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Utveckling av en testmiljö för Thermias värmepumpar

Johan Gustafsson, Sebastian Witkowski

Thermia Värme AB designar och tillverkar värmepumpsystem för olika ändamål. Denna rapport
refererar till det examensarbete som utfördes under sommaren 2006. Syftet med examensarbetet var
att effektivisera de testmetoder företaget använde sig av vid testning och verifiering av värmepumparnas
styrsystem.
Arbetet resulterade i en attachéväska innehållande elektronik som simulerar de NTC-motstånd som
används som givare till värmepumpens styrsystem. Elektroniken är konstruerad på sådant sätt att
företaget har möjlighet att utföra tester manuellt eller via RS-232 protokoll samt att ge möjlighet för
kommunikation och användning av en extern testmiljö, exempelvis en PC. Detta krävde att digitala
potentiometrar användes. För att ge systemet flexibilitet designades två system, där ena är direkt
kopplat till värmepumpens styrsystem och det andra agerar som ett användargränssnitt. Dessa system
kommunicerar via mikrokontrollers som använder sig av I2C protokoll.
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Sammanfattning 
Thermia Värme AB designar och tillverkar värmepumpsystem för olika ändamål. Denna rapport 
refererar till det examensarbete som utfördes under sommaren 2006. Syftet med examensarbetet var 
att effektivisera de testmetoder företaget använde sig av vid testning och verifiering av värme-
pumparnas styrsystem.  
 
Arbetet resulterade i en attachéväska innehållande elektronik som simulerar de NTC-motstånd som 
används som givare till värmepumpens styrsystem. Elektroniken är konstruerad på sådant sätt att 
företaget har möjlighet att utföra tester manuellt eller via RS-232 protokoll samt att ge möjlighet för 
kommunikation och användning av en extern testmiljö, exempelvis en PC. Detta krävde att digitala 
potentiometrar användes. För att ge systemet flexibilitet designades två system, där ena är direkt 
kopplat till värmepumpens styrsystem och det andra agerar som ett användargränssnitt. Dessa system 
kommunicerar via mikrokontrollers som använder sig av I2C protokoll. 
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Abstract 
Thermia Värme AB design and manufacture various heat pump systems for heating, hot water and 
cooling. This thesis report refers to an examination work carried out during the summer of 2006. The 
goal was to substitute the current way to test all functions of a heat pumps control system, with a more 
effective, less time and resource demanding solution.  
 
This work resulted in an attaché case with various electronics that simulate the original NTC-resistors 
that are used as sensors by the heat pumps control system. The electronics are constructed in such 
way that the company can choose to conduct the testing mechanically or with a computer using RS-232 
communication protocol. This requirement was met by using digital potentiometers. To give the solution 
more flexibility two separate systems were constructed one that is directly connected with the heat 
pump system and one acting as a user interface. Communication between these systems was solved 
with microcontrollers using I2C protocol. 
 



Page 2 of 34 
 

Innehållsförteckning 

1. INLEDNING ................................................................................................................................................. 4 
1.1. PRESENTATION AV FÖRETAGET ................................................................................................................. 4 
1.2. BAKGRUND TILL EXAMENSARBETET ......................................................................................................... 4 
1.3. EXAMENSARBETSBESKRIVNING ................................................................................................................ 4 
1.4. KRAVSPECIFIKATION ................................................................................................................................ 4 

2. FÖRSTUDIE OCH PROBLEMSTÄLLNING .......................................................................................... 5 
2.1. SIMULERINGSSTRATEGI ............................................................................................................................ 5 

3. LÖSNING ..................................................................................................................................................... 6 

4. TEKNISK BESKRIVNING AV ARBETET.............................................................................................. 7 
4.1. OPTOKOPPLARE ........................................................................................................................................ 7 
4.2. RELÄER ..................................................................................................................................................... 8 
4.3. DIGITALA POTENTIOMETRAR .................................................................................................................... 9 
4.4. MANUELLA POTENTIOMETRAR OCH SWITCHAR ......................................................................................... 9 

5. KOMMUNIKATION .................................................................................................................................. 9 
5.1. SPI KOMMUNIKATION ............................................................................................................................ 10 
5.2. KOMMUNIKATION MELLAN PIC:ARNA .................................................................................................... 10 

5.2.1. Kommunikation med MATLAB .................................................................................................... 12 
6. PROGRAMMERING ................................................................................................................................ 13 

6.1. DATA ...................................................................................................................................................... 13 
7. KONSTRUKTION ..................................................................................................................................... 14 

8. DISKUSSION ............................................................................................................................................. 15 
8.1. DE DIGITALA POTENTIOMETRERNA ......................................................................................................... 15 

8.1.1. Testning av nätaggregat .............................................................................................................. 15 
8.1.2. Test med stabil matningsspänning ............................................................................................... 16 

8.2. NÄTAGGREGATET ................................................................................................................................... 18 
8.3. I2C KOMMUNIKATIONEN......................................................................................................................... 18 

9. TESTER OCH RESULTAT ..................................................................................................................... 19 
9.1. KOMMUNIKATION ................................................................................................................................... 19 
9.2. OPTOKOPPLARE ...................................................................................................................................... 19 
9.3. RELÄER OCH DRIVSTEG ........................................................................................................................... 19 
9.4. DIGITALA POTENTIOMETRAR .................................................................................................................. 19 
9.5. MATLAB ................................................................................................................................................ 19 
9.6. KONSTRUKTION ...................................................................................................................................... 20 
9.7. PCB-DESIGN ........................................................................................................................................... 20 
9.8. SLUTSATS OCH FÖRSLAG PÅ FORTSATT ARBETE ...................................................................................... 20 

9.8.1. Mjukvarumässigt ......................................................................................................................... 20 
9.8.2. Hårdvarumässigt ......................................................................................................................... 21 

10. BILAGOR ................................................................................................................................................... 22 
10.1. BILAGA 1. FLÖDESSCHEMA MED MATLAB INAKTIVT ............................................................................. 22 
10.2. BILAGA 2. FLÖDESSCHEMA MED MATLAB AKTIVERAT .......................................................................... 23 
10.3. BILAGA 3. IO LISTA ................................................................................................................................ 24 

10.3.1. I/O Reglerdator 901 510 ............................................................................................................. 24 
10.3.2. I/O Expansionskort 901 515 ........................................................................................................ 24 
10.3.3. I/O Avfrostning 901 517 .............................................................................................................. 25 

10.4. BILAGA 4. GAMLA PCB-LAYOUTER ......................................................................................................... 26 
10.5. BILAGA 5. NYA PCB LAYOUTER ............................................................................................................. 27 
10.6. BILAGA 6. SCHEMA FÖR INTERFACESYSTEM MOT STYRSYSTEM. ............................................................. 28 
10.7. BILAGA 7. SCHEMA FÖR INTERFACEKORTET MOT ANVÄNDARE OCH PC ................................................. 29 



Page 3 of 34 
 

10.8. BILAGA 8. PROGRAMKOD FÖR DE BÅDA PIC:ARNA .................................................................................. 30 
10.9. BILAGA 9. MATLAB-KOD ....................................................................................................................... 31 
10.10. BILAGA 10. KONSTRUKTION AV VÄSKAN ................................................................................................ 32 
10.11. BILAGA 11. OFFERT PÅ MÖNSTERKORTEN .............................................................................................. 33 

  
Figurförteckning 
Figur 1. Inkoppling av digital potentiometer. .......................................................................................... 5 
Figur 2. Attachéväska från Elfa. ............................................................................................................ 6 
Figur 3. Blockschema över konstruktionen. .......................................................................................... 6 
Figur 4. Optokopplarnas inkoppling. ...................................................................................................... 7 
Figur 5. Relästyrning via ett drivsteg. .................................................................................................... 8 
Figur 6. Relästyrning med en frihjulsdiod. ............................................................................................. 8 
Figur 7. Två potentiometrar i en Daisy Chain. ....................................................................................... 9 
Figur 9. Kommunikation mellan PIC:arna. ........................................................................................... 10 
Figur 10. Attachéväska från Elfa. ........................................................................................................ 14 
Figur 11. Inspänningen under ett 10s förlopp. ..................................................................................... 15 
Figur 12. Inspänningen under ett 10ms per ruta långt förlopp. ........................................................... 16 
Figur 13. Inspänningen under ett 2s per ruta långt förlopp. ................................................................ 16 
Figur 14. Inspänningen under ett 100ns per ruta långt förlopp. .......................................................... 17 
Figur 15. Utspänningen från nätaggregatet under ett 5ms per ruta långt förlopp. .............................. 18 
Figur 16. Flödesschema hur långt vi hann mjukvarumässigt i manuellt läge ...................................... 20 
Figur 17. Flödesschema hur långt vi hann mjukvarumässigt när MATLab aktiverats......................... 21 
 
 
Tabellförteckning 
Tabell 1. Potentiometerdata. ............................................................................................................... 11 
Tabell 2. Relädata. .............................................................................................................................. 11 
Tabell 3. Optokopplardata. .................................................................................................................. 12 
Tabell 4. RS-232 kommunikation med MATLab. ................................................................................. 12 
Tabell 5. Register över potentiometerdata. ......................................................................................... 13 
 
 



Page 4 of 34 
 

 

1. Inledning 

1.1. Presentation av företaget 
Thermia värme AB har sitt huvudkontor i Arvika. Thermia utvecklar, producerar och marknadsför 
värmepumpssystem för uppvärmning, kylning och varmvatten. Genom innovativ teknik i framkant 
levererar de lösningar baserade på förnyelsebara energikällor. Thermia har 250 anställda och omsätter 
drygt 500 MSEK. Numera är Thermia en del av Danfoss som har 17500 anställda och 54 fabriker i 20 
olika länder. 
 

1.2. Bakgrund till examensarbetet 
Företaget utvecklar och uppgraderar ofta sitt styrsystem till deras värmepumpar. När en ny funktion 
införs i systemet, så måste alla funktioner testas även dom som redan verifierats i tidigare versioner av 
mjukvaran. I dagsläget utförs detta genom att företaget ansluter en värmepump till styrsystemet och 
utför en rad olika tester. Detta är en kostsam och tidskrävande process. 
 

1.3. Examensarbetsbeskrivning 
Målet med examensarbetet är att ersätta den fysiska värmepumpen med en elektronisk enhet som ska 
kunna testa styrsystemet på olika sätt.  
 

1.4. Kravspecifikation 
Ett teoretiskt moment i form av en förstudie ska utföras. I förstudien undersöks dagens modulärt 
uppbyggda styrutrustning och förslag ska ges på hur en strategi för dess testning och verifiering kan 
byggas upp. Strategin måste dock även beakta ett längre perspektiv, där nya funktioner och 
simuleringar via en pc görs möjliga. 
 
Testutrustningen skall konstrueras på sådant sätt att styrsystemet kan testas utan att behöva vara 
installerat i en värmepump. Konstruktionsarbetet bestod av två delmoment. I första delmomentet krävs 
att testning utförs helt manuellt med hjälp av switchar och potentiometrar.  
Som andra delmomentet ska testningen utföras via en dator. I exempelvis MATLab utvecklas då 
enskilda systemmodeller, dock utan kunskap om konkreta detaljer rörande de interna algoritmer som 
styrutrustningen använder sig av. Vidare ställdes krav att lösningen skulle ha möjlighet att simulera 
avbrott och kortslutning av givare. Systemet som helhet skall vara spänningslöst vid byte av 
testutrustning. 
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2. Förstudie och problemställning 
 
Efter granskning av några dokument kunde det konstateras att styrsystemets ingångar består av givare 
i form av NTC-motstånd och switchar. Styrsystemets utgångar utgörs av reläer som sluter olika 
motorkretsar. En komplett lista över styrsystemets in- och utgångar finns i bilaga 6. 
  
Följande frågeställningar bör belysas vid val av simuleringsstrategi. 
 

• Hur ska NTC-motstånden och switcharna kunna simuleras såsom styrsystemet använder som 
givare? 

• Hur simuleras kortslutning och avbrott av givare? 
• Hur presenteras styrsystemets utgångar för användaren? 
• Vilka protokoll kan användas för kommunikation med dator? 
• Hur ser en lämplig konstruktion ut och kan inkapslingen göras säker? 
• Hur implementeras delmoment 1 med 2? 

 

2.1. Simuleringsstrategi 
För simulering av NTC-motstånden valdes digitala potentiometrar och för simulering av switchar valdes 
reläer. Simulering av kortslutning och avbrott görs med reläer kopplade enligt figur 1. 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. Inkoppling av digital potentiometer. 
 
Två reläer agerar som brytare enligt figuren. Styrsystemet upplever avbrott på ledningen till givaren då 
båda reläerna är öppna. Då det övre reläet är slutet upplever styrsystemet att ledningen är kortsluten, 
och då det undre reläet är slutet är ett NTC-motstånd inkopplat. 
 
För att presentera för användaren hur styrsystemet reagerar används lysdioder och signaler till datorn. 
Då värmepumpen styrs av 230VAC och 24VDC signaler från styrsystemet bör dessa lämpligast 
omvandlas till 5V signaler. Omvandlingen görs därför med optokopplare pga. att signalerna är antingen 
av eller på. 
  
Elektroniken styrs av en mikrokontroller med många utgångar, detta för att underlätta företagets behov 
av expansion i framtiden. 
  
MATLAB är ett utmärkt program för modellering och simulering, det har även ett inbyggt stöd för seriell 
kommunikation vilket passar uppgiften. Valet att använda MATLAB som simulerings- och testprogram 
var därför enkelt. 
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3. Lösning 
 
Lösningen kom att bli ett system som skulle täcka in båda delmomenten i en enda konstruktion. 
Konstruktionen skulle då komma att bestå av ett interfacesystem som skulle kunna bytas ut efter behov 
eller expansion, och ett system som arbetar direkt mot styrsystemet. Detta byggs in i den attaché- 
väska som visas i figur 2. 
 

 
 
Figur 2. Attachéväska från Elfa. 
 
Två kretskort designades, ”Koppling i locket” som agerar som ett interface mot användaren och 
”Koppling i botten” som är länken mot styrsystemet. I delmoment 1 styrs ”Koppling i locket” manuellt via 
potentiometrar och switchar, i delmoment 2 används en inkopplad pc för styrning. Figur 3 visar ett 
blockschema över konstruktionen. Mikrokontrollern som styr de digitala potentiometrarna och reläerna 
får instruktioner av mikrokontrollern som har kontakt med MATLab och den mekaniska styrningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Blockschema över konstruktionen.  
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4. Teknisk beskrivning av arbetet 
 
Kretskorten konstruerades som två separata system, vardera utrustande med en mikrokontroller som 
kommunicerar med varandra via I2C-protokollet. Microchip tillverkar ett flertal olika mikrokontroller, dock 
valdes PIC18F7222 då den har hårdvara för de protokoll som skulle användas. Den har t ex 70 st. in- 
och utgångar vilket passar bra i enlighet med projektets storlek och med företagets krav på långsiktig 
planering och expansion. 
  
Altium DXP erbjuder en lämplig utvecklingsmiljö för design av kretskort. Prototypkorten tillverkades på 
universitetet och på grund av begränsningar hos utrustningen delades bottensystemet upp i tre 
separata kretskort som monterades ihop med stiftlister. Kretskortet i locket designades på sådant sätt 
att det kunde tillverkas på ett mönsterkort. 
 
Kretskortslayout för de prototypkort som tillverkades visas i bilaga 4. Dessa övergavs senare p g a fel i 
designen. Två förbättrade kretskortslayouter har tagits fram där dessa fel är åtgärdade. Bottensystemet 
har även optimerats till ett enda kretskort. Dessa layouter finns i bilaga 5. 
 
För att ge en helhetsbild över båda systemen finns kopplingsscheman i bilaga 6 och 7.  
 

4.1. Optokopplare 
Styrsystemet lägger ut 230VAC och 24VDC för att styra motorer och ventiler runt om på värmepumpen.   
För att ta in dessa signaler i en mikrokontroller krävs det någon form av omvandling. Den teknik som 
valts är användning av optokopplare. Den optokopplare som valdes har beteckningen HCPL 3700 och 
är tillverkad av Agilent. Denna optokopplare erbjuder konstruktören möjlighet att ändra threshold-
spänningen. Detta görs genom att ändra värdena på ingående motstånd, R1 och R2. Inkoppling av 
optokopplare ses i figur 4. För att underlätta effektberäkningar valdes R1’s värde till R2´s.  

R1 och R2 beräknas med följande formler:  
0025.0

52 −
=

VthRx   och 21 RRRx +=   

• För 230 VAC väljs Vth2 till 170 V, detta medför att Ω==→Ω= kRRkRx 332166  
• För 24 VDC väljs Vth2 till 10 V, detta medför att Ω==→Ω= kRRkRx 1212   
 

R3 är enligt databladet 4.7kΩ och eftersom det är en open collector-utgång på ben 6 på optokopplaren 
görs ingen större analys av detta värde. Dess enda syfte är att sluta transistorkretsen. 
För att välja effekt på motstånden användes två enkla formler: 

IUP *= och RIU *= vilket ger att 
R

UP
2

=  

Detta ger bara en fingervisning i AC-fallet om vad som bör väljas.  
• För 230 VAC väljs spänningen till 325 V vilket ger en effekt på 6.166000/3252 ==P W 

• För 24 VDC väljs spänningen till 25V vilket ger en effekt på 31.02000/252 ==P  W 
 VCC 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 

Optokopplare (HCPL 3700)

22uF Styrsystem Processor 

VCC 

R1

R2

R3 

 
Figur 4. Optokopplarnas inkoppling. 

1) Thresholdspänningen, tröskelspänning 
2) Vth, thresholdspänningen 
P effekt, U spänning, I ström, R resistans 
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4.2. Reläer 
Mikrokontrollern PIC18F7222 klarar av att driva 200mA från alla utgångar totalt. Prov gjordes med att 
driva reläerna enligt två olika metoder, en med frihjulsdioder och den andra med drivsteg. 
 
Figur 5. visar kopplingen där en darlington drivkrets 2803A använts. Kopplingen används i samband 
med de digitala potentiometrarna. Denna metod drar endast 1.5mA från mikrokontrollern för att öppna 
ett relä. Totalt drar metoden 5.1*32 mA = 48mA för alla reläer. 
 
Figur 6. visar hur en frihjulsdiod 1N4001 används och backspänns. Denna teknik användes till 24V 
givarna på styrsystemet, dessa givare är antigen av eller på. Denna metod drar 10mA för öppning av ett 
relä. Totalt dras 10*8 mA = 80mA från mikrokontrollern.  
 

Processor

VCC

VCC

Styrsystem
In+1

In-2 Ut+ 3

Ut- 4IN1

IN2

IN3

IN4

IN5

IN6

IN7

IN8

GND9 +5V 10UT 11UT 12UT 13UT 14UT 15UT 16UT 17UT 18
2803A

VCC
 

Figur 5. Relästyrning via ett drivsteg. 
 

In+1

In-2 Ut+ 3

Ut- 4
Processor

VCC

Styrsystem

 
Figur 6. Relästyrning med en frihjulsdiod. 
 



Page 9 of 34 
 

4.3. Digitala potentiometrar 
Värmepumpen är utrustad med NTC-motstånd. Strategin som används för att simulera dessa är att 
göra övergången till MATLAB (PC simulering) så enkel som möjligt. Därför valdes att använda digitala 
potentiometrar för simulering av NTC-motstånden. Målet är att dessa styrs av manuella potentiometrar i 
deluppgift 1, för att i deluppgift 2 styras av en PC. Analog Devices tillverkar digitala potentiometrarna vid 
namn AD5231 och AD5235. Båda används eftersom värmepumpens utegivare har ett annat 
resistansspann än de övriga givarna. Båda kretsarna kommunicerar via ett SPI-gränssnitt. Det uppstår 
flera komplikationer när resistansvärdena ska ändras p g a att AD5235 har dubbla utgångar medan 
AD5231 endast har en. Figur 7 visar uppkoppling av två potentiometrar kopplade i en Daisy Chain. 
Uppkopplingen av alla digitala potentiometrar är komplicerad p g a att den metod som används för 
informationsöverföring kräver en seriell inkoppling. Metoden kallas för ”Daisy Chain” och förklaras 
ingående i SPI kapitlet. 

 
Figur 7. Två potentiometrar i en Daisy Chain. 
 

4.4. Manuella potentiometrar och switchar 
Två- och treläges switchar användes i projektet. Tvålägeswitcharna används för att simulera de givare 
som antigen är av eller på. Trelägeswitcharnas uppgift är att ge indikation till mikrokontrollern vilket läge 
NTC-motstånden är i. Avbrott, kortslutning och resistans är de lägen som används. Dessa lägen 
simuleras med reläer som kan ses i figur 1. De manuella potentiometrarna tas emot av mikrokontrollern 
i övre systemet och A/D-omvandlas, därefter skickas informationen till mikrokontrollern i nedre systemet 
för att styra dom digitala potentiometrarna. Proceduren kan uppfattas som onödig men är förmodligen 
den smidigaste metoden för att göra övergången till delmoment 2 enkel. 
 

5. Kommunikation 
Flera olika kommunikationsprotokoll används i projektet. Mikrokontrollerna kommunicerar med varandra 
via ett eget designat protokoll men är förberett att använda I2C för framtida uppdateringar. 
Kommunikation med PC och MATLAB sker via protokollet RS-232. Bilaga 8.1 och 8.2  visar ett 
flödesschema över de två systemen och MATLAB. De digitala potentiometrarna kommunicerar via 
protokollet SPI med mikrokontrollern i nedre systemet. 
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5.1. SPI Kommunikation 
Varje digital potentiometer behöver 3 byte data. Potentiometrarna kopplades i en daisy chain, vilket 
innebär att man klockar ut 3*10 byte, eftersom vi har tio enheter i kedjan. PIC:en ska alltså klocka ut 30 
byte för att sedan med hjälp av CS flytta in all data i enheternas arbetsregister. Problemet, som 
nämndes tidigare, var att AD5235 har två potentiometrer vilket medför att den ska ha data i två olika 
omgångar medan AD5231 bara har en potentiometer. AD5235 ska alltså ha data i två omgångar, varje 
omgång ska avslutas med att sänka och höja CS-signalen. De tre byte data alla potentiometrar tar emot 
börjar med ett kommando och följs av två byte med resistansvärdet. Se figur 8. För utförlig information 
om enheterna hänvisas läsaren till datablad för AD5231 och AD5235 som finns på Analog Devices 
hemsida. www.analog.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2. Kommunikation mellan PIC:arna 
Kommunikationen liknar I2C på ett sådant sätt att man har två ledningar, en klockledning och en 
dataledning. Data klockas ut med klockledningen som ses i figur 9, där H’AA’ eller B’0101 0101’ skickas 
ut. När klockan är låg klockas data ut och LSB skickas alltid först.  
 

 
Figur 9. Kommunikation mellan PIC:arna. 

PIC i botten skickar ut potentiometrarna i denna ordning: 
1 1 2 2 14 13 12 11 10 9 (W1 aktivt) här skiftas data in i arbetsregistren med CS-signalen 
1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 (W2 aktivt) 
Man fyller på enheterna från vänster till höger så första 3 byten som klockas ut är potentiometer 9  
 
Potentiometrarna är seriekopplade (Daisy Chain) på följande sätt: 
2:P1 2:P2 2:P3 2:P4 2:P5 2:P6 2:P7 2:P8 2:P9 2:P10
2:P1 parallellkopplas med 2:P2 och bildar utegivare1 (två AD5231 potentiometrar) 
2:P3 parallellkopplas med 2:P4 och bildar utegivare2 (två AD5231 potentiometrar) 
2:P5 till 2:P10 är av typen AD5235 och utgör 10 st fysiska potentiometrar 
 
Figur 8. Beskrivning hur PIC:en skickar ut data till de digitala potentiometrarna. 
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Det finns 14 olika potentiometrar. Tabell 1 visar en lista över vad dessa potentiometrar motsvarar.  
 
Potentiometer 
nummer 

Beskrivning 
Enhet Kontakt Anslutning på styrsystemet 

1 P1 o P2 2:K2 Regler dator 901 510, 305/306 (rumsgivare) 
2 P3 o P4 2:K13:1/2 Expansionsmöjligheter (rumsgivare) 
3 P5:W2 2:k2 Regler dator 901 510, 303/304 
4 P6:W2 2:k2 Regler dator 901 510, 313/314 
5 P7:W2 2:k2 Regler dator 901 510, 317/318 
6 P8:W2 2:K12 Expansionskort 901 515, 355/356 
7 P9:W2 2:K13:5/6 Expansionsmöjligheter 
8 P10:W2 2:K13:9/10 Expansionsmöjligheter 
9 P10:W1 2:K13:7/8 Expansionsmöjligheter 
10 P9:W1 2:K13:2/3 Expansionsmöjligheter 
11 P8:W1 2:K12 Expansionskort 901 515, 359/360 
12 P7:W1 2:K2 Regler dator 901 510, 31/316 
13 P6:W1 2:K2 Regler dator 901 510, 311/312 
14 P5:W1 2:K2 Regler dator 901 510, 301/302 
Tabell 1. Potentiometerdata. 
 
Vidare finns det 8 givare som är av eller på. Dessa finns i en variabel kallad relän, där varje relä har en 
bit i variabeln. Tabell 2 visar vad dessa givare motsvarar. 
 
Bit Beskrivning på relät 

Enhet Kontakt Anslutning på styrsystemet 
0 2:P39 2:K4 Reglerdator 901 501, 307/308 
1 2:P40 2:K17 Expansionsmöjlighet 
2 2:P41 2:K17 Expansionsmöjlighet 
3 2:P42 2:K17 Expansionsmöjlighet 
4 2:P43 2:K17 Expansionsmöjlighet 
5 2:P38 2:K4 Reglerdator 901 501, 309/310 
6 2:P37 2:K4 Reglerdator 901 501, 319/320 
7 2:P36 2:K4 Reglerdator 901 501, 321/322 
Tabell 2. Relädata. 
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Tabell 3 visar data från optokopplarna, denna skickas till MATLab för presentation. 
 

Byte i arrayen Optokopplar nummer 
Beskrivning 

Kontakt Anslutning på styrsystemet 
1 1 2:K3 Reglerdator 601 510, 211 
1 2 2:K3 Reglerdator 601 510, 212 
1 3 2:K3 Reglerdator 601 510, 213 
1 4 2:K3 Reglerdator 601 510, 214 
1 5 2:K3 Reglerdator 601 510, 215 
1 6 2:K3 Reglerdator 601 510, 216 
1 7 2:K3 Reglerdator 601 510, 218 
1 8 2:K3 Reglerdator 601 510, 219 
2 9 2:K3 Reglerdator 601 510, 6KW 
2 10 2:K3 Reglerdator 601 510, 3KW 
2 11 2:K5 Expansionskort 901 515, 253/254 
2 12 2:K5 Expansionskort 901 515, 257/258 
2 13 2:K5 Expansionskort 901 515, 261/262 
2 14 2:K6 Expansionskort 901 515, 361/362 
2 15 2:K10 Expansionskort 901 517, 286/287 
2 16 2:K10 Expansionskort 901 517, 286/289 
3 17 2:K11 Expansionskort 901 517, 381/382 
3 18 2:K11 Expansionskort 901 517, 383/383 
3 19 2:K11 Expansionskort 901 517, 285/384 
3 20 2:K6 Expansionskort 901 515, 369/370 
3 21 2:K19 Exp1/Exp2 
3 22 2:K6 Expansionskort 901 515, 362/363 
3 23 2:K6 Expansionskort 901 515, 356/357 
3 24 2:K6 Expansionskort 901 515, 355/356 
Tabell 3. Optokopplardata. 

5.2.1. Kommunikation med MATLAB 
Denna kommunikation är lite mer komplex då vi valt att MATLAB ska styra kommunikationen och 
informationen kommer inte alltid i samma ordning. Här behövs det alltså att kommunikationen börjar 
med ett kommando. All kommunikation med MATLab sker via protokollet RS-232. 
 
Kommunikationen inleds alltid med ett kommando. Beroende på vilket kommando som MATLAB har 
skickat så sker olika händelser. Tabell 4 visar en lista över aktuella kommandon. 
 

Kommando 
(Decimalt) 

Beskrivning Data 

1 Skicka data till PIC:en Potentiometervärdena och 24 V reläena 
(se tabell 1 och 2) 

2 Ta emot data från PIC:en Optokopplarna (se tabell 3) 
3 Avbrottsbegäran, används i början 

av kommunikationen 
Ingen data 

4 Avslutningskommando, skickas när 
PIC:en ska återgå till manuellt läge 

Ingen data 

Tabell 4. RS-232 kommunikation med MATLab. 
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6. Programmering 
Valet av utvecklingsmiljö och programmeringsspråk var ganska självklara. Som språk valdes C 
mestadels för att programmen blir lätta att överskåda. Utvecklingsmiljön blev MPLab med MC-18- 
kompilatorn installerad. Detta val gjordes eftersom vi har ganska stor erfarenhet av MPLab. Vidare 
valdes också att använda en ICD2-puck mellan MPLab och processorerna. I bilaga 8 finns den 
programkod som vi skrev till processorerna och i bilaga 9 finns den kod vi skrev till Matlab. 

6.1. Data 
Varje potentiometer har 3 byte information, vilket valdes att lägga i en array på 14 rader och 3 
kolumner. Varje rad motsvarar en potentiometer. Varje kolumn är 1 byte stor alltså totalt 3 byte. Byte 1 
och byte 2 är potentiometerns resistans, ett 10 bits värde, och byte 3 är potentiometerns läge som tabell 
5 visar. X = Don’t care, L = potentiometernsläge (2bit) och D = resistansvärde (10bit). 
 
Bit 0 Bit 1 Bit 2 Bit 3 Bit 4 Bit 5 Bit 6 Bit 7  

D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 Byte 1 
D8 D9 X X X X X X Byte 2 
L0 L1 X X X X X X Byte 3 

Tabell 5. Register över potentiometerdata. 



Page 14 of 34 
 

7. Konstruktion 
I examensarbetet ingick att konstruera testmiljön. Vi hade planer att beställa en attachéväska från 
Emscases, men detta avråddes från handledaren som tyckte en attachéväska från Elfa skulle duga lika 
bra. Figur 10 visar den väska från Elfa med artikelnummer 80-130-47 som valdes. Denna väska var 
något mindre än den vi först hade tänkt oss men det var inga större problem att få plats i den nya 
väskan. I bilaga 10 finns en ritning på hur konstruktionen monterades. 
 
 

 
 
Figur 10. Attachéväska från Elfa. 
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8. Diskussion 

8.1. De digitala potentiometrerna 
Resistansen varierar mycket runt ca 10Kohm vid uppmätning med en multimeter. Eftersom 
oscilloskopet endast kan visa spänning krävs en annan strategi för mätningen. Enklast mäts detta med 
en spänningsdelning (två motstånd som seriekopplas). I vårt fall seriekopplas den digitala resistansen 
med ett metallfilms motstånd på 2,5 Kohm och spänningen studeras över den digitala resistansen. 
 

8.1.1. Testning av nätaggregat 
Till projektet valdes ett nätaggregat från Elfa, art nr. 69-770-03. Resistansutgångarna flimrade med ca 
10Kohm vid mätning med multimeter. 
 
Spänningen kan med Ohms lag omvandlas linjärt till resistans. I figur 11 är utspänningen ostabil och 
med ett medelvärde på 0V. Detta innebär att potentiometern ligger i min läge. Figur 12 visar ett 
medelvärde på 5V och potentiometern är i max läge. 

 
Figur 11. Inspänningen under ett 10s förlopp. 
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5V, all spänning över NTC-motståndet, dvs. max läge. Peak to peak mellan de två streckade linjerna. 
4.72V i medel och frekvens runt 50Hz. 

 
Figur 12. Inspänningen under ett 10ms per ruta långt förlopp. 
 

8.1.2. Test med stabil matningsspänning 
Med stabil matningsspänning flimrade resistansutgångarna med 17mV och medelvärde på 5V. Flimret 
som uppstod ligger helt inom ramarna för vad som kan godkännas. Figur 13 visar spänningen över 
potentiometern i min läge. Peak to peak är mellan de två streckade linjerna. 

 
Figur 13. Inspänningen under ett 2s per ruta långt förlopp. 
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Figur 14 visar spänningen över potentiometern i maxläge. Vilket också har lite flimmer dock ligger detta 
inom ramarna för vad som kan godkännas. Peak to peak återigen mellan de streckade linjerna. 

 
Figur 14. Inspänningen under ett 100ns per ruta långt förlopp. 
 
Slutsats: 
Om man studerar figurerna 11, 12, 13 och 14 ser man att fladdret som uppkommer beror av 
nätaggregatet, och blickar man framåt på figur 15 kan teorin ytterligare verifieras. 
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8.2. Nätaggregatet 
Mätning med oscilloskop över 5V DC utgången på nätaggregatet. Proben var inställd 10:1 vilket innebär 
spänningen blir 10 ggr så stor (max 16.3V, min 16.4V och Peak to peak 32,7V). Peak to peak är mellan 
de två streckade linjerna. Kurvan har en frekvens på 50.00Hz (belastad 40mA och obelastat) 

 
Figur 15. Utspänningen från nätaggregatet under ett 5ms per ruta långt förlopp.  
 
2006-10-22 Uppkopplades nätagregatet mot ett 5 ohms motstånd som drog 1A ur det och då gav 
aggregatet 5,176 V ut med 178mV rippel och har gjort det sen dess oavsett om det är belastat eller 
obelastat. 
 
Slutsats: Av figur 15. kan man dra slutsatsen att nätaggregatet är ett switchat nätaggregat som enligt 
oss behövdes belastas mer för en stabil utspänning. Efter att belastat det med 1A så finns inte 
utspänningskurvan enligt figur 13 kvar. 
 

8.3. I2C kommunikationen 
Det gjordes flera försök att få igång I2C-kommunikationen men alla misslyckades. Detta beror på att 
PIC:arna använder I2C hårdvaruenheter som är bruskänsliga. Problem med matningsspänningen är 
återigen orsaken till detta problem. Det egenkonstruerade gränssnittet är långsammare och helt baserat 
på mjukvara.  
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9. Tester och resultat 
Detta kapitel behandlar de tester och resultat som uppnåtts. Under projektets gång har det uppstått 
problem av olika slag, varav de flesta har lösts. 
 

9.1. Kommunikation 
I projektet används RS-232, I2C och SPI som tidigare nämnts.  
 
Programmering för RS-232-kommunikation med PC har gjorts. Den är i dagsläget testad och verifierad 
att den fungerar som envägs kommunikation, dvs. att PC kan skicka ner information till mikrokontrollern 
(PIC i locket). Då andra delar av examensarbetet prioriterats avstannade utveckling av 
tvåvägskommunikation för resultatåtergivning på PC. I MATLAB skrevs ett enkelt program som skickar 
potentiometerdata ner till microkontrollern (PIC i locket). 
 
SPI-kommunikationen mellan mikrokontrollern och de digitala potentiometrarna fungerar mycket väl. 
Data skiftas in i potentiometrarna seriellt genom ”Daisy Chain”- metod. Kommunikationen är snabb, 
dock var utresistanserna hos potentiometrarna ostabila, detta dels pga. nätaggregatet men även för att 
inga avkopplingskondensatorer användes på de PCB:er som togs fram i utvecklingsstadiet. 
 
I2C-kommunikation skulle användas som en länk mellan de två mikrokontrollerna. Nätaggregatet ställde 
även till problem i detta fall som beskrivits tidigare. En egen kommunikation programmerades som 
fungerade på ett liknande sätt som I2C. Denna kommunikation fungerar, och kommunikationen är testad 
och verifierad även denna som envägs kommunikation. Den egen programmerade kommunikationen är 
något långsammare men fortfarande tillräckligt snabb för att fungera för ändamålet. 
 

9.2. Optokopplare 
När det första kretskorten designades och tillverkades kom det med ett fel som gjorde att alla 
optokopplare blev felkopplade. Värmepumpens styrsystem använder sig av 230VAC och 24VDC för att 
styra pumpen. Dessa spänningar måste omvandlas för att kunna presenteras via lysdioder eller för att 
skickas till PC via mikrokontrollern. Detta medförde revidering av de kretskort som designats. 
Optokopplarna testades dock självständigt, och omvandling uppnåddes väldigt enkelt.  230VAC och 
24VDC omvandlas till 5VDC, som skickas till mikrokontrollern i botten. 
 

9.3. Reläer och drivsteg 
Då mikrokontrollern endast kan ge ut 200mA krävs det extra ström för att driva reläer. Detta görs med 
darlington drivsteg och frihjulsdioder. Reläerna simulerar de switchar som styrsystemet använder sig 
av. Även här blev det ett designfel när test-PCB:erna utvecklades. Här utfördes också självständiga 
tester för att verifiera den nya designen av PCB:er. 
 

9.4. Digitala potentiometrar 
De digitala potentiometrarna fungerar. SPI-kommunikationen till potentiometrarna fungerar väl, dock är 
resistanserna i sig ostabila när tester utfördes med voltmeter. Detta pga. nätaggregat och avsaknaden 
av avkopplingskondensatorer. Tester utfördes inte med avkopplingskondensatorer inkopplade men med 
stabil inspänning och då visade potentiometrarna en viss ostabilitet. 
 

9.5. MATLab 
Ett enkelt program skrevs i MATLab, där potentiometerdata och switchlägen skickades till 
mikrokontrollern (PIC i locket). 
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9.6. Konstruktion 
En attachéväska från Elfa användes där alla kretskort, kablar och nätaggregat byggts in. Det finns CAD-
ritningar framtagna över väskan. Det som behöver ändras i denna ritning är de genomgående M6 
gängstavar som hamnade för nära kanterna. 

9.7. PCB-design 
Det finns flera kretskort designade. Den första versionen av kretskorten är tillverkade och med ett fåtal 
fel som nämnts. Nya kretsscheman är framtagna och redo för tillverkning. Den nya versionen av 
kretskorten är mer genomtänkta, dock kunde dessa inte tillverkas i universitetets kretskortslaboratorium 
p g a begränsningar där. 

9.8. Slutsats och förslag på fortsatt arbete 
Som kan läsas ovan är alla delar både hårdvaru- och mjukvarumässigt testade och verifierade. Ihop 
byggnad av alla delar har påbörjats.  
 

9.8.1. Mjukvarumässigt 
För steg 1 krävs endast den kod som bifogas i bilaga 8 och nya PCB:er. Denna kod kan vara i behov av 
en justering för styrningen av reläerna och optokopplare. Figur 16 visar hur långt vi kom 
mjukvarumässigt. 

 
Figur 16. Flödesschema hur långt vi hann mjukvarumässigt i manuellt läge 
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För steg 2 har endast kommunikationen mellan PIC i locket och MATLab verifierats enligt figur 17. 
 

 
Figur 17. Flödesschema hur långt vi hann mjukvarumässigt när MATLab aktiverats. 
 

9.8.2. Hårdvarumässigt 
Ny design av kretskorten är förberett och ses i bilaga 5. Företaget bör gå igenom denna design för att 
säkerställa att allt är i sin ordning för att sen få korten professionellt tillverkade. En temporär offert har 
arbetats fram med Cogra http://www.cogra.se. Denna finns i bilaga 11 och ger läsaren och företaget en 
prisbild av kostnaden för tillverkningen. Vidare kan uppgradering av MATLab gränssnittet och I2C- 
kommunikationen göras. 
 
Ett enda fel kvarstår och det är kontakten som ska switcha LCD skärmarna. Det är tvinnade kablar så 
våra förslag är att mäta och tvinna kablarna rätt. 
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10. Bilagor 

10.1. Bilaga 1. Flödesschema med MATLab inaktivt 
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10.2. Bilaga 2. Flödesschema med MATLab aktiverat 
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10.3. Bilaga 3. IO lista 

10.3.1. I/O Reglerdator 901 510 
Svagström (24V) 
Extern Till kort 901515 eller interface 
Display Till displaykort 
301/02 Framledningsgivare  22k 
303/04 Rumsgivare med display 
305/06 Utegivare  151R 
307/08 Ingång EVU ( 10k sänkning) 
309/10 Ingång motorskydd 
311/12 Varmvattengivare  22k 
313/14 Returgivare  22k 
315/16 Brinegivare UT  22k 
317/18 Brinegivare IN  22k 
319/20 Ingång högtryck 
321/22 Ingång lågtryck 
 
230VAC 
Brinepump 230VAC 5A   
Kompressor 230VAC 5A 
Cirkulationspump 230VAC 5A 
VXV ventil varmvatten 230VAC 5A 
Shunt öka 230VAC 5A 
Shunt minska 230VAC 5A 
Fas in 230VAC  
Pressostatingång 230VAC  
Flödesvaktingång 230VAC  
Nolla Ingång   
 
400VAC 
L2 Elpatron ingång, fasmätning 
6kW Elpatronutgång 6kW Relä 16A ( D- TVV) 
3kW Elpatronutgång 3kW Relä 16A ( D- OLJA) 
3kW Elpatronutgång 3kW Relä 16A  
6kW Elpatronutgång 6kW Relä 16A  
L1 Elpatron ingång 
 
I2C 
 

10.3.2. I/O Expansionskort 901 515 
Svagström 
351 Strömkännare 1 
352 Strömkännare 2 
353 Strömkännare 3 
354 Gemensam strömkännare 
 
355 Kyla Shuntmotor öka   
356 Kyla Shuntmotor gemensam ( 24VAC /  60mA) 
357 Kyla Shuntmotor minska 
359/60 Kyla givare  22k NTC   
361 Shuntgrupp Shuntmotor öka 
362 Shuntgrupp Shuntmotor gemensam ( 24VAC /  60mA) 
363 Shuntgrupp Shuntmotor minska 
365/66 Shuntgruppsgivare 22k NTC 
369/70 0-10V utgång  
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EXT Extern anslutning till kort 901510 eller interface 
 
230VAC 
251 Matning Fas in 2A 
252 Matning Nolla 
253 Ventil Kyla Passiv1 öppna  
254 Ventil Kyla Passiv1 gemensam 230VAC 5A 
255 Ventil Kyla Passiv1 Fas  
257 Ventil Kyla Passiv2 öppna  
258 Ventil Kyla Passiv2 gemensam 230VAC 5A 
259 Ventil Kyla Passiv2 Fas  
261 Ventil Kyla Aktiv öppna  
262 Ventil Kyla Aktiv gemansam 230VAC 5A 
263 Ventil Kyla Aktiv Fas  
264-6 Larmrelä 230VAC 5A 
 
I2C 
 

10.3.3. I/O Avfrostning 901 517 
 
230VAC 
284 Matning Fas 
285 Matning Nolla 
286 Fläkt Nolla 
287 Fläkt låg hastighet 
288  
289 Fläkt hög hastighet 
 
Svagström 
381 Shunt avfrostning öka 
382 Shunt avfrostning gemensam 
383 Shunt avfrostning minska 
384/85 Larm fläktmotor 



Page 26 of 34 
 

10.4. Bilaga 4. Gamla pcb-layouter 
Kort 1,2,3 är de kort som paras ihop och hamnar i botten av lådan 
Kort 4 är interfacekortet 
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10.5. Bilaga 5. Nya PCB layouter 
Kort1 är interfacet mot Thermias styrsystem 
Kort2 är interface kortet mot användare och matlab. 
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10.6. Bilaga 6. Schema för interfacesystem mot styrsystem. 
 
 
Även kallat Kort i botten 
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10.7. Bilaga 7. Schema för Interfacekortet mot användare och PC 
 
Även kallat Kort i Lock 
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10.8. Bilaga 8. Programkod för de båda pic:arna 
Kort 2 är interfacet mot Thermias styrsystem 
Kort1 är interfacekortet mot användare och Matlab. 
Finns som två mappar i mappen bilaga8 på cd:n 
Varje mapp innehåller kompletta projekt till utvecklingsmiljön MpLab (måste dock ha kompilatorn MC-18 
för att kunna kompilera om koden) 
 
Följande filer finns i mapparna 
 
Fil ändelse Beskrivning 
Mcp Är projekt fil 
C C koden 
H Header fil 
O Objekt fil 
Hex Det kompilerade projektet i maskinkod 
Resten är outputs från mplab och inge att bry sig om 
Dubbelklicka på mcp-filen för att öppna projektet. 
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Main.m 

%t = timer('TimerFcn','hamta','ExecutionMode','fixedSpacing', 'Period', 10); 
%figure('MenuBar','none','Name','Gui02','NumberTitle','off','Position',[200,200,100,140]
); %senare projekt 
%Rela1 = uicontrol('Style','Text','Position',[20,100,60,20]); %senare projekt 
%start(t) 
 
%Gui kodning om vart objekten ska placeras 
figure('MenuBar','none','Name','Gui02','NumberTitle','off','Position',[400,100,250,600])
; 
 
%Knappar 
Knp0   = uicontrol('Style','pushbutton' , 'callback', 'knp0'  ,'String', 'Test1' 
,'Position',[150, 20,50,20]); 
Knp1   = uicontrol('Style','pushbutton' , 'callback', 'knp1'  ,'String', 'Test2' 
,'Position',[150, 42,50,20]); 
Knp2   = uicontrol('Style','pushbutton' , 'callback', 'knp2'  ,'String', 'Test3' 
,'Position',[150, 64,50,20]); 
Knp3   = uicontrol('Style','pushbutton' , 'callback', 'knp3'  ,'String', 'Test4' 
,'Position',[150, 86,50,20]); 
Knp4   = uicontrol('Style','pushbutton' , 'callback', 'knp4'  ,'String', 'Test5' 
,'Position',[150,108,50,20]); 
Knp5   = uicontrol('Style','pushbutton' , 'callback', 'knp5'  ,'String', 'Test6' 
,'Position',[150,130,50,20]); 
Knp6   = uicontrol('Style','pushbutton' , 'callback', 'knp6'  ,'String', 'Test7' 
,'Position',[150,152,50,20]); 
Knp7   = uicontrol('Style','pushbutton' , 'callback', 'knp7'  ,'String', 'Test8' 
,'Position',[150,174,50,20]); 
Knp8   = uicontrol('Style','pushbutton' , 'callback', 'knp8'  ,'String', 'Test9' 
,'Position',[150,196,50,20]); 
Knp9   = uicontrol('Style','pushbutton' , 'callback', 'knp9'  ,'String', 
'Test10','Position',[150,218,50,20]); 
Knp10  = uicontrol('Style','pushbutton' , 'callback', 'knp10' ,'String', 
'Test11','Position',[150,240,50,20]); 
Knp11  = uicontrol('Style','pushbutton' , 'callback', 'knp11' ,'String', 
'Test12','Position',[150,262,50,20]); 
Knp12  = uicontrol('Style','pushbutton' , 'callback', 'knp12' ,'String', 
'Test13','Position',[150,284,50,20]); 
Knp13  = uicontrol('Style','pushbutton' , 'callback', 'knp13' ,'String', 
'Test14','Position',[150,306,50,20]); 
Knp14  = uicontrol('Style','pushbutton' , 'callback', 'knp14' ,'String', 
'Test15','Position',[150,328,50,20]); 
Knp15  = uicontrol('Style','pushbutton' , 'callback', 'knp15' ,'String', 
'Test16','Position',[150,350,50,20]); 
Knp16  = uicontrol('Style','pushbutton' , 'callback', 'knp16' ,'String', 
'Test17','Position',[150,372,50,20]); 
Knp17  = uicontrol('Style','pushbutton' , 'callback', 'knp17' ,'String', 
'Test18','Position',[150,394,50,20]); 
Knp18  = uicontrol('Style','pushbutton' , 'callback', 'knp18' ,'String', 
'Test19','Position',[150,416,50,20]); 
Knp19  = uicontrol('Style','pushbutton' , 'callback', 'knp19' ,'String', 
'Test20','Position',[150,438,50,20]); 
Knp20  = uicontrol('Style','pushbutton' , 'callback', 'knp20' ,'String', 
'Test21','Position',[150,460,50,20]); 
Knp21  = uicontrol('Style','pushbutton' , 'callback', 'knp21' ,'String', 
'Test22','Position',[150,482,50,20]); 
Knp22  = uicontrol('Style','pushbutton' , 'callback', 'knp22' ,'String', 
'Test23','Position',[150,504,50,20]); 
Knp23  = uicontrol('Style','pushbutton' , 'callback', 'knp23' ,'String', 
'Test24','Position',[150,526,50,20]); 
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Knp23  = uicontrol('Style','pushbutton' , 'callback', 'avsluta' ,'String', 
'Avsluta','Position',[200,0,50,20]); 
 
%Indikatorer för optokopplarna 
Txt0  = uicontrol('Style','Text','Position',[20,20,20,20]); 
Txt0a = uicontrol('Style','Text','Position',[40,20,80,20],'String', 
'Optokopplare1','BackgroundColor','Y', 'HorizontalAlignment', 'left'); 
Txt1  = uicontrol('Style','Text','Position',[20,42,20,20]); 
Txt1a = uicontrol('Style','Text','Position',[40,42,80,20],'String', 
'Optokopplare2','BackgroundColor','Y', 'HorizontalAlignment', 'left'); 
Txt2  = uicontrol('Style','Text','Position',[20,64,20,20]); 
Txt2a = uicontrol('Style','Text','Position',[40,64,80,20],'String', 
'Optokopplare3','BackgroundColor','Y', 'HorizontalAlignment', 'left'); 
Txt3  = uicontrol('Style','Text','Position',[20,86,20,20]); 
Txt3a = uicontrol('Style','Text','Position',[40,86,80,20],'String', 
'Optokopplare4','BackgroundColor','Y', 'HorizontalAlignment', 'left'); 
Txt4  = uicontrol('Style','Text','Position',[20,108,20,20]); 
Txt4a = uicontrol('Style','Text','Position',[40,108,80,20],'String', 
'Optokopplare5','BackgroundColor','Y', 'HorizontalAlignment', 'left'); 
Txt5  = uicontrol('Style','Text','Position',[20,130,20,20]); 
Txt5a = uicontrol('Style','Text','Position',[40,130,80,20],'String', 
'Optokopplare6','BackgroundColor','Y', 'HorizontalAlignment', 'left'); 
Txt6  = uicontrol('Style','Text','Position',[20,152,20,20]); 
Txt6a = uicontrol('Style','Text','Position',[40,152,80,20],'String', 
'Optokopplare7','BackgroundColor','Y', 'HorizontalAlignment', 'left'); 
Txt7  = uicontrol('Style','Text','Position',[20,174,20,20]); 
Txt7a = uicontrol('Style','Text','Position',[40,174,80,20],'String', 
'Optokopplare8','BackgroundColor','Y', 'HorizontalAlignment', 'left'); 
Txt8  = uicontrol('Style','Text','Position',[20,196,20,20]); 
Txt8a = uicontrol('Style','Text','Position',[40,196,80,20],'String', 
'Optokopplare9','BackgroundColor','Y', 'HorizontalAlignment', 'left'); 
Txt9  = uicontrol('Style','Text','Position',[20,218,20,20]); 
Txt9a = uicontrol('Style','Text','Position',[40,218,80,20],'String', 
'Optokopplare10','BackgroundColor','Y', 'HorizontalAlignment', 'left'); 
Txt10  = uicontrol('Style','Text','Position',[20,240,20,20]); 
Txt10a = uicontrol('Style','Text','Position',[40,240,80,20],'String', 
'Optokopplare11','BackgroundColor','Y', 'HorizontalAlignment', 'left'); 
Txt11  = uicontrol('Style','Text','Position',[20,262,20,20]); 
Txt11a = uicontrol('Style','Text','Position',[40,262,80,20],'String', 
'Optokopplare12','BackgroundColor','Y', 'HorizontalAlignment', 'left'); 
Txt12  = uicontrol('Style','Text','Position',[20,284,20,20]); 
Txt12a = uicontrol('Style','Text','Position',[40,284,80,20],'String', 
'Optokopplare13','BackgroundColor','Y', 'HorizontalAlignment', 'left'); 
Txt13  = uicontrol('Style','Text','Position',[20,306,20,20]); 
Txt13a = uicontrol('Style','Text','Position',[40,306,80,20],'String', 
'Optokopplare14','BackgroundColor','Y', 'HorizontalAlignment', 'left'); 
Txt14  = uicontrol('Style','Text','Position',[20,328,20,20]); 
Txt14a = uicontrol('Style','Text','Position',[40,328,80,20],'String', 
'Optokopplare15','BackgroundColor','Y', 'HorizontalAlignment', 'left'); 
Txt15  = uicontrol('Style','Text','Position',[20,350,20,20]); 
Txt15a = uicontrol('Style','Text','Position',[40,350,80,20],'String', 
'Optokopplare16','BackgroundColor','Y', 'HorizontalAlignment', 'left'); 
Txt16  = uicontrol('Style','Text','Position',[20,372,20,20]); 
Txt16a = uicontrol('Style','Text','Position',[40,372,80,20],'String', 
'Optokopplare17','BackgroundColor','Y', 'HorizontalAlignment', 'left'); 
Txt17  = uicontrol('Style','Text','Position',[20,394,20,20]); 
Txt17a = uicontrol('Style','Text','Position',[40,394,80,20],'String', 
'Optokopplare18','BackgroundColor','Y', 'HorizontalAlignment', 'left'); 
Txt18  = uicontrol('Style','Text','Position',[20,416,20,20]); 
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Txt18a = uicontrol('Style','Text','Position',[40,416,80,20],'String', 
'Optokopplare19','BackgroundColor','Y', 'HorizontalAlignment', 'left'); 
Txt19  = uicontrol('Style','Text','Position',[20,438,20,20]); 
Txt19a = uicontrol('Style','Text','Position',[40,438,80,20],'String', 
'Optokopplare20','BackgroundColor','Y', 'HorizontalAlignment', 'left'); 
Txt20  = uicontrol('Style','Text','Position',[20,460,20,20]); 
Txt20a = uicontrol('Style','Text','Position',[40,460,80,20],'String', 
'Optokopplare21','BackgroundColor','Y', 'HorizontalAlignment', 'left'); 
Txt21  = uicontrol('Style','Text','Position',[20,482,20,20]); 
Txt21a = uicontrol('Style','Text','Position',[40,482,80,20],'String', 
'Optokopplare22','BackgroundColor','Y', 'HorizontalAlignment', 'left'); 
Txt22  = uicontrol('Style','Text','Position',[20,504,20,20]); 
Txt22a = uicontrol('Style','Text','Position',[40,504,80,20],'String', 
'Optokopplare23','BackgroundColor','Y', 'HorizontalAlignment', 'left'); 
Txt23  = uicontrol('Style','Text','Position',[20,526,20,20]); 
Txt23a = uicontrol('Style','Text','Position',[40,526,80,20],'String', 
'Optokopplare24','BackgroundColor','Y', 'HorizontalAlignment', 'left'); 
 
Txt24  = uicontrol('Style','Text','Position',[40,546,60,30], 'FontSize', 20,'String', 
'10 V', 'HorizontalAlignment', 'left'); 
 
 
%funkar 
%x = timer('TimerFcn','a=1;','StartDelay',5); 
%wait(x) 
%set(Txt231, 'String', 'nu har vi väntat'); 
     
%set(Txt221, 'String', 'nu har vi väntat'); 
 
Send.m 
 
inlasta_varden=ones(size(1:1:101)); 
 
fclose('all'); 
s1=serial('COM1','BaudRate',2400); %initiera porten 
 
fopen(s1) %öppna porten 
 
fwrite(s1,1,'uchar'); %Skickar ett kommando som talar om att vi vill  
                      %skicka data till picen 
 
%Skicka data till Pic i Locket 
for a=1:1:3 
    for k=1:1:14 
        fwrite(s1,Potentiometrar(k-(7*(a-1)))(a),'uchar'); %skicka  
                                                %potentiometer värden 
    end 
end 
 
fwrite(s1,Relar,'uchar') %skicka relä värdena 
 
fclose(s1); 
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Timers.h 

%t = timer('TimerFcn','disp(''Hello World!'')','ExecutionMode','fixedSpacing', 'Period', 
1); 
s=0; 
t = timer('TimerFcn','oka','ExecutionMode','fixedSpacing', 'Period', 10); 
figure('MenuBar','none','Name','Gui02','NumberTitle','off','Position',[200,200,100,140])
; 
Txt = uicontrol('Style','Text','Position',[20,100,60,20]); 
start(t) 

 

knp0.m 

%Exempel på hur en test fil kan se ut 
%Filen testar systemets förmåga att ta hand om såkallade steg förändringar 
%Filen är uppbygdg av ett antal steg 
%Första steget är att sätta en massa värden på Potentiometrar samt olika 
%reläer 
%nästa steg är att sända över det och sista steget är att hämta resultatet 
 
%Så här börjar vi, Potentiometrar är en två dimensionel variabel som måste 
%heta så för att send kommandot ska funka 
 
%[1] och [2] bildar det 10 bit stora tal som man kan ställa potentiometer  
%resistansen med 
%Medans [3] ställer om potentiometern ska vara i avbrotts-/kortslutnings-  
%eller resistants- läge  
Potentiometrar[1][1]=255; %Max värde 255 Min värde 0 
Potentiometrar[1][2]=3;   %max värde 3   Min värde 0 
Potentiometrar[1][3]=0;   %0 sätter potentiometern i resistens läge 
                      %medans 1 simulerar avbrott 2 simulerar kortslutning 
                       
Potentiometrar[2][1]=240;  
Potentiometrar[2][2]=3; 
Potentiometrar[2][3]=0; 
 
Potentiometrar[3][1]=220;  
Potentiometrar[3][2]=3; 
Potentiometrar[3][3]=0; 
 
Potentiometrar[4][1]=200;  
Potentiometrar[4][2]=3; 
Potentiometrar[4][3]=0; 
 
Potentiometrar[5][1]=180;  
Potentiometrar[5][2]=3; 
Potentiometrar[5][3]=0; 
 
Potentiometrar[6][1]=160;  
Potentiometrar[6][2]=3; 
Potentiometrar[6][3]=0; 
 
Potentiometrar[7][1]=140;  
Potentiometrar[7][2]=3; 
Potentiometrar[7][3]=0; 
 
Potentiometrar[8][1]=120;  
Potentiometrar[8][2]=3; 
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Potentiometrar[8][3]=0; 
 
Potentiometrar[9][1]=100;  
Potentiometrar[9][2]=3; 
Potentiometrar[9][3]=0; 
 
Potentiometrar[10][1]=80;  
Potentiometrar[10][2]=3; 
Potentiometrar[10][3]=0; 
 
Potentiometrar[11][1]=60;  
Potentiometrar[11][2]=3; 
Potentiometrar[11][3]=0; 
 
Potentiometrar[12][1]=40;  
Potentiometrar[12][2]=3; 
Potentiometrar[12][3]=0; 
 
Potentiometrar[13][1]=20;  
Potentiometrar[13][2]=3; 
Potentiometrar[13][3]=0; 
 
Potentiometrar[14][1]=0;  
Potentiometrar[14][2]=3; 
Potentiometrar[14][3]=0; 
 
%Sådär nu är potentiometer värdena satta 
%nu ska vi sätta relä värdena (dom reläna som finns till 24 V delen) 
Relar=255;  %Relar är en variabel som där varje bit motsvarar ett relä 
 
%Nu så ska vi sända 
send; 
 
%ett kommando som väntar på att picarna ska hinna med och uppdatera det vi 
%skickat ner 
x = timer('TimerFcn','a=1;','StartDelay',1); %vänta ca 1 s 
wait(x); 
 
%Sen ska vi hämta värden 
hamta; 
 
%sen kan man lägga till  
%tal=input('ange ett tal') 
%för att det hela maskineriet ska stanna så man kan kolla vad som hänt 
 
%Sen vill man ex kolla vad som händer om någon gvare skulle gå sönder och  
%nån minskar kraftigt 
% samma procedur igen med att sätta värden 
 
Potentiometrar[1][1]=255; 
Potentiometrar[1][2]=0;  
Potentiometrar[1][3]=0;  
                       
Potentiometrar[2][1]=0;  
Potentiometrar[2][2]=0; 
Potentiometrar[2][3]=1; 
 
Potentiometrar[3][1]=220;  
Potentiometrar[3][2]=3; 
Potentiometrar[3][3]=2; 
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Potentiometrar[4][1]=200;  
Potentiometrar[4][2]=3; 
Potentiometrar[4][3]=0; 
 
Potentiometrar[5][1]=180;  
Potentiometrar[5][2]=3; 
Potentiometrar[5][3]=0; 
 
Potentiometrar[6][1]=160;  
Potentiometrar[6][2]=3; 
Potentiometrar[6][3]=0; 
 
Potentiometrar[7][1]=140;  
Potentiometrar[7][2]=3; 
Potentiometrar[7][3]=0; 
 
Potentiometrar[8][1]=120;  
Potentiometrar[8][2]=3; 
Potentiometrar[8][3]=0; 
 
Potentiometrar[9][1]=100;  
Potentiometrar[9][2]=3; 
Potentiometrar[9][3]=0; 
 
Potentiometrar[10][1]=80;  
Potentiometrar[10][2]=3; 
Potentiometrar[10][3]=0; 
 
Potentiometrar[11][1]=60;  
Potentiometrar[11][2]=3; 
Potentiometrar[11][3]=0; 
 
Potentiometrar[12][1]=40;  
Potentiometrar[12][2]=3; 
Potentiometrar[12][3]=0; 
 
Potentiometrar[13][1]=20;  
Potentiometrar[13][2]=3; 
Potentiometrar[13][3]=0; 
 
Potentiometrar[14][1]=0;  
Potentiometrar[14][2]=3; 
Potentiometrar[14][3]=0; 
 
Relar=255;  
 
%Samma procedur som förra gången med att sända och ta emot 
%Nu så ska vi sända  
send; 
 
%Så var det dags igen att vänta på att picarna ska hinna med och  
%uppdatera det vi skickat ner innan vi tar emot data 
x = timer('TimerFcn','a=1;','StartDelay',1); %vänta ca 1 s 
wait(x); 
 
%Sen ska vi hämta värden 
hamta; 
 
%Sen kan man lägga till  
%tal=input('ange ett tal') 
%för att det hela maskineriet ska stanna så man kan kolla vad som hänt 
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%Sen kan man i ett och samma test bygga upp hur många som helst steg 
 

Avsluta.m 

fclose('all'); 
s1=serial('COM1','BaudRate',2400); %initiera porten 
 
fopen(s1) %öppna porten 
 
fwrite(s1,4,'uchar'); %Skickar ett kommando som talar om att ställa om 
                      %picen i locket till manuellt läge 
                       
fclose(s1); 
 
close; 

 

Hamta.m 

inlasta_varden=ones(size(1:1:101)); 
 
fclose('all'); 
s1=serial('COM1','BaudRate',2400); %initiera porten 
 
fopen(s1) %öppna porten 
 
fwrite(s1,2,'uchar'); %Skickar ett kommando som talar om att datorn  
                      %vill ta emot data från picen 
 
%Ta emot data från picen (optokopplarna samt 0-10V värdet 
for k=1:1:4 
    inlasta_varden(k)=fread(s1,1,'uchar');  %läs av porten   
end 
 
 
%markera på guit vad vi har tagit emot 
if inlasta_varden(0) & 1==1 
    set(Txt0,'BackgroundColo','G', 'String', 'vänta'); 
end 
if inlasta_varden(0) & 2==1 
    set(Txt1,'BackgroundColo','G', 'String', 'vänta'); 
end 
if inlasta_varden(0) & 4==1 
    set(Txt2,'BackgroundColo','G', 'String', 'vänta'); 
end 
if inlasta_varden(0) & 8==1 
    set(Txt3,'BackgroundColo','G', 'String', 'vänta'); 
end 
if inlasta_varden(0) & 16==1 
    set(Txt4,'BackgroundColo','G', 'String', 'vänta'); 
end 
if inlasta_varden(0) & 32==1 
    set(Txt5,'BackgroundColo','G', 'String', 'vänta'); 
end 
if inlasta_varden(0) & 64==1 
    set(Txt6,'BackgroundColo','G', 'String', 'vänta'); 
end 
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if inlasta_varden(0) & 128==1 
    set(Txt7,'BackgroundColo','G', 'String', 'vänta'); 
end 
  
if inlasta_varden(1) & 1==1 
    set(Txt8,'BackgroundColo','G', 'String', 'vänta'); 
end 
if inlasta_varden(1) & 2==1 
    set(Txt9,'BackgroundColo','G', 'String', 'vänta'); 
end 
if inlasta_varden(1) & 4==1 
    set(Txt10,'BackgroundColo','G', 'String', 'vänta'); 
end 
if inlasta_varden(1) & 8==1 
    set(Txt11,'BackgroundColo','G', 'String', 'vänta'); 
end 
if inlasta_varden(1) & 16==1 
    set(Txt12,'BackgroundColo','G', 'String', 'vänta'); 
end 
if inlasta_varden(1) & 32==1 
    set(Txt13,'BackgroundColo','G', 'String', 'vänta'); 
end 
if inlasta_varden(1) & 64==1 
    set(Txt14,'BackgroundColo','G', 'String', 'vänta'); 
end 
if inlasta_varden(1) & 128==1 
    set(Txt15,'BackgroundColo','G', 'String', 'vänta'); 
end 
 
if inlasta_varden(1) & 1==1 
    set(Txt16,'BackgroundColo','G', 'String', 'vänta'); 
end 
if inlasta_varden(1) & 2==1 
    set(Txt17,'BackgroundColo','G', 'String', 'vänta'); 
end 
if inlasta_varden(1) & 4==1 
    set(Txt18,'BackgroundColo','G', 'String', 'vänta'); 
end 
if inlasta_varden(1) & 8==1 
    set(Txt19,'BackgroundColo','G', 'String', 'vänta'); 
end 
if inlasta_varden(1) & 16==1 
    set(Txt20,'BackgroundColo','G', 'String', 'vänta'); 
end 
if inlasta_varden(1) & 32==1 
    set(Txt21,'BackgroundColo','G', 'String', 'vänta'); 
end 
if inlasta_varden(1) & 64==1 
    set(Txt22,'BackgroundColo','G', 'String', 'vänta'); 
end 
if inlasta_varden(1) & 128==1 
    set(Txt23,'BackgroundColo','G', 'String', 'vänta'); 
end 
 
     
%x = timer('TimerFcn','set(Txt, ''String'', ''nu har vi väntat'')','StartDelay',5); 
%start(x) 
 
fclose(s1); 
 
 



Page 32 of 34 
 

10.10. Bilaga 10. Konstruktion av väskan 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 10 _ Konstruktionen av väska v4 



Page 33 of 34 
 

10.11. Bilaga 11. Offert på mönsterkorten 
  



   

 
Filial         Huvudkontor     

Cogra Pro AB Tfn: +46 (0) 152-43900 Cogra Pro AB Tfn: +46 (0) 303-334140 

Eskilstunavägen 34 Fax: +46 (0) 152-43909 Box 68 Fax: +46 (0) 0303-334149 

S-645 34 Strängnäs mailto:kundsupport@cograpro.se S-446 22 Älvängen mailto:info@cograpro.se 
 

OFFERT - mönsterkort 
 

 
Vi har nöjet att offerera  mönsterkort baserat på de uppgifter vi fått i förfrågan nedan eller som vi på 
annat sätt tagit del av.  Om gerberfiler inte funnits tillgängliga får offerten betraktas som preliminär. 
 

  

Kund  : Johan Gustafsson Offert nr : 061031JF246 

Förfrågan nr : 061031JG Datum : 2006-10-31 

Er referens : Johan Gustavsson Vår referens : Jörgen Färnefors 
 

Pos A B C D 

Artikelnr : Lock       Botten       

Antal lager : 2        2        

Laminat : FR4        FR4        

Korttjocklek : 1,6 mm        1,6 mm        
Kortmått LxB mm : 206x154       408x315       

Panelmått LxB mm :                         

Antal kort i panel, st :                         

Min. pläterat hål : > 0,50 mm        > 0,50 mm        

Min. isolation/ledare : > 0,20 mm        > 0,20 mm        

Cu på färdigt kort : 90 um        90 um        

Oxidskydd : HAL, Sn100C        HAL, Sn100C        

Lödmask : Grön        Grön        
Texttryck : En sida        En sida        

V-cut : Ingen        Ingen        

Lev.tid, arbetsdagar : 10       10       

Antal kort : 1 st 30 st 1 st 30 st 

 Pris/st :  851,00 kr 158,00 kr 1 529,00 kr 395,00 kr 

Initialkostnad : 800 kr 800 kr 800 kr 800 kr 

Scanningkostnad :                         

Övriga kostnader :                         

Kommentar : 

 
                        

Korten är RoHS kompatibla. 

  
Moms och frakt tillkommer. 

Leveransvillkor – fritt fabrik 

Offerten är giltig i 3 månader efter ovanstående datum.  


