervallet 3.8V – 4.2V Effektnivå upp 

Intervallet 3.4V – 3.8V Effektnivå ner 

Intervallet 2.8V – 3.4V Stop 

0V Inget kommando 

 

Samtliga analoga värden i intervallet 2.8V – 5V uppfattas digitalt som hög nivå (1:a) hos de 

komponenter som finns på prototypkortet, medan ingångens värde i vilande läge (”Inget 

kommando” i tabellen 2) uppfattas digitalt som låg nivå. [7]  

Logik MCU-enheten kommer att vänta på att ingången MCU_knappar får ett digitalt högt värde, när 

detta sker påbörjas en analog till digital omvandling av ingången för att ta reda på vilken 
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styrkommando som inkommit. När analog till digital omvandlingen är genomförd skickas en 8-bits 

värde via TWI-bussen till logik CTN-enheten, dessa kommandon redovisas i tabell 3. 

Tabell 3 TWI-kommandon till logik CTN-enheten 

Kommando Byte till Logik CTN-enheten (hexadecimalt) 

Start 0x21 

Effektnivå 10 % 0x31 

Effektnivå 20 % 0x41 

Effektnivå 30 % 0x51 

Effektnivå 40 % 0x61 

Effektnivå 60 % 0x71 

Effektnivå 70 % 0x81 

Effektnivå 80 % 0x91 

Effektnivå 90 % 0xA1 

Stop 0x00 

 

Logik MCU-enheten sparar de senaste inkomna styrkommandon och håller på så sätt koll på vilken 

effektnivå som ska skickas till logik CTN-enheten. 

 

 

5.2.1.2 Hårdvaran för logik MCU-enheten 

Logik MCU-enheten består av mikrocontrollern ATtiny 25 från Atmel och analoga komponenter för 

denna mikrocontroller. I figur 29 visas schemat för Logik MCU-enheten. 

 

Figur 29 Schema för Logik MCU-enheten 
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SW300 är en reset-knapp till U300. Resistorn R300 är en strömbegränsare som ser till att 

resetingången hos U300 inte får för höga strömnivåer när reset-knappen är aktiv. D300 är en 

elektrostatisk urladdningsskydd för U300 som leder eventuella statiska urladdningar (som uppstår 

när en uppladdad person trycker på knappen) till matningsspänningen. [5] 

R301 är en pull-up resistor för reset-ingången hos U300. C300 är ett lågpassfilter för att ta bort 

studsar från tryckknappen SW300. U300 kan också få reset från den externa insignalen Reset_MCU.  

J300 är en stiftlist som används för ISP-programmering. Benen PB0 och PB2 hos U300 har flera 

funktioner, i detta examensarbete används dels en TWI-buss för seriell kommunikation och ISP för 

programmering av mikrocontrollern, både TWI-bussen och ISP-bussen använder PB0 och PB2 (PB0 

för sändning/mottagning av data och PB2 som klocksignal). För att programmering av 

mikrocontrollern ska ha högre prioriterad (inte störas från TWI-bussen) används resistorerna R303 

och R305. Eftersom J300 är kopplad till MISO och MOSI (PB2 och PB0 hos U300) innan resistorerna 

R303 och R305 så skulle eventuella signaler från TWI-bussen inte störa programmering via ISP. 

Resistorerna R302 och R306 är pull-up resistorer för TWI-bussen. 

Resostorerna R302 – R303 och R305 – R306 leder till att schemat för TWI-bussen ser ut som figur 30.  

 

Figur 30 TWI-bussen, med spänningsdelning 

 

När master-enheten i bussen försöker dra någon av bussledarna låg görs en spänningsdelning mellan 

R302 – R303 och R305 – R306, därmed kommer den låga signalen hos slavenheten vara högre än 0V. 

För de komponenter som används i detta projekt räknas spänningar låga (   ) i intervallet 

            (detta när matningsspänningen är 5V). [7] [8] 

Med de dimensioneringar som gjorts på R303 och R305 får låga signaler på bussen: 

    
      

         
 

     

        
        när master-enheten vill skicka en låg signal och        när 

en slave-enhet vill skicka en låg signal. 
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5.2.1.3 Mjukvaran för Logik MCU-enheten 

Mikrocontrollern hos logik MCU-enheten är programmerad i programspråket C. I det här avsnittet 

redovisas iden med programkoden med flödesschema och redovisning av viktiga avbrottsrutiner. 

Hela programkoden redovisas i appendix C. 

Programkoden styrs av ett antal avbrott. I tabell 4 redovisas dessa avbrott i master- och slave-läge. 

Tabell 4 MCU avbrottsrutiner 

Avbrott Avbrottsdefinition Beskrivning i mater-läge Beskrivning i slave-läge 

PCINT0 Pinvärdesändring hos I/O 
(lågt till högt eller högt till 
lågt). 

Känner av ändringar av 
värdet hos 
MCU_knappar, påbörjar 
AD-omvandling om 
MCU_knappar går från 
lågt till högt. 

Aktiveras vid 
värdeändring hos ZC, 
både från lågt till högt 
och högt till lågt. 

TIMER1_OVF Aktiveras varje gång TIMER1 
får ett overflow. 

Används för fördröjning 
direkt efter att enheten 
blir spänningssatt, så att 
kondensatorn C101 hos 
ZCD hinner laddas upp. 

Används för fördröjning 
efter PCINT0, så att 
stutsar från knapparna 
hos styrenheten filtreras 
bort. Aktiverar efter 
fördröjning en AD-
omvandling. 

ADC_vect Aktiveras när en AD-
omvandling är genomförd. 

Används för läsning av 
det aktuella analoga 
värdet hos 
MCU_knappar.  

Används för läsning av 
det aktuella analoga 
värdet hos 
MCU_knappar. 

TIMER1_COMPB Komparatoravbrott som 
aktiveras när värdet hos 
TIMER1 är lika med värdet 
hos registern OCR0B. 

Används inte. Används för beräkning av 
tiden för tändpulser till 
drivenheten. OCR1B ställs 
in vid varje PCINT0-
avbrott. När 
avbrottsrutinen aktiveras 
kommer utsignalen 
Gate_from_int_MCU att 
sättas låg. 
Avbrottsrutinen kommer 
också aktivera TIMER0 
och ställa in 
jämförelseregistern 
OCR0B. 

 

TIMER0 är en 8-bits räknare hos mikrocontrollern som kan ställas in på Compare Output Mode 

(COM). När TIMER0 ställs in på COM kommer den att styra värdet hos benet PB1, utan att avbryta 

huvudprogrammet hos processorn. Räknarens aktuella värde jämförs mot värdet hos registern 

OCR0B, när dessa värden är lika kommer värdet hos PB1 sättas hög. Detta används för att utsignalen 

Gate_from_int_MCU som är kopplad till PB1 ska få ett högt värde i rätt tid. 

I figur 31 visas ett exempel där logik MCU-enheten är den valda logikenheten på kortet. Den gula 

vågformen visar ZC och den blåa vågformen visar utsignalen Gate_from_int_MCU. Det senaste 
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inkomna styrkommandot från styrenheten har ställt önskad effektnivå på ca 0.125*maxeffekt. Fyra 

punkter kallade A, B, C och D är markerade i figuren.  

 

Figur 31 Exempel på effektstyrning med logik MCU-enheten som vald logikenehet 

 

Tabell 5 redovisar vad som händer vid dessa punkter. 

Tabell 5 Viktiga händelse i varje spänningshalvperiod 

Punkt Händelse 

A ZC får ett fallande flank. PCINT0-avbrott startar, 
periodtiden för ZC beräknas. OCR1B ställs in. Tid 
för nästa puls till drivenheten räknas ut. 

B ZC får ett stigande flank. Tid som ZC varit låg 
beräknas. 

C Värdet hos TIMER0 och OCR0B är lika, 
Gate_from_int_MCU får hög värde. 

D TIMER1_COMPB-avbrott startar. 
Gate_from_int_MCU får låg värde. 

 

Punkterna A, B och D ändras endast av den inkopplade växelspänningens frekvens, punkten C flyttas 

med olika styrkommando om önskad effektnivå från styrenheten. 

Register GPIOR0 hos enhetens mikrocontroller används som ett flaggregister. Tabell 6 redovisar vad 

de olika flaggorna är för något. De flesta villkor som redovisas i flödesscheman längre fram görs med 

avläsning av dessa flaggor. 
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Tabell 6 GPIOR0 

Bit Namn Beskrivning 

0 Mode_bit0 Kalibrerings flagga, hög under kalibrering, låg annars. 

1 Mode_bit1 AD-omvandlingsflagga. Denna flagga sätts hög efter en knapptryckning för att 
ge en fördröjning innan en AD-omvandling påbörjas. Efter denna fördröjning 
sätts flaggan låg och AD-omvandlingen kan påbörjas. 

Bit Namn Beskrivning 

2 
 

Mode_bit2 Knappkontrollsflagga. Denna flagga används för att knapptryckningar endast 
ska detekteras 1 gång per tryckning. Flaggan sätts hög vid knapptryckning och 
låg när knappen har släppts. 

3 Mode_bit3 Master-/slave-lägesflagga. Flaggan sätts hög när mikrocontrollern ska vara i 
master-läge och låg vid slave-läge. 

4 Mode_bit4 TWI-flagga. Flaggan används när mikrocontrollern är i slave-läge. Flaggan sätts 
hög när nya kommandon inkommit och ska skickas vidare via TWI till logik 
CTN-enheten. Flaggan sätts högs när kommandon till logik CTN-enheten har 
skickats. 

5-7 Mode_bit5..7 Används inte. 
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Figuren nedan visar main-flödesschemat för logik MCU-enheten. Main-funktionen läser av om logik 

MCU-enheten ska vara i master- eller slave-läge. Sedan aktiveras TWI. Om logik MCU-enheten är 

vald logikenhet så kommer programmet att invänta nya TWI- och styrkommandon från styrenheten, 

när ett nytt kommando inkommit kommer funktionen Power_Command() att anropas, denna 

funktion kommer att räkna ut när tändpulsen till drivenheten ska skickas.  

I master-läge kommer programmet att invänta nya styrkommandon från styrenheten och sedan 

skicka motsvarande byte (se tabell 3) till CTN-enheten.  

Initiera AD-
omvandlaren

Läs av analoga 
värdet hos 

MCU_knappar

MCU_knappar 
< 0.1 V?

MCU_knappar
< 2 V?

Initiera I/O,
avbrott och TWI för 

master-läge

Ja Nej

Ja

Nej
Initiera I/O,

avbrott och TWI för 
slave-läge

Aktivera globala 
avbrott

Ny inkommen data 
hos TWI?

Hämta ny data från 
TWI

Ja

Anropa 
Power_Command()

Nej
Finns det ny 

kommando att skicka 
till CTN-enheten?

Skicka 
kommandot 

med TWI

Ja

Nej

Start

 

Figur 32 Main-flödesschema 
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Figur 33 visar flödesschemat för avbrottsrutinen PCINT0. Denna avbrottsrutin aktiveras av ZC i slave-

läge och av MCU_knappar i både master- och slave-läge. Avbrottsrutinen räknar ut tiden som ZC 

varit låg och periodtiden för ZC. Den aktiverar också processen för AD-omvandling när en tryckknapp 

hos styrenheten aktiveras. 
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Spara tiden då ZC 

varit låg
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Mode_bit1 = 1

Mode_Bit3 
== 1?
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Starta AD-
omvandlning
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Mode_bit1 = 0

      Avsluta PCINT0_vect

Nej

New_Value_Co
mp_Reg()

 

Figur 33 Flödesschema för avbrottsrutinen PCINT0 
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Figur 34 visar flödesschemat för avbrottsrutinen TIMER1_OVF, detta avbrott aktiveras när TIMER1 

når värdet 255. TIMER1_OVF används för att få en fördröjning då nya styrkommandon inkommer via 

MCU_knappar, detta för att filtrera bort stutsar från tryckknapparna. 

  TIMER1_OVF

Mode_Bit1 
== 1?

Öka globala 
variabeln 
Global_temp med 1

Global_temp 
== 5?

* Mode_Bit1 = 0
* Starta AD-
omvandling

* Global_temp=0

Ja

Ja

    Avsluta TIMER1_OVF

Nej

Nej

 

Figur 34 Flödesschema för avbrottsrutinen TIMER1_OVF 
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Figur 35 visar flödesschemat för avbrottsrutinen TIMER1_COMPB, detta avbrott aktiveras när 

TIMER1 når värdet 255 (0xFF).  

 

  TIMER1_COMPB

  Gate_from_int_MCU = 0

Ska tändpuls 
skickas?

Sätt TIMER0 i COM-läge

Ja

Ställ in OCR0B

Stäng av TIMER0

Avsluta TIMER1_COMPB

Nej

 

Figur 35 Flödesschema för avbrottsrutinen TIMER1_COMPB 
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Figur 36 visar flödesschemat för funktionen New_Value_Comp_Reg. Funktionen har som 

ingångsparametrar det önskade effektnivån och det aktuella värdet på TIMIER1. Denna funktion 

räknar ut värdena för jämförelseregister OCR0B och OCR1B. 

 

 New_Value_Comp_Reg

Lokal variabel Temp = 
ZC_periodtid*effektnivå

Temp > 0?

Global variabel tid_OCR0B 
= Period_tid - Temp

Ja

OCR1B = TCNT1 + 
ZC_låg_tid/2

Aktivera möjlighet till 

avbrottet TIMER1_COMPB

Global variabel tid_OCR0B 
= 0

Nej

      Avsluta 
New_Value_Comp_Reg

 

Figur 36 Flödesschema för funktionen TIMER1_COMPB 
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Figur 37 visar flödesschemat för funktionen Power_Command. Denna funktion sparar det sista 

inkommande effektnivån och tolkar de styrkommandona från MCU_knappar. Funktionen kan 

anropas av tre olika anropare, 1 från avbrottsrutinen PCINT0 i slave-läge, 2 efter en AD-omvandling 

och 3 efter ny data inkommit via TWI. Power_Command har två ingångsparametrar kallade 

Master_Command och Master. Master talar om för funktionen vem som är anropare, 

Master_Command är det AD-omvandlade värdet. 

 

 

 Power_Command

Master == 
PCINT0?

Master == 
ADC?

Returnera 
effektnivå

Ja

Nej

Är motorn stoppad och 
MCU_knappar== Start?

Ja

Variabeln Start_stop 
= Start

Ja Är motorn 
startad?

MCU_Knappar 
== Stop?

Variabeln Start_stop 
= Stop

Ja
MCU_Knappar 

== Upp?

Effektnivå = 0

Nej

Ja

Nej
Öka effektnivå 1 

steg

Ja

MCU_Knappar 
== Ner?

Sänk effektnivå 1 
steg

Ja

Master == 
TWI?

Nej

Effektnivå = TWI-
kommando

Ja

   Avsluta 
Power_Command

Nej

Nej

Nej

 

Figur 37 Flödesschema för funktionen Power_Command 

   



 

40 
 

5.2.2 Logik CTN-enheten 

Logik CTN-enheten består av en LM555 räknare som användas för tidsfördröjningar vilken skickar 

tändpulser i rätt tidpunkt till drivenheten så att lasten får önskad effekt. Figur 38 nedan visar 

arkitekturen för logik CTN-enheten. 

 

Figur 38 arkitekturen för Logik CTN enheten 

Logik CTN-enheten har 2 insignaler, en utsignal och en TWI-buss. Nedan förklaras dessa in- och 

utsignaler. 

 Reset_CTN är en reset insignal som kan aktiveras manuellt från en tryckknapp eller från 

styrenheten. 

 ZC är en digital signal som skickas från ZCD. 

 Gate_from_CTN är en utsignal som skickas via styrenheten till drivenheten. Denna utsignal 

används som tändpuls till triacen hos drivenheten när logik CTN-enheten är vald som 

logikenhet. 

 TWI är den 2-ledarebuss som används för sändning/mottagning av data mellan logik MCU-

enheten och logik CNT-enheten.  

 

I figur 39 visar kopplingsschema för logik CTN-enheten. Räknaren U200 får in sin insignal från noll 

genomgången ZC som genererar 5 V reglerad likspänning. CTN-enheten uppgift är att kunna 

generera korrekt  tändpuls via Gate_from_CTN till triacen så att effekten hos en växelströmsmotor 

blir korrekt. tändpulsen bestäms av tidsperioden hos en linjär variabel resistor R201, digital 

potentiometer U201 och en kondensator C202, vilket beräknas ut enligt formen       

(         )      , där T är tiden som ger önskade tändpuls till triacen, 

      
               

     
,      

 

   
     ,   
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När omkopplaren är sluten börjar C202 att ladda genom R201. U201 styrs av en mikrocontroller som 

justerar olika steg för att generera olika värden på U201 vilken ger viss tidsperiod. Signalerna SCL och 

SDA användas för sändning/mottagning kommer ifrån mikrocontrollern som hanteras vid seriell 

kommunikation (TWI). Kondensatorerna C201 och C202 är avkopplingskondensatorer för U200 och 

U201. Styrningen av logik CTN-enheten sker via styrenheten med MCU-knappar som 

styrkommandon för effektnivå på lasten. 

 

Figur 39 kopplingsschemat för Logik CTN enheten 

 
 

Tabell 7 visar kommandon som innehåller effektnivå på lasten med olika steg samt olika styrlägen. 

Efter omvandling från analog till digital signal skickas ett 8-bits värde via TWI till 

digitalpotentiometern U201 hos Logik CTN-enheten. 

Tabell 7 Resistansen hos potentiometern vid olika lägen 

Kommando Resistans (Ω) läge 

Start 33 8 

Effektnivå 10 % 49 7 

Effektnivå 20 % 65 6 

Effektnivå 30 % 81 5 

Effektnivå 40 % 97 4 

Effektnivå 60 % 113 3 

Effektnivå 70 % 129 2 

Effektnivå 80 % 145 1 

Effektnivå 90 % 161 0 

Stop 0 stop 

GND
1

Trigger
2

Output
3

Reset
4

CV
5

Threshold
6

Discharge
7

VCC
8

U200

LM555

SCL
1

SDA
2

A1
3

REF_A
4

REF_B
5

GND
6

RL
7

RW
8

RH
9

VCC
10

EPAD
11

U201

ISL22317

ZC
Gate_from_CNT

+5V

GND

+5V

GND

GND

GND

SCL
SDA

R200 10k

C200
1u

R201
10R

CNT_Reset

C201
100n

GND

C202
100n

GND



 

42 
 

5.3 Drivenheten 
Drivenheten ansvarar för effektstyrning med triac av påkopplad last. Som in signal har den en 

triggpuls som kommer från logikenheterna, som utsignal har den lasten som kan vara exempelvis en 

motor eller en lampa. I figur 40 visas arkitektur för drivenheten. 

 

Figur 40 arkitektur för drivenheten 

I figur 41 visas kopplingsschemat för drivenheten. Opto-triac U500 har en lysdiod (LED) som matas 

med 1.2 V vilken begränsas av motståndet R500 som beräknas av följande former             . 

Opto-triac får en tändpuls från logikenheterna som kommer in på gate för att justera strömmen och 

utlösa U500. U500 inför en styrström till kortets triac för att utlösa och driva belastningsströmmen. 

Den maximala strömmen genom U500 bestäms av den maximala belastningsspänningen och det 

värdet av motståndet R501 vilket beräknas av följande formel    
      

   
, där IFP är U500 

maximala ström och        är huvudspänning.  

En triac måste användas i samband med en opto-triac för att driva stora belastningar som induktiva 

laster. Den huvudsakliga triacen kräver en grind ström och spänning för att kunna trigga triacen. Den 

huvudsakliga ström och spänningen beräknas av följande formel      (      )      

   , där TGT är gatens tidutlösning och VTM är terminalerna på triacen. Övriga egenskaper finns på 

triacens datablad.   

Triacen måste bytas ut beroende på lasten, altnativt kan man ha samma triac som klara av 

högströmmar, men det är en kostnadseffektiv fråga.  

 

Figur 41 kopplingsschema för drivenheten 

Gate
Port-A2

Port-A1

Triac_Gate

+5V

Triac

Input-N

Output-Motor-L
R500

360R

R501

360R

R502

470R

R503
39R

C501
10n

TP500

TP501

MAIN.T
4

MAIN.T
6

NC
3

CA
2

AN
1

SUBSTRATE
5

U500

MOC3022

C500
47n
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Dämpningen i kretsen är viktigt för att kunna förhindra falsk utlösning samt skydda opto-triac och 

hantera överstigande spänningar över triacen som kommer från induktiva laster.  Motstånden R502 

och kondensator C500 fungerar som ett lågpassfilter för att hindra falska utlösningar samt triggning 

och dämpa den maximala effektfaktor dv/dt för induktiv last, vilket beräknas av följande formel  
  

  
 
    

   
 . Följande formel användas för att kunna ta fram det önskade värdet på R502 och C500, 

    
 

 
 , där 

  

  
 
     

 
 .  

Motstånden R503 och kondensator C501 är en snubber filter som är kopplat mellan MT2 och MT1 

på triacen för att skydda triacen samt opto-triac. En snubber används för filtrerar bort störningar 

från nätet och induktiv last till kretskortet. 

Snubber beräknas av följande formel       {
   (   )
  (   )

  

}

 

,   √  
 

 
.  Följande förklaras 

snubber formeln. 

 L, belastningsinduktansen 

 F, frekvensen 

 IT (RMS), är aktuella triac 

 dv(com) / dt, är den aktuella triacens spänningsderivata 

 R, snubbers resistansen  

 C, snubbers kondensator  

 

Övriga egenskaper om snubber tas från triacens datablad samt lastens datablad för att ta fram 

önskade värdet på snubber. TP501 och TP500 är testpunkter för kretsen.  

 

En snubber är bra använda vid induktiv last som en motor för att skydda mot högfrekvenser och 

spänningsspiggar. Lasten kopplas i serie till nätspänningen på port-A1 eller port-A2.  
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5.4 Styrenheten 
Styrenheten är den enhet som en användare kan använda för att styra prototypkortets olika 

logikenheter. Enheten består av fyra tryckknappar, en MUX/DEMUX och en del resistorer och 

kondensatorer. Figur 42 visar arkitekturen för styrenheten. 

 

Figur 42 arkitektur för styrenheten 

Styrenheten har två arbetsuppgifter. Den första är att skapa och skicka den analoga signalen 

MCU_knappar till Logik MCU-enheten.  Andra arbetsuppgiften är att välja logikenhet och se till att 

styrsignal från vald logikenhet kopplas till drivenheten. Figur 43 visar schemat för styrenheten. 

 

 

Figur 43 Schema för styrenheten 
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Signalen MCU_knappar får olika värden när någon av tryckknapparna SW400 – SW403 trycks ner. I 

vilande läge (ingen knapp nertryckt) kommer MCU_knappar har värdet 0V. Om någon tryckknapp 

trycks ner kommer en spänningsdelning från R400 till R407 att göras. Om exempelvis SW402 trycks 

ner kommer MUC_knappar har värdet: 

            
    
     

        (              )                             

                                   
      

      
      . 

Tabell 8 redovisar spänningsvärdena när tryckknapparna SW400 – SW403 är nedtryckta. 

Tabell 8 Spänningsvärdena för MCU_knappar 

Aktiv tryckknapp                    

SW400 16.7 kΩ 2 kΩ 4.5 V 

SW401 16.4 kΩ 4 kΩ 4 V 

SW402 15.9 kΩ 6 kΩ 3.6 V 

SW403 15.5 kΩ 8 kΩ 3.3 V 

 

Transistorn Q400 kommer som aktiv leda till att MCU_knappar var värdet 0.5 V (då ingen tryckknapp 

är aktiv), om någon tryckknapp är aktiv så kommer transistorn inte göra någon ändring på de 

redovisade värdena för MCU_knappar i tabellen ovan. Detta eftersom transistorn har så hög 

basresistans (210 kΩ) att kollektorströmmen genom den blir mycket litet i förhållande till den ström 

som går genom kretsen när en tryckknapp är aktiv. 

U200 är en MUX/DEMUX från Texas instruments. Denna MUX/DEMUX har två 4x1 kanaler (kanal 1 

och 2) och två adressingångar (S0 och S1). Kanal 1 kopplar styrsignal från vald logikenhet till 

drivenheten och kanal 2 skickar styrsignaler till vald logikenhet. Adressingångarna styrs av 

omkopplarna SW403 och SW404. Nedan redovisas vad U200 gör vid olika värden på sina 

adressingångar. 

Adress 00 

Vald logikenhet är Logik CTN enheten som ska via TWI styras från logik MCU enheten. Q200 får 

basström från kanal 1 och värdet på signalen MCU_knappar är 0.5 V, detta talar om för logik MCU 

enheten att den ska styra Logik CTN enheten. Kanal 2 kopplar styrsignalen från Logik CTN enheten 

till drivenheten. 

Adress 01 

Vald logikenhet är Logik MCU-enheten. Kanal 1 är bortkopplad. Kanal 2 kopplar styrsignalen från 

Logik MCU-enheten till drivenheten. 

Adress 10 

Vald logikenhet är Logik CTN-enheten som ska via TWI styras från extern logikenhet. Kanal 1 håller 

logik MCU-enheten i reset. Kanal 2 kopplar styrsignalen från Logik CTN-enheten till drivenheten. 
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Adress 11 

Vald logikenhet är extern logikenhet. Kanal 1 håller logik MCU-enheten och logik CTN-enheten i 

reset. Kanal 2 kopplar styrsignalen från extern logikenhet till drivenheten. 

5.5 PCB-design 
I detta avsnitt fölklaras viktiga detaljer vid PCB-design av prototypkortet. Kortet är ett tvålagerskort 

med storleken 110x110 mm. Figurerna 44 och 45 visar layouten för kortets två lager. 

 

 

Figur 44 Topplager 
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Figur 45 Bottenlager 

 

Kortet har två olika tillkopplade spänningsnät (ett växelspänningsnät och ett 5V nät). Dessa nät har 

galvaniskt isolerats från varandra med opto-isolatorerna (U100 och U500). U100 och U500 

garanterar isolationsspänning på 5.3 kV vilket är tillräckligt för de spänningsnivåer som 

prototypkortet är designad för. Ett isoleringsskikt med samma bredd som dessa komponenter finns 

på prototypkortet, detta område är markerad ljusgrönt i figur 44. På området till höger om det 

ljusgröna isoleringsskiktet finns 5V nätet och på området till vänster om detta finns 

växelspänningsnätet. 

För att minska störningskänsligheten hos kortet har följande saker gjorts vid PCB-design. 

Tabell 9 Åtgärder vid PCB-design för att uppfylla EMC-krav 

Åtgärd Förklarning 

Separera analoga och digitala 
signaler 

Den analoga signalen MCU_knappar har separerats (så gott det 
gått) från områden med digitala signaler. De komponenter som 
ändrar på värdet hos MCU_knappar är placerade i sydöstra delen av 
kretskortet, se figur 44. 

Avkopplingskondensatorer [5] Samtliga komponenter med matningsspänningsingångar har en 
avkopplingskondensator kopplade mellan 
matningsspänningsingången och jordplan. Dessa kondensatorer är 
placerade så nära komponenterna som möjligt och inget är kopplat 
mellan kondensatorerna och komponenternas 
matningsspänningsingångar. Exempel på dessa 
avkopplingskondensatorer är C301 och C401. 
 

Jordplan På kortets bottenlager finns ett jordplan (stora blåa området i figur 
45). I det mån det varit möjligt har jordplanen hållits ”hel”. De få 
gånger en annan ledare dragits på bottenlagret i +5V sidan så har 
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dessa ledare hållits så korta som möjligt. 

Lågpassfilter Kondensatorn C1 filterar bort spikar från nätspänningen, denna 
kondensator har placerats så nära ingångsplinten J1 och möjligt. 

Snubberfilter Snubberfiltret är placerat så nära motorplinten J4 som möjligt. 
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6. Resultat 
I detta kapitel görs en summering av examensarbetet och en diskussion av resultatet. Kapitlet 

avslutas med förslag till vidareutveckling och förbättringar av resultatet. 

6.1 Slutsats och diskussion 
Ett prototypkort för effektstyrning av AC-motorer med triac har tagits fram under detta 

examensarbete. Detta prototypkort är modulärt uppbyggd och varje modul/delsystem är utbytbar, 

detta gör det enkelt att vidareutveckla eller ersätta befintliga delsystem med andra lösningar.  

Fokus under projektet har legat på att konstruera olika metoder för beräkning av tändpulser till 

kortets triac, kallade logikenheter i denna rapport. Prototypkortet innehåller två inbyggda 

logikenheter. Vidare kan externa logikenheter kopplas till kortet och antingen styra kortet inbyggda 

logikenheter via den seriella kommunikationsbussen TWI eller direkt styra kortets triac.  

Vid framtagning av de olika delsystemen har en jämförelse mellan olika lösningar gjorts. En viktig 

aspekt vid val av delsystem har varit att sträva efter låg tillverkningskostnaden. 

Det slutliga prototypkortet har testats med gott resultat för effektstyrning av AC-motorer, resultatet 

av dessa tester redovisas med oscilloskopsbilder i appendix A. 

 

6.2 Förslag till vidareutveckling 
Prototypkortet kan vidareutvecklas genom att den blir anpassad till att kopplas på ett större 

labborationskort, exempelvis Altium NanoBoard 3000. En låda som beröringsskyddar kortets 

nätspänningsdelar bör också tas fram framöver.  

Mjukvaran för TWI-bussen kan vidareutvecklas, framförallt för hantering av fel.  
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Appendix A – Test av prototypkortet 
I detta appendix redovisas testresultat av prototypkortet med ett antal oscilloskopsbiler. Dessa 

bilder är tagna när 12 V växelspänning har kopplats in på kortet. 

Figur A.1 visar viktiga spänningar hos ZCD. Gul vågform visar spänningen över kondensator C101 hos 

ZCD. Blå vågform visar signalen ZC. ZC är hög så länge C101 laddas upp och låg när C101 laddas ur.

 

Figur A. 1 Vågformer från ZCD 
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Figur A.2 visar blå vågform ZC och gul vågform tändpulsen till drivenheten när logik MCU-enheten är 

vald logikenhet. Styrkommandon har varit 12.5 % när bilen tagits.

 

Figur A. 2 Logik MCU-enheten 12.5 % av maxeffekt 

Figur A.3 visar blå vågform ZC och gul vågform tändpulsen till drivenheten när logik MCU-enheten är 

vald logikenhet. Styrkommandon har varit 75 % när bilen tagits. 

 

Figur A. 3 Logik MCU-enheten 75 % av maxeffekt 
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Figur A.4 visar blå vågform ZC och gul vågform tändpulsen till drivenheten när logik CTN-enheten är 

vald logikenhet. Styrkommandon har varit 10 % när bilen tagits.

 

Figur A. 4 Logik CTN-enheten 10 % av maxeffekt 

 

 

Figur A.5 visar blå vågform ZC och gul vågform tändpulsen till drivenheten när logik CTN-enheten är 

vald logikenhet. Styrkommandon har varit 70 % när bilen tagits.

 

Figur A. 5 Logik MCU-enheten 70 % av maxeffekt 
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Appendix B - Användarhandbok 
Kretskortet Triac driver platform 1.0.0 användas för effektstyrning med triac till en fas 

växelströmsmotorer med märkspänning antigen 110-230 V eller 12-24 V. Kortet har fem 

huvudenheter se följande nedan, vilket är markerat med rött färg i figur 1. 

1. Nollgenomgångsenheten 

2. Logik CTN-enheten 

3. Logik MCU-enheten 

4. Styrenheten 

5. Drivenheten 

Drivenheten har en triac samt ett kylelement som måste bytas ut beroende på lastenseffekt. OBS! 

Rör ej nollgenomgångsenheten eller drivenheten när kortet är spänningssatt. 

 

Figur B. 1 kretskortet triac driver platform 1.0.0 
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De blå pilarna visar vad olika funktioner på kortet står för, se följande.  

 110-230 V eller 12-24 V, inmatningsspänning 

 Lasten 

 Stiftlist, för programmera mikrocontroller 

 Reset, omstartar mikrocontrollern 

 5 V, inmatningsspänning för logikenheterna 

 Stiftlist, för att kunna styra med extern-enheten 

 Start 

 Upp, effektstyrning på lasten 

 Ner, effektstyrning på lasten 

 Stopp 

 Switchar, välja vilken logikenheten som ska köras 

 

Tabell B-1 redovisar viken logikenhet som väljs på kortet vid olika inställningar på switcharna. 

Switcharna finns på styrenheten i figur 1. 

 

Tabell B. 1 Logikenhetsval med switchar 

Adress Logikenhet Följande förklaras vad logikenheterna styrs av 

00 Logik CTN-enheten Styrs från en räknarkrets 

01 Logik MCU-enheten Styrs från mikrocontroller 

10 Logik CTN-extern-logikenhet Styras från extern-logikenhet 

11  Extern-logikenhet Styras via en påkopplad extern styrning 
 

  



 

57 
 

Appendix C – Programkod 
I detta appendix redovisas programkoden till logik MCU-enheten. 

 

1. /*  
2.  * tiny_s.c  
3.  *  
4.  * Created: 2011-12-29 13:59:17  
5.  *  Author: Yashar & Gabriel  
6.  *                          AT tiny 25  
7.  *                 +--------------------------------+  
8.  * Reset           | 1 Pb5 reset              VCC 8 | VCC  
9.  * PCINT3 (ZCD)    | 2 Pb3                    Pb2 7 | SCL (TWI)  
10.  * ADC (Knappar)   | 3 Pb4                    Pb1 6 | Pb1 (driver)  
11.  * GND             | 4 GND                    Pb0 5 | SDA (TWI)  
12.  *                 +--------------------------------+  
13.  */    
14.    
15. #include "define.h"   
16.    
17. int main(void)   
18. {   
19.     mode_byte = 0;   
20.     ZC_Time = 0;   
21.     Period_Time = 0;   
22.     static uint8_t Styra_Extern_Cnt = 0;   
23.     /***AD-

omvandla 1 gÃ¥ng fÃ¶r att ta reda pÃ¥ vilket lÃ¤ge MCU ska befinna sig***/   
24.     mode_Bit3 = 1;// byterbit5 mot bit3 mode_Bit5 = 1;   
25.     ADCSRA |= (1<<ADEN) | (1 << ADPS2) | (1 << ADPS1) | (1 << ADPS0); // mÃ¶jliggÃ¶

r ADC & samplingrate   
26.     ADMUX |=  (1<<ADLAR) | (1<<MUX1); // left adjust fÃ¶r 8 bitar   
27.     DDRB |= 0x02;    
28.     _delay_ms(100);   
29.     do    
30.     {   
31.         ADCSRA |= ( 1 << ADSC );   
32.         while( !(ADSC) );  // wait for complete   
33.         _delay_ms(100);   
34.         if ( ( ADCH > 0x04 ) && ( ADCH < 0x20 ) ) //stÃ¶rre Ã¤n 0.3 V men mindre Ã¤

n 0.7 V   
35.         {   
36.             Styra_Extern_Cnt = 1;   
37.             mode_Bit3 = 0;   
38.         }   
39.         else if (ADCH <= 0x04)   
40.         {   
41.             PORTB &= ~(0x02);    
42.             Styra_Extern_Cnt = 0;   
43.             mode_Bit3 = 0;   
44.         }   
45.     }while ( mode_Bit3 == 1);   
46.     ADCSRA &= ~(1 << ADEN);   
47.     ADCSRA |= (1 << ADIF);   
48.        
49.     if (Styra_Extern_Cnt == 0)   
50.     {   
51.         mode_Bit3 = 0;   
52.         uint8_t Own_Address = 0x20;    
53.         Motor_effektfaktor = 0;   
54.         Calibration();   
55.         USI_Twi_Slave_Init(Own_Address);   
56.         sei();   
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57.         for(;;)   
58.         {   
59.             if(USI_TWI_Data_In_Receive_Buffer())   
60.             {   
61.                 Power_Command(USI_TWI_Receive_Byte(),TWI_Com);   
62.             }          
63.         }          
64.     }   
65.     else   
66.     {   
67.         mode_Bit3 = 1;   
68.         uint8_t TWI_Tx_MessageBuf[TWI_TX_MESSAGEBUF_SIZE];   
69.         USI_TWI_Master_Initialise();   
70.         Extern_Int_Init(PCINT4);   
71.         uint8_t TWI_targetSlaveAddress   = 0x28;   
72.         sei();   
73.         for(;;)   
74.         {   
75.         if ( mode_Bit4 )   
76.         {   
77.             TWI_Tx_MessageBuf[0] = (TWI_targetSlaveAddress<<TWI_ADR_BITS) | (FALSE<

<TWI_READ_BIT);  // Anrop av slav med adress + lÃ¤s/skriv.   
78.             TWI_Tx_MessageBuf[1] = 0x00;                                           

                 // Val av register hos digital pot   
79.             TWI_Tx_MessageBuf[2] = TWI_Com_To_Slav + 20;                           

                 // Data. Marginal == +20    
80.             USI_TWI_Start_Transceiver_With_Data( TWI_Tx_MessageBuf, 3 );           

                 // Starta sÃ¤ndning TWI   
81.             mode_Bit4 = 0;   
82.         }   
83.         }                          
84.     }   
85. }   
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1. /*  
2.  * Init.c  
3.  *  
4.  * Created: 2011-12-21 19:14:04  
5.  *  Author: Yashar & Gabriel  
6.  *                          AT tiny 25  
7.  *                 +--------------------------------+  
8.  * Reset           | 1 Pb5 reset              VCC 8 | VCC  
9.  * PCINT3 (ZCD)    | 2 Pb3                    Pb2 7 | SCL (TWI)  
10.  * ADC (Knappar)   | 3 Pb4                    Pb1 6 | Pb1 (driver)  
11.  * GND             | 4 GND                    Pb0 5 | SDA (TWI)  
12.  *                 +--------------------------------+  
13.  */    
14.    
15. #include "define.h"   
16.    
17. /*************************************  
18. Initering av PCINT0  
19. **************************************/   
20. void Extern_Int_Init(uint8_t INT_PIN)   
21. {      
22.     GIMSK = (1 << PCIE);   
23.     PCMSK = (1<<INT_PIN);   
24. }   
25.    
26. /*************************************  
27. Initering av TIMER1  
28. **************************************/   
29. void Tid_Timer_Init()   
30. {   
31.     TCCR1 = ( 1 << CS12 ) | ( 1 << CS11 ) | ( 1 << CS10 ); // ( 1 << CS13 ) | ( 1 <

< CS11 ) ;Timer 1 OVF ca 16 ms (1 MHz)   
32.     TIMSK |= ( 1 << TOIE1 );   
33.     TCNT1 = 0x0;   
34. }   
35.    
36. /*************************************  
37. Initering av ADC  
38. **************************************/   
39. void ADC_Init()   
40. {   
41.     ADMUX |=  (1<<ADLAR) | (1<<MUX1); // left adjust fÃ¶r 8 bitar   
42.     ADCSRA |= (1<<ADEN); // mÃ¶jliggÃ¶r ADC   
43.     ADCSRA |= (1<<ADIE); // sÃ¤tter pÃ¥ interrupt fÃ¶r ADC   
44.     ADCSRA |= (1 << ADPS2) | (1 << ADPS1) | (1 << ADPS0); // samplingrate    
45. }   
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1. /*  
2.  * Interrupts.c  
3.  *  
4.  * Created: 2011-12-21 19:26:13  
5.  *  Author: Yashar & Gabriel  
6.  *                          AT tiny 25  
7.  *                 +--------------------------------+  
8.  *                 | 1 Pb5 reset              VCC 8 |  
9.  * PCINT3 (ZCD)    | 2 Pb3                    Pb2 7 | SCL (TWI)  
10.  * ADC (Knappar)   | 3 Pb4                    Pb1 6 | Pb5 (driver)  
11.  *                 | 4 GND                    Pb0 5 | SDA (TWI)  
12.  *                 +--------------------------------+  
13.  */    
14.    
15. #include "define.h"   
16.    
17.    
18. ISR( TIMER1_OVF_vect )   
19. {   
20.     if ( mode_Bit0 )   
21.     {   
22.         Global_temp++;   
23.     }   
24.     else if ( mode_Bit1 )   
25.     {   
26.         Global_temp++;   
27.         if ( Global_temp == 5 )   
28.         {   
29.             mode_Bit1 = 0;   
30.             ADCSRA |= ( 1 << ADSC );   
31.             Global_temp = 0;   
32.         }   
33.     }          
34. }   
35.    
36. ISR(TIMER1_COMPB_vect)   
37. {   
38.     PORTB &= ~( 0x02 );   
39.     if (tider_PWM > 0)   
40.     {      
41.         TCCR0A |= (1 << COM0B1) | (1 << COM0B0) | (1 << WGM01) | (1 << WGM00);   
42.         TCCR0B |= (1 << CS01) | (1<< CS00);   
43.         OCR0B = tider_PWM;   
44.         TCNT0 = 0xFF;   
45.     }   
46.     else   
47.     {   
48.         TCCR0A = 0;   
49.         TCCR0B = 0;   
50.     }   
51.     TIMSK &= ~( 1 << OCIE1B );           
52. }      
53.        
54.    
55. ISR(PCINT0_vect)   
56. {   
57.     static uint8_t Temp = 0;   
58.        
59.     if ( mode_Bit3 == 0 )   
60.     {   
61.         if (PINB & 0x08)   
62.         {   
63.             ZC_Time = (( TCNT1 - Temp ));   
64.             ZC_Time = (ZC_Time>>1);          
65.         }   
66.         else   
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67.         {   
68.             Period_Time = TCNT1 - Temp;   
69.             Temp = TCNT1;              
70.             if ( mode_Bit0 == 0 )   
71.             {   
72.                 New_Value_Comp_Reg( Power_Command( 0, Int_rutin ) , Temp );   
73.             }    
74.         }   
75.     }      
76.        
77.     /** Knapp intryckt */   
78.     if (( PINB & 0x10 ) && !( ADCSRA & 0x10 ) && !( mode_byte & 0x06 ))   
79.     {   
80.         ADC_Init();   
81.         mode_byte |= ( 1 << Bit2 ) | ( 1 << Bit1 );   
82.         if ( mode_Bit3 )// Master TWI lÃ¤ge   
83.         {   
84.             _delay_ms(10);   
85.             mode_Bit1 = 0;   
86.             ADCSRA |= ( 1 << ADSC );   
87.         }              
88.     }   
89.     if (!( PINB & 0x10 ))  //25   
90.     {   
91.         mode_Bit2 = 0;//slÃ¤pp spÃ¤rr fÃ¶r knappar, aktuell knapp Ã¤r slÃ¤ppt.   
92.     }   
93. }      
94.    
95.    
96. ISR(ADC_vect)   
97. {   
98.     TWI_Com_To_Slav = Power_Command(ADCH, ADC_Com);   
99.     ADCSRA &= ~(1 << ADEN);   
100.     if ( mode_Bit3) //Master TWI   
101.     {   
102.         mode_Bit4 = 1;   
103.     }   
104. }   
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1. /*  
2.  * SW.c  
3.  *  
4.  * Created: 2011-12-21 18:55:38  
5.  *  Author: Yashar & Gabriel  
6.  *                          AT tiny 25  
7.  *                 +--------------------------------+  
8.  *                 | 1 Pb5 reset              VCC 8 |  
9.  * PCINT3 (ZCD)    | 2 Pb3                    Pb2 7 | SCL (TWI)  
10.  * ADC (Knappar)   | 3 Pb4                    Pb1 6 | Pb5 (driver)  
11.  *                 | 4 GND                    Pb0 5 | SDA (TWI)  
12.  *                 +--------------------------------+  
13.  */    
14. #include "define.h"   
15.    
16. /**********************************************************************************

*  
17. Denna funktion gÃ¶r en fÃ¶rdrÃ¶jning sÃ¥   
18. att kondensatorer i ZCD hinner laddas upp.  
19. ***********************************************************************************

/   
20. void Calibration()   
21. {   
22.     mode_Bit0 = 1;   
23.     Global_temp = 0x00;   
24.     Extern_Int_Init(PCINT3);   
25.     Tid_Timer_Init();   
26.     DDRB |= 0x02;   
27.     PORTB &= ~(0x02);   
28.     sei();   
29.     while (Global_temp < 50);   
30.     mode_Bit0 = 0;   
31.     Global_temp = 0;   
32.     cli();         
33. }   
34.    
35. /**********************************************************************************

*  
36. New_Value_Comp_Reg rÃ¤knar ut vÃ¤rdena pÃ¥   
37. OCR1B och OCR0B, dessa 2 register jÃ¤mfÃ¶rs   
38. mot TCNT0 och TCNT1. Avbrott genererar   
39. nÃ¤r vÃ¤rdet pÃ¥ respektive rÃ¤knare och   
40. register Ã¤r lika.  
41. ***********************************************************************************

/   
42. void New_Value_Comp_Reg( uint8_t Power_Level_Command , uint8_t Ctnt_Value_At_ZC )   
43. {   
44.     uint8_t Temp = 0;   
45.     if (Motor_effektfaktor != 0)   
46.         {   
47.             ZC_Time +=  ( ( Period_Time * Motor_effektfaktor ) / 100 );   
48.         }   
49.            
50.     switch(Power_Level_Command)   
51.     {   
52.         case 0: //Stop   
53.         {   
54.             Temp = 0;   
55.             break;   
56.         }   
57.         case 1: //Start   
58.         {   
59.             Temp = 0;   
60.             break;   
61.         }   
62.         case 10: //Min, effekt = 0   
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63.         {   
64.             Temp = 0;   
65.             break;   
66.         }   
67.         case 20: // Effekt = 1/8   
68.         {   
69.             Temp = (Period_Time >> 3);   
70.             break;   
71.         }   
72.         case 30: // Effekt = 1/4   
73.         {   
74.             Temp = (Period_Time >> 2);   
75.             break;     
76.         }   
77.         case 40: // Effekt = 3/8   
78.         {   
79.             Temp = (Period_Time >> 2) + (Period_Time >> 3);   
80.             break;     
81.         }   
82.         case 50: // Effekt = 1/2   
83.         {   
84.             Temp = (Period_Time >> 1);   
85.             break;     
86.         }   
87.         case 60: // Effekt = 5/8   
88.         {   
89.             Temp = (Period_Time >> 1) + (Period_Time >> 3);   
90.             break;     
91.         }   
92.         case 70: // Effekt = 3/4   
93.         {   
94.             Temp = (Period_Time >> 1) + (Period_Time >> 2);   
95.             break;   
96.         }   
97.         case 80: // Effekt = 7/8   
98.         {   
99.             Temp = (Period_Time >> 1) + (Period_Time >> 2) + (Period_Time >> 3);   
100.             break;   
101.         }   
102.         case 90: //Max, Effekt = 93.75%   
103.         {   
104.             Temp = (Period_Time >> 1) + (Period_Time >> 2) + (Period_Time >> 3

) + (Period_Time >> 4);   
105.             break;   
106.         }   
107.         default:   
108.         {   
109.             Temp = 0;   
110.             break;   
111.         }   
112.     }          
113.     /**JÃ¤mfÃ¶relseregister fÃ¶r Timer1 (nÃ¤r startpuls ska skickas till Triac

)**/   
114.     if ( Temp == 0 )   
115.     {   
116.         tider_PWM = 0;   
117.     }          
118.     else   
119.     {   
120.         tider_PWM = Period_Time - Temp;   
121.     }   
122.            
123.     TIMSK |= ( 1 << OCIE1B );   
124.     OCR1B = Ctnt_Value_At_ZC + ( ZC_Time- ( 2 ) );     
125. }      
126.    
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127.    
128. //************Kommandon***************//   
129. #define STOP                0   
130. #define START               1   
131. #define UPP                 2   
132. #define DOWN                3   
133. #define MAX                 90   
134. #define MIN                 10   
135. #define Steg                10   
136. //************************************//   
137. /*****************************************************************************

******  
138. Power_Command tolkar AD-

omvandlade styrkommandon och hÃ¥ller reda pÃ¥ fÃ¶regÃ¥ende   
139. instÃ¤llda effektnivÃ¥er.  
140. ******************************************************************************

*****/   
141. uint8_t Power_Command ( uint8_t Master_Command, uint8_t Master )   
142. {   
143.     static uint8_t Start_Stop = 0;   
144.     static uint8_t New_Command = 1;   
145.     if ( Master == Int_rutin )   
146.         return ( New_Command );   
147.    
148.     else if ( Master == ADC_Com )   
149.     {   
150.                 if ( ( Start_Stop == STOP ) && ( Master_Command > 0xD9 ) ) // 

> 4 V Start   
151.         {   
152.             Start_Stop = START;   
153.             New_Command = 10;   
154.         }   
155.         else if (Start_Stop == START)   
156.         {      
157.             if ( ( Master_Command > 0x8C ) && ( Master_Command < 0xB0 ) ) // 2

.8 V - 3.2 V  STOP   
158.             {   
159.                 New_Command = 1;   
160.                 Start_Stop = STOP;   
161.             }   
162.             else if ( ( Master_Command > 0xC2 ) && ( Master_Command < 0xD9 ) &

&  ( New_Command != MAX ) ) // 3.6 - 4.0 V UPP   
163.             {   
164.                 New_Command += Steg;   
165.                 if (New_Command == 50)   
166.                     New_Command += Steg;   
167.             }   
168.             else if ( ( Master_Command > 0xB0 ) && ( Master_Command < 0xC2 ) &

& ( New_Command > MIN) ) // 3.2 V - 3.6 V DOWN   
169.             {   
170.                 New_Command -= Steg;   
171.                 if (New_Command == 50)   
172.                     New_Command -= Steg;   
173.             }   
174.         }   
175.     }   
176.     else if ( Master == TWI_Com )   
177.     {   
178.         New_Command = Master_Command;   
179.     }   
180.     return New_Command;        
181. }   
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1. /*  
2.  * USI_TWI.c  
3.  *  
4.  *  
5.  * Created: 2011-12-29 13:59:17  
6.  *   
7.  *                          AT tiny 25  
8.  *                 +--------------------------------+  
9.  * Reset           | 1 Pb5 reset              VCC 8 | VCC  
10.  * PCINT3 (ZCD)    | 2 Pb3                    Pb2 7 | SCL (TWI)  
11.  * ADC (Knappar)   | 3 Pb4                    Pb1 6 | Pb1 (driver)  
12.  * GND             | 4 GND                    Pb0 5 | SDA (TWI)  
13.  *                 +--------------------------------+  
14.  */    
15.    
16.    
17. #include "define.h"   
18.    
19. /**************Lokala varibler*****************/   
20. static uint8_t          slaveAddress;   
21. static volatile uint8_t overflowState;   
22.    
23. static uint8_t TWI_RxBuf[TWI_RX_BUFFER_SIZE];   
24. static volatile uint8_t TWI_RxHead;   
25. static volatile uint8_t TWI_RxTail;   
26. /**********************************************/   
27.    
28.    
29. /**********************************************/   
30. static void Flush_Twi_Buffers(void)   
31. {   
32.     TWI_RxTail = 0;   
33.     TWI_RxHead = 0;   
34. }    
35. /**********************************************/   
36.    
37. /********************************************************************************  
38.   
39.                         TWI SLAVE MODE  
40.   
41. ********************************************************************************/   
42.    
43.    
44. /**********************************************/   
45. void USI_Twi_Slave_Init(uint8_t ownAddress)   
46. {   
47.     Flush_Twi_Buffers( );   
48.     slaveAddress = ownAddress;   
49.        
50.     DDR_USI |= ( 1 << PORT_USI_SCL ) | ( 1 << PORT_USI_SDA ); // Set SCL and SDA as

 output   
51.     PORT_USI |= ( 1 << PORT_USI_SCL );  // set SCL high   
52.     PORT_USI |= ( 1 << PORT_USI_SDA );  // set SDA high   
53.     DDR_USI &= ~( 1 << PORT_USI_SDA );  // Set SDA as input   
54.        
55.     USICR = ( 1 << USISIE ) |                                     // enable Start C

ondition Interrupt   
56.             ( 0 << USIOIE ) |                                     // disable Overfl

ow Interrupt   
57.             ( 1 << USIWM1 ) | ( 0 << USIWM0 ) |                     // set USI in T

wo-wire mode, no USI Counter overflow hold   
58.             ( 1 << USICS1 ) | ( 0 << USICS0 ) | ( 0 << USICLK ) | // Shift Register

 Clock Source = external, positive edge   
59.                                                                     // 4-

Bit Counter Source = external, both edges   
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60.             ( 0 << USITC );                                           // no toggle 
clock-port pin   

61.    
62.     USISR = ( 1 << USI_START_COND_INT ) | ( 1 << USIOIF ) | ( 1 << USIPF ) | ( 1 <<

 USIDC ); // clear all interrupt flags and reset overflow counter   
63. }   
64. /**********************************************/   
65.    
66.    
67. /**********************************************/   
68. uint8_t USI_TWI_Receive_Byte(void)   
69. {   
70.     while ( TWI_RxHead == TWI_RxTail );   
71.     TWI_RxTail = ( TWI_RxTail + 1 ) & TWI_RX_BUFFER_MASK;   
72.     return TWI_RxBuf[TWI_RxTail];   // Return data i bufferten   
73. }   
74. /**********************************************/   
75.    
76.    
77. /**********************************************/   
78. uint8_t USI_TWI_Data_In_Receive_Buffer(void)   
79. {   
80.     return ( TWI_RxHead != TWI_RxTail );    // 0 om bufferten Ã¤r tom   
81. }   
82. /**********************************************/   
83.    
84. /**********************************************************************************

********************  
85. *************************** Avbrottsrutiner fÃ¶r USI ******************************

*********************  
86. ***********************************************************************************

********************/   
87.    
88. /**********************************************/   
89. ISR( USI_START_VECTOR )   
90. {   
91.     overflowState = USI_SLAVE_CHECK_ADDRESS;   
92.     DDR_USI &= ~( 1 << PORT_USI_SDA ); //SDA ingÃ¥ng   
93.    
94.     // Start: SDA gÃ¥r frÃ¥n hÃ¶g till lÃ¥g samtidigt som SCL hÃ¥lls hÃ¶g   
95.     // Stop: SDA gÃ¥r frÃ¥n lÃ¥g till hÃ¶g samtidigt som SCL hÃ¥lls hÃ¶g   
96.     while ( ( PIN_USI & ( 1 << PIN_USI_SCL ) ) && !( ( PIN_USI & ( 1 << PIN_USI_SDA

 ) ) ) );      // vÃ¤nta pÃ¥ att SCL blir lÃ¥g (eller SDA hÃ¶g vid stop)   
97.        
98.     if ( !( PIN_USI & ( 1 << PIN_USI_SDA ) ) ) // == startvillkor, SDA Ã¤r hÃ¶g   
99.     {   
100.         USICR = ( 1 << USISIE ) |     // keep Start Condition Interrupt enable

d to detect RESTART   
101.                 ( 1 << USIOIE ) |     // enable Overflow Interrupt   
102.                 ( 1 << USIWM1 ) | ( 1 << USIWM0 ) | // set USI in Two-

wire mode, hold SCL low on USI Counter overflow   
103.                 ( 1 << USICS1 ) | ( 0 << USICS0 ) | ( 0 << USICLK ) |         

// Shift Register Clock Source = External, positive edge   
104.                                                                               

  // 4-Bit Counter Source = external, both edges   
105.                 ( 0 << USITC );           // no toggle clock-port pin   
106.    
107.     }   
108.     else    // == Stopvillkor SDA Ã¤r lÃ¥g   
109.     {   
110.         USICR = ( 1 << USISIE ) |              // enable Start Condition Inter

rupt   
111.                 ( 0 << USIOIE ) |             // disable Overflow Interrupt   
112.                 ( 1 << USIWM1 ) | ( 0 << USIWM0 ) | // set USI in Two-

wire mode, no USI Counter overflow hold   
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113.                 ( 1 << USICS1 ) | ( 0 << USICS0 ) | ( 0 << USICLK ) | // Shift
 Register Clock Source = external, positive edge   

114.                                                                         // 4-
Bit Counter Source = external, both edges   

115.                 ( 0 << USITC );                   // no toggle clock-
port pin   

116.     }   
117.    
118.     USISR = ( 1 << USI_START_COND_INT ) | ( 1 << USIOIF ) |     // clear inter

rupt flags - resetting the Start Condition Flag will   
119.                                                                 // release SCL

   
120.             ( 1 << USIPF ) |( 1 << USIDC ) |   
121.             ( 0x0 << USICNT0);                                    // set USI t

o sample 8 bits (count 16 external SCL pin toggles)   
122.    
123. }   
124. /**********************************************/   
125.    
126.    
127.    
128.    
129. /**********************************************/   
130. ISR( USI_OVERFLOW_VECTOR )   
131. {   
132.     switch (overflowState)   
133.     {   
134.         case USI_SLAVE_CHECK_ADDRESS: // Address mode: kollar adress och om ma

ster tÃ¤nker skicka data -> isf skicka ack, i annat fall gÃ¶r inget (nack).   
135.         {   
136.             if ( ( ( USIDR == 0 ) || ( ( USIDR >> 1 ) == slaveAddress ) ) && (

 !( USIDR & 0x01 ) ) )   
137.             {   
138.                 overflowState = USI_SLAVE_REQUEST_DATA;   
139.                 SET_USI_TO_SEND_ACK( );   
140.             }   
141.             else   
142.             {   
143.                 SET_USI_TO_TWI_START_CONDITION_MODE( );   
144.             }   
145.             break;   
146.         }      
147.         case USI_SLAVE_REQUEST_DATA: // Slav read mode: stÃ¤ll in USI sÃ¥ att 

slaven lÃ¤ser in data frÃ¥n master   
148.         {   
149.             overflowState = USI_SLAVE_GET_DATA_AND_SEND_ACK;   
150.             SET_USI_TO_READ_DATA( );   
151.             break;   
152.         }      
153.         case USI_SLAVE_GET_DATA_AND_SEND_ACK: // Kopera data frÃ¥n USI datareg

ister och skicka ack.   
154.         {   
155.             TWI_RxHead = ( TWI_RxHead + 1 ) & TWI_RX_BUFFER_MASK;   
156.             TWI_RxBuf[ TWI_RxHead ] = USIDR;   
157.             overflowState = USI_SLAVE_REQUEST_DATA;   
158.             SET_USI_TO_SEND_ACK( );   
159.             break;   
160.         }          
161.     }   
162. }   
163. /**********************************************/   
164.    
165.    
166.    
167.    
168.  
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169. /***************************************************************************** 
170.                         TWI Master MODE  
171. *****************************************************************************/

   
172. unsigned char USI_TWI_Master_Transfer( unsigned char );   
173. unsigned char USI_TWI_Master_Stop( void );   
174.    
175. union  USI_TWI_state   
176. {   
177.   unsigned char errorState;         // Can reuse the TWI_state for error state

s due to that it will not be need if there exists an error.   
178.   struct   
179.   {   
180.     unsigned char addressMode         : 1;   
181.     unsigned char masterWriteDataMode : 1;   
182.     unsigned char unused              : 6;   
183.   };    
184. }   USI_TWI_state;   
185. /*---------------------------------------------------------------  
186.  USI TWI single master initialization function  
187. ---------------------------------------------------------------*/   
188. void USI_TWI_Master_Initialise( void )   
189. {   
190.   PORT_USI |= (1<<PIN_USI_SDA);           // Enable pullup on SDA, to set high

 as released state.   
191.   PORT_USI |= (1<<PIN_USI_SCL);           // Enable pullup on SCL, to set high

 as released state.   
192.    
193.   DDR_USI  |= (1<<PIN_USI_SCL);           // Enable SCL as output.   
194.   DDR_USI  |= (1<<PIN_USI_SDA);           // Enable SDA as output.   
195.    
196.   USIDR    =  0xFF;                       // Preload dataregister with "releas

ed level" data.   
197.   USICR    =  (0<<USISIE)|(0<<USIOIE)|                            // Disable I

nterrupts.   
198.               (1<<USIWM1)|(0<<USIWM0)|                            // Set USI i

n Two-wire mode.   
199.               (1<<USICS1)|(0<<USICS0)|(1<<USICLK)|                // Software 

stobe as counter clock source   
200.               (0<<USITC);   
201.   USISR   =   (1<<USISIF)|(1<<USIOIF)|(1<<USIPF)|(1<<USIDC)|      // Clear fla

gs,   
202.               (0x0<<USICNT0);                                     // and reset

 counter.   
203. }   
204.    
205. unsigned char USI_TWI_Get_State_Info( void )   
206. {   
207.   return ( USI_TWI_state.errorState );                             
208. }   
209.    
210. /*---------------------------------------------------------------  
211. unsigned char USI_TWI_Start_Transceiver_With_Data( volatile uint8_t *msg, unsi

gned char msgSize)   
212. {   
213.   volatile uint8_t tempUSISR_8bit = (1<<USISIF)|(1<<USIOIF)|(1<<USIPF)|(1<<USI

DC)|      // Prepare register value to: Clear flags, and   
214.                                  (0x0<<USICNT0);                              

       // set USI to shift 8 bits i.e. count 16 clock edges.   
215.   volatile uint8_t tempUSISR_1bit = (1<<USISIF)|(1<<USIOIF)|(1<<USIPF)|(1<<USI

DC)|      // Prepare register value to: Clear flags, and   
216.                                  (0xE<<USICNT0);                              

       // set USI to shift 1 bit i.e. count 2 clock edges.   
217.    
218.   USI_TWI_state.errorState = 0;   
219.   USI_TWI_state.addressMode = TRUE;   
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220.    
221. #ifdef PARAM_VERIFICATION   
222.   if(msg > (unsigned char*)RAMEND)                 // Test if address is outsi

de SRAM space   
223.   {   
224.     USI_TWI_state.errorState = USI_TWI_DATA_OUT_OF_BOUND;   
225.     return (FALSE);   
226.   }   
227.   if(msgSize <= 1)                                 // Test if the transmission

 buffer is empty   
228.   {   
229.     USI_TWI_state.errorState = USI_TWI_NO_DATA;   
230.     return (FALSE);   
231.   }   
232. #endif   
233.    
234. #ifdef NOISE_TESTING                                // Test if any unexpected 

conditions have arrived prior to this execution.   
235.   if( USISR & (1<<USISIF) )   
236.   {   
237.     USI_TWI_state.errorState = USI_TWI_UE_START_CON;   
238.     return (FALSE);   
239.   }   
240.   if( USISR & (1<<USIPF) )   
241.   {   
242.     USI_TWI_state.errorState = USI_TWI_UE_STOP_CON;   
243.     return (FALSE);   
244.   }   
245.   if( USISR & (1<<USIDC) )   
246.   {   
247.     USI_TWI_state.errorState = USI_TWI_UE_DATA_COL;   
248.     return (FALSE);   
249.   }   
250. #endif   
251.    
252.   if ( !(*msg & (1<<TWI_READ_BIT)) )                // The LSB in the address 

byte determines if is a masterRead or masterWrite operation.   
253.   {   
254.     USI_TWI_state.masterWriteDataMode = TRUE;   
255.   }   
256.    
257. /* Release SCL to ensure that (repeated) Start can be performed */   
258.   PORT_USI |= (1<<PIN_USI_SCL);                     // Release SCL.   
259.   while( !(PORT_USI & (1<<PIN_USI_SCL)) );          // Verify that SCL becomes

 high.   
260. #ifdef TWI_FAST_MODE   
261.   _delay_us( T4_TWI );                         // Delay for T4TWI if TWI_FAST_

MODE   
262. #else   
263.  _delay_us( T2_TWI );                         // Delay for T2TWI if TWI_STANDA

RD_MODE   
264.  //_delay_us( 100 );   
265. #endif   
266.    
267. /* Generate Start Condition */   
268.     PORT_USI &= ~(1<<PIN_USI_SDA);                    // Force SDA LOW.   
269.   _delay_us( T4_TWI );                            
270.   PORT_USI &= ~(1<<PIN_USI_SCL);                    // Pull SCL LOW.   
271.   PORT_USI |= (1<<PIN_USI_SDA);                     // Release SDA.   
272.    
273. #ifdef SIGNAL_VERIFY   
274.   if( !(USISR & (1<<USISIF)) )   
275.   {   
276.     USI_TWI_state.errorState = USI_TWI_MISSING_START_CON;     
277.     return (FALSE);   
278.   }   
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279. #endif   
280.    
281. /*Write address and Read/Write data */   
282.   do   
283.   {   
284.     /* If masterWrite cycle (or inital address tranmission)*/   
285.     if (USI_TWI_state.addressMode || USI_TWI_state.masterWriteDataMode)   
286.     {   
287.       /* Write a byte */   
288.       PORT_USI &= ~(1<<PIN_USI_SCL);                // Pull SCL LOW.   
289.       USIDR     = *(msg++);                        // Setup data.   
290.       USI_TWI_Master_Transfer( tempUSISR_8bit );    // Send 8 bits on bus.   
291.          
292.       /* Clock and verify (N)ACK from slave */   
293.       DDR_USI  &= ~(1<<PIN_USI_SDA);                // Enable SDA as input.   
294.       if( USI_TWI_Master_Transfer( tempUSISR_1bit ) & (1<<TWI_NACK_BIT) )    
295.       {   
296.         if ( USI_TWI_state.addressMode )   
297.           USI_TWI_state.errorState = USI_TWI_NO_ACK_ON_ADDRESS;   
298.         else   
299.           USI_TWI_state.errorState = USI_TWI_NO_ACK_ON_DATA;   
300.         return (FALSE);   
301.       }   
302.       USI_TWI_state.addressMode = FALSE;            // Only perform address tr

ansmission once.   
303.      }   
304.     /* Else masterRead cycle*/   
305.     else   
306.     {   
307.       /* Read a data byte */   
308.       DDR_USI   &= ~(1<<PIN_USI_SDA);               // Enable SDA as input.   
309.       *(msg++)  = USI_TWI_Master_Transfer( tempUSISR_8bit );   
310.    
311.       /* Prepare to generate ACK (or NACK in case of End Of Transmission) */   
312.       if( msgSize == 1)                            // If transmission of last 

byte was performed.   
313.       {   
314.         USIDR = 0xFF;                              // Load NACK to confirm End

 Of Transmission.   
315.       }   
316.       else   
317.       {   
318.         USIDR = 0x00;                              // Load ACK. Set data regis

ter bit 7 (output for SDA) low.   
319.       }   
320.       USI_TWI_Master_Transfer( tempUSISR_1bit );   // Generate ACK/NACK.   
321.     }   
322.   }while( --

msgSize) ;                             // Until all data sent/received.   
323.      
324.   USI_TWI_Master_Stop();                           // Send a STOP condition on

 the TWI bus.   
325.    
326. /* Transmission successfully completed*/   
327.   return (TRUE);   
328. }   
329.    
330. /*---------------------------------------------------------------  
331.  Core function for shifting data in and out from the USI.  
332.  Data to be sent has to be placed into the USIDR prior to calling  
333.  this function. Data read, will be return'ed from the function.  
334. ---------------------------------------------------------------*/   
335. unsigned char USI_TWI_Master_Transfer( volatile uint8_t temp )   
336. {   
337.   USISR = temp;                                     // Set USISR according to 

temp.   
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338.                                                     // Prepare clocking.   
339.   temp  =  (0<<USISIE)|(0<<USIOIE)|                 // Interrupts disabled   
340.            (1<<USIWM1)|(0<<USIWM0)|                 // Set USI in Two-

wire mode.   
341.            (1<<USICS1)|(0<<USICS0)|(1<<USICLK)|     // Software clock strobe a

s source.   
342.            (1<<USITC);                              // Toggle Clock Port.   
343.   do   
344.   {   
345.    _delay_us( T2_TWI );   
346.     USICR = temp;                          // Generate positve SCL edge.   
347.     while( !(PIN_USI & (1<<PIN_USI_SCL)) );// Wait for SCL to go high.   
348.    _delay_us( T4_TWI );                 
349.     USICR = temp;                          // Generate negative SCL edge.   
350.   }while( !(USISR & (1<<USIOIF)) );        // Check for transfer complete.   
351.      
352.  _delay_us( T2_TWI );                   
353.   temp  = USIDR;                           // Read out data.   
354.   USIDR = 0xFF;                            // Release SDA.   
355.   DDR_USI |= (1<<PIN_USI_SDA);             // Enable SDA as output.   
356.    
357.   return temp;                             // Return the data from the USIDR   
358. }   
359.    
360. /*---------------------------------------------------------------  
361.  Function for generating a TWI Stop Condition. Used to release   
362.  the TWI bus.  
363. ---------------------------------------------------------------*/   
364. unsigned char USI_TWI_Master_Stop( void )   
365. {   
366.   PORT_USI &= ~(1<<PIN_USI_SDA);           // Pull SDA low.   
367.   PORT_USI |= (1<<PIN_USI_SCL);            // Release SCL.   
368.   while( !(PIN_USI & (1<<PIN_USI_SCL)) );  // Wait for SCL to go high.   
369.  _delay_us( T4_TWI );   
370.   PORT_USI |= (1<<PIN_USI_SDA);            // Release SDA.   
371.  _delay_us( T2_TWI );                   
372.    
373. #ifdef SIGNAL_VERIFY   
374.   if( !(USISR & (1<<USIPF)) )   
375.   {   
376.     USI_TWI_state.errorState = USI_TWI_MISSING_STOP_CON;       
377.     return (FALSE);   
378.   }   
379. #endif   
380.    
381.   return (TRUE);   
382. }   
383.    
384. /*****************************************************************************

*************************/   
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1. /*  
2.  * define.h  
3.  *  
4.  * Created: 2011-12-21 18:56:04  
5.  *  Author: Yashar & Gabriel  
6.  */    
7.    
8.    
9. #ifndef DEFINE_H_   
10. #define DEFINE_H_   
11.    
12. /***lib***/   
13. # define F_CPU 1000000UL   
14. #include <avr/io.h>   
15. #include <avr/interrupt.h>   
16. #include <util/delay.h>   
17.    
18.    
19. /**************Define fÃ¶r USI*****************/   
20.    
21. #define SYS_CLK   1000.0            // [kHz]   
22.    
23. #ifdef TWI_FAST_MODE                // TWI FAST mode timing limits. SCL = 100-

400kHz   
24.   #define T2_TWI    1.3             // >1,3us   
25.   #define T4_TWI    0.6             // >0,6us   
26.    
27. #else                               // TWI STANDARD mode timing limits. SCL <= 100k

Hz   
28.   #define T2_TWI    4.7             // >4,7us   
29.   #define T4_TWI    4               // >4,0us   
30. #endif   
31.    
32. #define TWI_TX_MESSAGEBUF_SIZE       4   
33.    
34. #if defined( __AVR_ATtiny25__ )   
35. #  define DDR_USI             DDRB   
36. #  define PORT_USI            PORTB   
37. #  define PIN_USI             PINB   
38. #  define PORT_USI_SDA        PB0   
39. #  define PORT_USI_SCL        PB2   
40. #  define PIN_USI_SDA         PINB0   
41. #  define PIN_USI_SCL         PINB2   
42. #  define USI_START_COND_INT  USISIF   
43. #  define USI_START_VECTOR    USI_START_vect   
44. #  define USI_OVERFLOW_VECTOR USI_OVF_vect   
45. #endif   
46.    
47.    
48. // TWI resive buffertstorlek, giltiga storlek Ã¤r 2^n: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 

or 256   
49. #define TWI_RX_BUFFER_SIZE  ( 16 )   
50. #define TWI_RX_BUFFER_MASK  ( TWI_RX_BUFFER_SIZE - 1 )   
51. #if ( TWI_RX_BUFFER_SIZE & TWI_RX_BUFFER_MASK )   
52. #  error TWI RX buffer size is not a power of 2   
53. #endif   
54.    
55.    
56.    
57. /****************************************************************************  
58.   Bit and byte definitions  
59. ****************************************************************************/   
60. /*****SLAVE*****/   
61. #define FALSE 0   
62. #define TRUE 1   
63. #define USI_SLAVE_CHECK_ADDRESS                0x00   
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64. #define USI_SLAVE_SEND_DATA                    0x01   
65. #define USI_SLAVE_REQUEST_REPLY_FROM_SEND_DATA 0x02   
66. #define USI_SLAVE_CHECK_REPLY_FROM_SEND_DATA   0x03   
67. #define USI_SLAVE_REQUEST_DATA                 0x04   
68. #define USI_SLAVE_GET_DATA_AND_SEND_ACK        0x05   
69.    
70. /*****MASTER*****/   
71. #define TWI_READ_BIT  0                             // Bit position for R/W bit in 

"address byte".   
72. #define TWI_ADR_BITS  1                             // Bit position for LSB of the 

slave address bits in the init byte.   
73. #define TWI_NACK_BIT  0                             // Bit position for (N)ACK bit.

   
74.    
75. #define USI_TWI_NO_DATA                         0x00  // Transmission buffer is emp

ty   
76. #define USI_TWI_DATA_OUT_OF_BOUND               0x01  // Transmission buffer is out

side SRAM space   
77. #define USI_TWI_UE_START_CON                    0x02  // Unexpected Start Condition

   
78. #define USI_TWI_UE_STOP_CON                     0x03  // Unexpected Stop Condition 

  
79. #define USI_TWI_UE_DATA_COL                     0x04  // Unexpected Data Collision 

(arbitration)   
80. #define USI_TWI_NO_ACK_ON_DATA                  0x05  // The slave did not acknowle

dge  all data   
81. #define USI_TWI_NO_ACK_ON_ADDRESS               0x06  // The slave did not acknowle

dge  the address   
82. #define USI_TWI_MISSING_START_CON               0x07  // Generated Start Condition 

not detected on bus   
83. #define USI_TWI_MISSING_STOP_CON                0x08  // Generated Stop Condition n

ot detected on bus   
84. /**********************************************************************************

***********************/   
85.    
86.    
87. /*****define fÃ¶r kommandon****/   
88. #define TWI_Com 0   
89. #define ADC_Com 1   
90. #define Int_rutin 2   
91. /*****************************/   
92.    
93.    
94. /************************************ Globala-

Variabler **************************************************/   
95. volatile uint8_t Global_temp;   
96. volatile uint8_t Antal_Pulser_Triac;   
97. volatile uint8_t Pulser_Triac_Period_time;   
98. volatile uint8_t Motor_effektfaktor;   
99. volatile uint8_t TWI_Com_To_Slav;   
100. volatile uint8_t tider_PWM;   
101. // ******************************************************   
102. // Global flag variables in General Purpose I/O Registers   
103. // ******************************************************   
104.    
105. typedef struct {   
106.   unsigned char bit0:1;   
107.   unsigned char bit1:1;   
108.   unsigned char bit2:1;   
109.   unsigned char bit3:1;   
110.   unsigned char bit4:1;   
111.   unsigned char bit5:1;   
112.   unsigned char bit6:1;   
113.   unsigned char bit7:1;   
114. } Bits;   
115.    
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116. // ******************************   
117. // Global flags in GPIOR0 (@0x11)   
118. // ******************************   
119. #define mode_byte       (*(volatile unsigned char*)_SFR_MEM_ADDR(GPIOR0))   
120. #define mode_Bit0       ((volatile Bits*)_SFR_MEM_ADDR(GPIOR0))->bit0   
121. #define mode_Bit1       ((volatile Bits*)_SFR_MEM_ADDR(GPIOR0))->bit1   
122. #define mode_Bit2       ((volatile Bits*)_SFR_MEM_ADDR(GPIOR0))->bit2   
123. #define mode_Bit3       ((volatile Bits*)_SFR_MEM_ADDR(GPIOR0))->bit3   
124. #define mode_Bit4       ((volatile Bits*)_SFR_MEM_ADDR(GPIOR0))->bit4   
125. #define mode_Bit5       ((volatile Bits*)_SFR_MEM_ADDR(GPIOR0))->bit5   
126. #define mode_Bit6       ((volatile Bits*)_SFR_MEM_ADDR(GPIOR0))->bit6   
127. #define mode_Bit7       ((volatile Bits*)_SFR_MEM_ADDR(GPIOR0))->bit7   
128.    
129. #define Bit0            0 //Kalibrering flagga   
130. #define Bit1            1 //ADC fÃ¶rbrÃ¶jnings kontrolls flagga   
131. #define Bit2            2 //Flagga som kontrollerar att knapptryck registreras

 endast 1 gÃ¥ng, lÃ¥g om knappingÃ¥ng Ã¤r lÃ¥g.   
132. #define Bit3            3 // Flagga fÃ¶r extern styrning av rÃ¤knare (hÃ¶g = s

tyr extern rÃ¤nkare, lÃ¥g = logikenhet)   
133. #define Bit4            4 // Flagga som indikerar att ny kommando har inkommit

 vid styr extern rÃ¤knare mode (knapp nertryckt).   
134. #define Bit5            5 // Master eller slave mode (extern val i bÃ¶rjan av 

programmet).   
135. #define Bit6            6   
136. #define Bit7            7   
137.    
138.    
139. #define ZC_Time         (*(volatile unsigned char*)_SFR_MEM_ADDR(GPIOR1))   
140. #define Period_Time     (*(volatile unsigned char*)_SFR_MEM_ADDR(GPIOR2))   
141. /*****************************************************************************

***************************/   
142.    
143. /************************** Funktioner **************************/   
144.    
145. //SW   
146. void Calibration();   
147. void New_Value_Comp_Reg( uint8_t , uint8_t );   
148. uint8_t Power_Command (uint8_t, uint8_t);   
149.    
150. //Init   
151. void Extern_Int_Init(uint8_t INT_PIN);   
152. void Tid_Timer_Init();   
153. void ADC_Init();   
154.    
155. //USI_TWI   
156. void USI_Twi_Slave_Init( uint8_t );   
157. uint8_t USI_TWI_Receive_Byte( void );   
158. uint8_t USI_TWI_Data_In_Receive_Buffer( void );   
159. void USI_TWI_Master_Initialise( void );   
160. unsigned char USI_TWI_Start_Transceiver_With_Data( volatile uint8_t * , unsign

ed char );   
161. unsigned char USI_TWI_Get_State_Info( void );   
162. /****************************************************************/   
163.    
164.    
165. /************************************************************************  
166. Macros för TWI  
167. ************************************************************************/   
168. #define SET_USI_TO_SEND_ACK()                                                 

                                \   
169. {                                                                             

                                \   
170.         USIDR    =  0;                                              /* Prepare

 ACK                         */ \   
171.         DDR_USI |=  (1<<PORT_USI_SDA);                              /* Set SDA

 as output                   */ \   
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172.         USISR    =  (0<<USI_START_COND_INT)|(1<<USIOIF)|(1<<USIPF)|(1<<USIDC)|
  /* Clear all flags, except Start Cond  */ \   

173.                     (0x0E<<USICNT0);                                /* set USI
 counter to shift 1 bit. */ \   

174. }   
175.    
176. #define SET_USI_TO_READ_ACK()                                                 

                                \   
177. {                                                                             

                                \   
178.         DDR_USI &=  ~(1<<PORT_USI_SDA);                             /* Set SDA

 as intput */                   \   
179.         USIDR    =  0;                                              /* Prepare

 ACK        */                  \   
180.         USISR    =  (0<<USI_START_COND_INT)|(1<<USIOIF)|(1<<USIPF)|(1<<USIDC)|

  /* Clear all flags, except Start Cond  */ \   
181.                     (0x0E<<USICNT0);                                /* set USI

 counter to shift 1 bit. */ \   
182. }   
183.    
184. #define SET_USI_TO_TWI_START_CONDITION_MODE()                                 

                                                    \   
185. {                                                                             

                                                    \   
186.   USICR    =  (1<<USISIE)|(0<<USIOIE)|                        /* Enable Start 

Condition Interrupt. Disable Overflow Interrupt.*/  \   
187.               (1<<USIWM1)|(0<<USIWM0)|                        /* Set USI in Tw

o-wire mode. No USI Counter overflow hold.      */  \   
188.               (1<<USICS1)|(0<<USICS0)|(0<<USICLK)|            /* Shift Registe

r Clock Source = External, positive edge        */  \   
189.               (0<<USITC);                                                     

                                                    \   
190.   USISR    =  (0<<USI_START_COND_INT)|(1<<USIOIF)|(1<<USIPF)|(1<<USIDC)|  /* C

lear all flags, except Start Cond */ \   
191.               (0x0<<USICNT0);                                                 

                                                    \   
192. }   
193.    
194. #define SET_USI_TO_SEND_DATA()                                                

                               \   
195. {                                                                             

                               \   
196.     DDR_USI |=  (1<<PORT_USI_SDA);                                  /* Set SDA

 as output                  */ \   
197.     USISR    =  (0<<USI_START_COND_INT)|(1<<USIOIF)|(1<<USIPF)|(1<<USIDC)|    

  /* Clear all flags, except Start Cond */ \   
198.                 (0x0<<USICNT0);                                     /* set USI

 to shift out 8 bits        */ \   
199. }   
200.    
201. #define SET_USI_TO_READ_DATA()                                                

                               \   
202. {                                                                             

                               \   
203.     DDR_USI &= ~(1<<PORT_USI_SDA);                                  /* Set SDA

 as input                   */ \   
204.     USISR    =  (0<<USI_START_COND_INT)|(1<<USIOIF)|(1<<USIPF)|(1<<USIDC)|    

  /* Clear all flags, except Start Cond */ \   
205.                 (0x0<<USICNT0);                                     /* set USI

 to shift out 8 bits        */ \   
206. }   
207.    
208. /*****************************************************************************

****************************************************/   
209.    
210. #endif /* DEFINE_H_ */  


