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Konstruktion av rigg för utveckling av mjukvara till datorsystem i båtar

Robert Helmbro

Detta arbete syftar till att utnyttja datorns resurser i fritidsbåtar.
Målet med arbetet är att konstruera och bygga en rigg för ett datorsystem att använda i båtar. Riggen
skall användas som plattform för vidare testning och utveckling av programvara. Datorsystemet skall
ersätta flertalet av de övervakningsinstrument och mediafunktioner som används på medelstora
fritidsmotorbåtar. Exempelvis varvmätare, temperaturmätare, GPS-plotter, DVD och musikspelare.
Lösningen blir att använda en vanlig PC i miniformat. Då finns möjlighet att implementera de flesta
funktioner med hjälp av befintliga tillbehör. För motorövervakning konstrueras en signalomvandlare
som rapporterar till PC via USB. Även en knappsats har konstruerats.
För att utveckla systemet simuleras och genereras nödvändiga signaler med PC programmet LabView.
Arbetet har resulterat i en rigg och en signalsimulator. Förhoppningen är att dessa skall stå som grund
för vidare utveckling av en kommersiell produkt.

elektronik



Upphovsrätt

Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare –
under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-
ordinära omständigheter uppstår.

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner,
skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för
ickekommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten
vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av
dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten,
säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ
art.

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i
den omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan
beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan
form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära
eller konstnärliga anseende eller egenart.

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se
förlagets hemsida http://www.ep.liu.se/

Copyright

The publishers will keep this document online on the Internet - or its possible
replacement - for a considerable time from the date of publication barring
exceptional circumstances.

The online availability of the document implies a permanent permission for
anyone to read, to download, to print out single copies for your own use and to
use it unchanged for any non-commercial research and educational purpose.
Subsequent transfers of copyright cannot revoke this permission. All other uses
of the document are conditional on the consent of the copyright owner. The
publisher has taken technical and administrative measures to assure authenticity,
security and accessibility.

According to intellectual property law the author has the right to be
mentioned when his/her work is accessed as described above and to be protected
against infringement.

For additional information about the Linköping University Electronic Press
and its procedures for publication and for assurance of document integrity,
please refer to its WWW home page: http://www.ep.liu.se/

© Robert Helmbro



 
 
 
 
 
 

Konstruktion av rigg för utveckling av 
mjukvara till datorsystem i båtar 

 
 
 
 

Examensarbete utfört vid 

 
 

Uddevalla 
 

Handledare: Robert Dauksz, KAR-Design 
Examinator: Kent Axelsson, ITN Linköpings universitet 

 
 

Robert Helmbro  
3 oktober 2006 

I 
 



Sammanfattning 

På senare år har datorer blivit allt mer utvecklade och utbredda inom de flesta områden. En av 
datorns många fördelar är dess flexibilitet, en och samma dator och bildskärm kan användas 
till många olika saker. Detta arbete syftar till att utnyttja datorns resurser i fritidsbåtar. 

Målet med arbetet är att konstruera och bygga en rigg för ett datorsystem att använda i båtar. 
Riggen skall användas som plattform för vidare testning och utveckling av programvara. 
Datorsystemet skall ersätta flertalet av de övervakningsinstrument och mediafunktioner som 
används på medelstora fritidsmotorbåtar. Exempelvis varvmätare, temperaturmätare, GPS-
plotter, DVD och musikspelare. 

Lösningen blir att använda en vanlig PC i miniformat. Då finns möjlighet att implementera de 
flesta funktioner med hjälp av befintliga tillbehör. För motorövervakning konstrueras en 
signalomvandlare som rapporterar till PC via USB. Även en knappsats har konstruerats. 

För att utveckla systemet simuleras och genereras nödvändiga signaler med PC programmet 
LabView. 

Arbetet har resulterat i en rigg och en signalsimulator. Förhoppningen är att dessa skall stå 
som grund för vidare utveckling av en kommersiell produkt. 
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Abstract 
The past several years have witnessed a strong development and spreading of computers in 
many areas. One of many advantages with computers is their flexibility, one single computer 
can perform many different tasks. This thesis aim to make use of the computers resources in 
pleasure boats. 

The objective with the thesis is to build a rigg for a computer system in boats. The rigg will be 
used as tool for further testing and development of software. The computer shall replace 
supervision instruments and media systems in motor driven pleasure boats. For example 
tachometer, thermometer, GPS-plotter, DVD and music player.  

The solution is to use a small PC. Then it is possible to implement most of the functions only 
by using existing peripherals. To supervise the motor a signalconverter who report to the PC 
via USB is designed. A keypad is also designed.     

For development a LabView program is used to simulate and generate necessary electric 
signals. 

The result of the thesis is a rigg and a signal simulator, the author hopes that these parts will 
underlie further development to a commercial product.
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1 Inledning 
1.1 Syfte 
Syftet med arbetet är att utveckla ett datorsystem för användning i båtar. Huvudsakliga 
funktionen hos datorsystemet är att samla in och på bildskärm presentera data (t.ex. 
motorparametrar, hastighet, sötvattennivå, bränslenivå). Datorsystemet skall också ha GPS-
funktion med sjökort. Vidare skall datorn användas som musikspelare och DVD-spelare.  

1.2 Mål 
Målet med arbetet är att konstruera en fungerande rigg. Hårdvaran skall med största möjliga 
mån likna elektroniken i en färdig produkt. I arbetet ingår att simulera de signaler som 
normalt kommer från en motor och diverse andra givare. Ett enkelt program för presentation 
av motorparametrar skall ordnas. Riggen skall tydligt visa hur ett färdigt båtdatorsystem 
skulle kunna se ut.  

1.3 Avgränsningar 
Det slutgiltiga målet med datorsystemet är ett komplett infotainmentsystem för båtar. 
Eftersom systemets huvuddator består av en PC finns stora möjligheter att implementera olika 
funktioner så som DVD/CD-spelare, internetuppkoppling, GPS/kart funktion m.m. Den 
huvudsakliga avgränsningen är att kodning av programvaran för huvuddatorn inte ingår i 
examensarbetet. Således implementeras inte flertalet av desssa funktioner, då de är av sådan 
art att de kan implementeras enbart med mjukvara. Det ingår i arbetet att välja en huvuddator 
som har möjlighet att ansluta alla funktioner endast med hjälp av befintliga produkter och 
anpassning av mjukvaran. 

I arbetet ingår inte att anpassa elektronik och övrig utrustning för marint bruk, i fråga om 
fukttålighet, ljusstyrka, temperaturtålighet med mera.   

Mönsterkortsdesign ingår inte i arbetet. 

Slutgiltig testning av systemet mot verkliga motorer ingår inte i arbetet. 

Prototypen som byggs kommer inte att uppfylla kraven I RoHS (restriction in the use of 
certain hazardous substances in electrical and electronical equipment), RoHS anpassade 
komponenter skall dock väljas i största möjliga mån, för att underlätta en framtida RoHS 
anpassning. 
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1.4 Båtdatorsystemet 
Båtdatorsystemet består av följande huvuddelar (se Figur 1):   

• Signalomvandlare, omvandlar analoga signaler till USB-paket 

• Huvudator, PC med CD och DVD spelare, GPS, och logg(fartmätare) 

• Bildskärm, platt bildskärm för inbyggnad 

• Knappsats 

För test och utveckling av systemet simuleras signaler med följande delar (se Figur 1): 

• Motorsimulator, Stationär PC utrustad med LabView och I/O-kort. 

• Övriga givare, Temperaturgivare och trimpotentiometrar 

• D/A-Omvandlare, simulerar tankgivare, oljetrycksgivare, temperaturgivare och 
spänning 

 

Figur 1 Båtdatorsystemet 

1.5 Systemkrav  
Kraven gäller ej för motorsimulatorn. 

• 12V matningsspänning för hela systemet  

• Inga fläktar 

• Möjlighet att ansluta upp till två monitorer 

• Anslutning för de vanligaste varvtalsgivarna 

• Anslutning för oljetrycksgivare 

• Anslutning för temperaturgivare 

• Anslutning för batterispänning 

• Anslutning för logg 

• CD-DVD 

• GPS 

• Ej mus eller touch-skärm 
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1.6 Översikt över instrumentsystem för båtar 
En mindre ”marknadsundersökning” på båtmässan i Göteborg 2006 visade att det finns 
liknande instrument på marknaden. Gemensamt för alla dessa är att de använder motorns 
dator, vilken skickar ett digitalt informationspaket till instrumentet. Exempel är Volvo Pentas 
EasyLink och Mercurys SmartCraft. Nackdelen med dessa och liknande system är att man 
låser sig till en eller i bästa fall några få motorer av nyare årsmodell. Vidare är det svårt att få 
tag i specifikationer/protokoll för datakommunikationen på grund av att motortillverkarna 
helst vill sälja sitt eget system. Båtdatorsystemet kommer istället att inrikta sig på att läsa av 
traditionella givare som används till analoga instrument. 

Traditionella instrument och givare följer också olika standarder (ex europeisk och 
amerikansk). Det är dock för det flesta instrument möjligt att byta standard enbart genom att 
ändra i mjukvaran för huvuddatorn, tyvärr inte varvtal. Hårdvaran kommer att anpassas för 
Volvopentas inombordsmotorer. Naturligtvis följer flera andra motortillverkare denna 
standard exempelvis Mercury MerCruiser. 

1.6.1 Varvtalsgivare 
Det finns flera typer av varvtalsgivare. Här följer en förteckning av de vanligaste. 

Typ av givare  Kommentar 

Anslutning på växelströmsgenerator -Måste kalibreras pga. utväxling. Risk för att 
generatorn slirar finns. Ger 12 till 24 pulser per varv. 

 

Anslutning på tändspolen -Endast kompatibel med bensinmotorer. Ger 0,5 till 4 
pulser per varv.  

 

Induktiv givare på kamaxeln -Kan också monteras på insprutningspumpen. Ger 1 
till 9/2 pulser per varv.  

 

Induktiv givare på svänghjulets  -Ger 1 puls per varv. 

kuggkrans 

 

1.6.2 Oljetryckgivare 
Varierar i resistans. 

Utgångsvärde: 10 Ohm, slutvärde 180 Ohm (Europeisk standard)  

1.6.3 Temperaturgivare 
Varierar i resistans. 

Utgångsvärde: 700 Ohm, slutvärde 22 Ohm (Europeisk standard) 

1.6.4 Tankgivare 
Varierar i resistans. 

Utgångsvärde: 10 Ohm, slutvärde 180 Ohm (Europeisk standard). Samma system för både 
bränsle och vattentank.  
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1.6.5 Logg 
För loggfunktion används lämpligen ett av de på marknaden befintliga system vilket kan 
anslutas direkt till huvuddatorn. 

1.6.6 Batterispänning 
0 -18 Volt 

1.6.7 GPS 
GPS ansluts direkt till huvuddatorn 

1.6.8 CD/DVD 
Finns redan i huvuddatorn 
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2 Utförande och Konstruktion 
2.1 Generering av signaler 
2.1.1 Allmänt 
För att kunna utveckla signalomvandlaren måste man simulera och generera de signaler som 
kommer från en motor och andra givare. Till detta används LabView och PCI I/O-kortet NI 
PCI-6221. Kortet har 2 analoga utgångar, 10 digitala in/utgångar och 16 analoga ingångar. De 
två analoga utgångarna används till varvtalssignalerna, de har en maximal utspänning på 10 
volt. Övriga signaler skapas i brist på analoga utgångar med hjälp av två externa D/A-
omvandlare, vilka styrs av digitala utgångar. 

Den mest komplexa och svåravlästa signalen som skall användas är varvräkningen. Beroende 
på vad det är för motor och vad det är för givare får man olika kurvor. Signalerna är 
framställda utifrån beskrivningar i ett datablad från Bosch, boken  Motorövervakning av 
Donat Hans och kompendiet Kompendium för båtmekanikerutbildning av Jerry Wahlström. 
Några mätningar har inte utförts. Bristfällighet i signalernas överensstämmande med 
verkligheten ligger till största delen i signalernas amplitud och brusnivå. En naturlig och 
nödvändig fortsättning av detta arbete är att göra en mer fullständig studie av hur signalerna 
ser ut, gärna genom mätningar på fysiska motorer. Signalomvandlaren har till uppgift att 
digitalisera den nyttiga informationen i varvtalssignalen och är konstruerad för att klara ett 
brett spektra av inkommande pulser med variation i amplitud, stighastighet, brus och 
störningar. Gemensamt för alla pulser är att huvudpulsen (den som detekteras) ser ut som en 
halv sinus period. Omkring denna ligger översläng, sinusvåg med lägre amplitud eller bara 
brus.   

2.1.2 Teori 

I LabView används begreppet virtuellt instrument. Det kan vara en fil man själv skapat eller 
ett block som följer med LabView. De flesta virtuella instrument består av ”Block Diagram” 
och ”Front Panel”. Front Panel är ett användargränssnitt där man placerar instrument och 
indikatorer, vilka styr och styrs genom blockdiagrammet. Blockdiagrammet är ett slags 
program där programmeringen görs grafiskt. 

För att skapa alla nödvändiga signaler har ett antal färdiga block i LabView använts, i detta 
avsnitt förklaras funktionen för de som använts mest frekvent i arbetet. 

Simulate Signal 

 
Simulate Signal är en signalgenerator som kan skapa en rad olika signaler exempelvis sinus, 
fyrkant, sågtand och brus. Parametrar såsom frekvens, amplitud och duty-cykel kan styras via 
ingångar på blocket. 
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Formula 

 
Formula har en utgång och ett valfritt antal ingångar, i formulan kan valfri funktion skrivas 
och utgångens värde blir funktionen av ingångarna. 

DAQ Assistant 

 
DAQ Assistant utgör gränssnittet mot I/O-kortet. Signalen man vill generera med I/O-kortet 
dras till en ingång på DAQ Assistant och signalen genereras. 

While Loop 

 
Fungerar som en vanlig while-sats, det som placeras inuti loopen exekveras tills ett villkor 
uppfylls, ofta är villkoret att användaren klickar på en stoppknapp. 

Formula Node 

 
En formula-node har valfritt antal utgångar och ingångar, i denna skriver man C kod, koden 
styr utgångarna utifrån ingångarnas värden. 

Variabel hämtad från ett annat virtuellt instrument 

 
Ovanstående symbol ger variabeln ”Varvtal1 1/m” från det virtuella instrumentet 
”Kontrollpanel.vi”. 
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2.1.3 Hur konstrueras signalerna? 
För att skapa samtliga signaler har följande filer skapats:  

Kontrollpanel.vi 

DAstyrning.vi 

tändspoleg.vi 

kamaxelg.vi 

svänghjulsg.vi 

generatorg.vi. 

testinstrument.vi 

Kontrollpanel.vi 

Kontrollpanelen används av användaren för att kontrollera indata och utdata. För styrning av 
varvtal, oljetryck m.m. används grafiska instrument som visar aktuell nivå för användaren, för 
dessa behövs alltså ingen utdata. Kontrollpanelen saknar Block Diagram 

Indata är följande: 

Varvtal1 och Varvtal2  Styr önskvärt varvtal 

(Ett varvtal för varje motor) 

Brus  Styr brusamplituden 

Antal cylindrar Styr antalet cylindrar 

Utväxling  Styr utväxlingen till växelströmsgivaren 

samt  

Oljetryck1, Oljetryck2, Bränsle, Vatten, Temperatur1, Temperatur2, Spänning1, Spänning2

Vilka styr nivån på respektive storhet. 

Utdata är följande:  

Varvtal1, Varvtal2,  Visar vilket varvtal som för tillfället sänds ut 

Varv1/min, Varv2/min Visar varvtalet som sänds ut i enheten varv/min 

Pulser1/sek, Pulser2/sek Visar pulsfrekvensen som sänds ut i enheten pulser/sek 

Dioder med texten svänghjulsgivare, kamaxelgivare, generatorgivare och tändspolegivare 
indikerar vilken typ av givare som används. 

Kontrollpanelens frontpanel visas i Figur 2
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Figur 2 Kontrollpanelens Front Panel 

2.1.3.1 Olika givare 
Svänghjulsg.vi 

Svänghjulsgivare används mest på dieselmotorer, givaren består av en spole som sitter vid 
svänghjulets kuggkrans. Spolen ger en spänningspuls för varje kugge på kuggkransen. En 
kugge är borttagen varvid amplituden och periodtiden en gång per varv ökar. Signalen ser 
principiellt ut enligt Figur 3. Amplitud och frekvens varierar med varvtalet, högre varvtal ger 
högre amplitud och frekvens. 

 

Figur 3 Principiell signal från en svänghjulsgivare 

Signalen skapas i LabView med hjälp av en sinusvåg och en fyrkantsvåg, sinusvågen och 
fyrkantsvågen multipliceras. Till sist adderas vitt brus. Blockschema för svänghjulsgivaren 
visas i Figur 4. Amplituden styrs av varvtalet via funktionen: Amplituden = 
0,00129*varvtalet/min+0,26, parametrarna är anpassade för att ge amplitud på 1 till 8 volt. 
I/O-kortet klarar en maximal amplitud på 10 volt, vilket ger en begränsad marginal för att 
addera brus.Programmet har två kanaler men båda kanalerna matas med samma signal, man 
kan inte styra varvtalet individuellt för de två kanalerna. Anledningen till att detta inte är 
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möjligt är att blocket ”Simulate signal” skapar en signal bestående av ett antal samples, 
antalet samples beror på aktuell frekvens. Signalen skickas vidare till ”DAQ Assistant” som 
styr I/O-kortet. ”DAQ Assistant” har två analoga utgångar men de är inte helt oberoende av 
varandra, de två signalerna måste ha samma antal samples. Eftersom antalet samples beror på 
aktuell frekvens kan man inte ha olika frekvens för de två kanalerna. Det går att komma runt 
detta genom att ändra inställningar i ”Simulate signal”, datorn hinner då inte med att skapa en 
fin signal utan signalen blir alltför hackig. Möjligtvis kan man lösa detta problem genom 
vidare arbete.  

 

Figur 4 Blockschema för svänghjulsgivaren 

Kamaxelg.vi 

Signalen från en kamaxelgivare ger en puls per cylinder per cykel (2varv) plus en puls per 
cykel, vilken är placerad nära första pulsen i varje cykel. Principiell signal för en fyrcylindrig 
motor visas i Figur 5. 

 

Figur 5 Principiell signal från en kamaxelgivare på en 
femcylindrig motor 

Signalen skapas med två sinusvågar (sin1 och sin2) samt två fyrkantsvågar (fyrkant1 och 
fyrkant2) sin1 och fyrkant1 multipliceras och bildar då en puls per cykel, denna signal adderas 
med sin2*fyrkant2 som ger en puls per cylinder per cykel. Amplituden styrs av formeln 
Amplitud = 0,0012*varvtal/min+0,8, parametrarna är anpassade för att ge en amplitud på 1,5 
till 8 volt. Då uppfylls pulsomvandlarens krav på signalen samtidigt som en begränsad 
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marginal för att addera brus finns.Till sist adderas vitt brus. Blockschema för kamaxelg.vi 
visas i Figur 6.  

Programmet har två kanaler men de båda kanalerna matas med samma signal, detta på grund 
av samma orsak som för svänghjulsgivaren beskriven ovan. 

 

Figur 6 Blockschema för kamaxelgivaren 

Generatorg.vi 

Generatorgivaren ger en sinussignal, rotorn har oftast 12 magneter (varannan syd och 
varannan nord) detta gör att frekvensen för sinusvågen är 6 gånger generatorvarvtalet. 
Amplituden styrs av formeln Amplitud = 0,0012*varvtal/min+0,8. Parametrarna är anpassade 
för att ge en amplitud på 1,5 till 8 volt. Då uppfylls pulsomvandlarens krav på signalen 
samtidigt som en begränsad marginal för att addera brus finns. Generatorn drivs oftast via en 
rem som ger utväxlingen 1:2, 1:3 eller 1:4. Denna signal är enkel att skapa i LabView men 
inte heller här är det möjligt att styra varvtalen individuellt på grund av samma orsak som för 
svänghjulsgivaren och kamaxelgivaren beskrivna ovan. Blockschemat för generatorgivaren 
visas i Figur 7. 
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Figur 7 Blockschema för generatorgivaren 

Tändspoleg.vi 

Tändspolegivare är vanligt förekommande på bensinmotorer och eftersom dieselmotorer 
saknar tändsystem kan tekniken naturligtvis inte användas på dieselmotorer. Amplituden 
varierar inte. En puls ges per cylinder per 2 varv. Ett ganska kraftigt översläng uppkommer 
efter pulsen. En principiell signal visa i Figur 8

 

Figur 8 Principiell signal från en tändspolegivare  

Signalen skapas med en sinusvåg, en fyrkantsvåg samt en sågtandsvåg. Sinusvågen(2,4kHz) 
och sågtandsvågen (0,8kHz) multipliceras, resultatet blir en signal med täta pulser (se Figur 
8). Denna signal har samma frekvens oberoende av varvtalet. Fyrkantsvågen används för att 
släcka ut signalen mellan pulserna. Fyrkantsvågens frekvens och ”duty cycle” varierar med 
olika varvtal, vilket styrs av en ”formula node” som i sin tur styrs av en varvtalsslider och 
antalet cylindrar. Formula noden ser till att signalen inte släcks ut mitt i en pulssekvens, vilket 
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gör att regleringen inte blir steglös. Amplituden sätts till 9 volt för att uppfylla 
pulsomvandlarens signalkrav. 

Denna metod ger en något hackig varvtalsreglering, men ger i övrigt en mycket bra signal. 
Flera andra metoder att skapa signalerna har provats, de har dock inte fungerat, många gånger 
på grund av att datorn inte riktigt har beräkningskapacitet att skapa signalen, vilket direkt 
inverkar på signalkvaliten. Det borde dock att med större LabView kunskaper och vidare 
arbete gå att lösa på ett bättre sätt.  

Programmet har två kanaler och till skillnad mot alla andra givare kan varvtalen styras 
individuellt för varje kanal på grund av att sinusvågens frekvens hela tiden är samma 
oberoende av varvtal. Blockschema visas i Figur 9. 

 

Figur 9 Blockschemat i tändspolegivarsimuleringen 

Testinstrument.vi 

För att testa elektronikens begränsningar har ytterligare ett virtuellt instrument 
programmerats. Instrumentet skapar en sinusvåg där var tionde puls har större amplitud än 
övriga, båda amplituderna kan styras med sliders. Andra inställningar är brusamplitud och 
frekvens. Instrumentet har främst använts för att framställa signalkraven beskrivna i avsnittet 
2.3.5. 
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D/A-styrning.vi 

För att simulera signaler från temperatur, tank och andra resistansgivare används två D/A 
omvandlare vilka ger en spänning ut, inte resistans, mer om det under rubriken rigg. För 
uppgiften har TLV5620 från Texas Instrument valts. Det är en 8-bitars, 4-kanals, seriell D/A-
omvandlare.  

För att enkelt kunna styra D/A-omvandlarna används LabView. D/A-omvandlaren styrs via 
en enkel seriell buss vilken består av tre ledningar CLK, DATA och LOAD. Kommunikation 
inleds med att man låter CLK gå hög. Datan skiftas sedan in på DATA-ledningen vid varje 
negativ flank på CLK. När alla bitar skiftats in låter man LOAD gå låg, först då uppdateras 
analogutgången. I varje sådan här uppdateringsomgång skickas elva bitar: två adress bitar, en 
bit som avgör vilken förstärkning som önskas och 8 data bitar. Kommunikationen framgår av 
Figur 10 (hämtad ur datablad för D/A-omvandlaren).  

 

Figur 10 Styrning av D/A-omvandlaren 

LabViews uppgift blir att kontinuerligt skicka 4 värden till varje D/A-omvandlare. Varje 
värde representeras av en sekvens beskriven ovan. LabView har en mängd hjälpmedel för att 
skapa digitala signaler men undertecknad har ändå valt att skapa signalerna med while-satser, 
for-satser och formula-nodes.  

Hela programmet ligger i en while-sats, i denna while-sats ligger en räknare (formula-node) 
som håller ordning på vilken adress som är aktuell. I while-satsen ligger också två for-satser 
(en för varje D/A-omvandlare). För varje steg räknaren räknat upp adressen går for-satsen ett 
varv, vilket genererar aktuell sekvens på de tre utgångarna. Inkluderat i for-satsen är en 
räknare ”i” som håller ordning på var i sekvensen man är. I for-satserna ligger formula-nodes 
som utifrån ”i”, kanal och mätarvärde bestämmer vilket värde som för tillfället skall ligga på 
de tre utgångarna CLK, DATA och LOAD. När i=24 går LOAD låg och sekvensen är klar 
for-stsen börjar dock inte om förän i=26, detta för att ge en paus innan nästa sekvens börjar. 
Räknaren och en av for-satserna visas i Figur 11. Ikonen som visar ett armbandsur ger en 
fördröjning på 1 ms för varje uppräkning av ”i”. 
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Flödesdiagram: 

Räkna upp adress 

i=0 

Uppdatera DATA, LOAD och CLK 

Vänta 1ms 

Nej 
Öka i med ett 

Är i = 26 ? 
Ja

 

Figur 11 Blockschema för styrning av D/A-omvandlaren 

- 14 - 
 



2.2 USB 
USB (Universal Serial Bus) är en seriell bus som på senare år blivit vida använd. USB är lätt 
att använda för användaren. USB är flexibelt och kan användas för de flesta anslutningsbehov. 
USB stöder olika överföringshastigheter, high speed(480Mb/s), full speed(12Mb/s) och low 
speed(1,5Mb/s). USB sköter adressering automatiskt och det går att ansluta upp till 127 
enheter på varje värd (host). 

För att få använda USB behöver man ett Användar-ID (Vendor ID) som kostar US$1500. Till 
denna applikation används Microchips användar-ID vilket får användas för hobbybruk och för 
kommersiella serier upp till 10000 enheter. Varje produkt har också ett produkt-ID (Product 
ID). Om man har ett eget vendor-ID tilldelar man fritt sina egna applikationer produkt-ID. 
Om man använder Microchips vendor-ID, skickar man in en blankett och blir tilldelad ett 
produkt-ID. 

USB används både av signalomvandlaren och av knappsatsen, i båda fallen prioriteras 
enkelhet och snabbhet i att överföra små mängder data. Både signalomvandlaren och 
knappsatsen använder samma grundprogram för USB anslutningen. 

2.2.1 Val av klass 

USB har flera olika fördefinierade klasser. Man behöver inte använda en sådan klass men om 
man har möjlighet att göra det sparar man mycket tid, särskilt om man väljer en klass som 
stöds av det operativsystemet man tänkt använda i värddatorn. Tillgängliga klasser visas i 
Tabell 1. 

Tabell 1 Olika USB-klasser 

Class Interface Descriptor Where Class Is Declared 

Audio Interface 

Chip/ Smart Card Interface Interface 

Communication Device or Interface 

Content Security Interface 

Device Firmware Upgrade Interface (subclass of Application Specific 
Interface) 

Human Interface (HID)  Interface 

IrDA Bridge Interface (subclass of Application Specific 
Interface) 

Mass Storage Interface 

Printer Interface 

Still Image Capture Interface 

Test and Measurement Interface (subclass of Application Specific 
Interface) 

Video Interface 
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I alla Applikationer inom detta arbete har klassen HID (Human Interface Device) valts. Man 
skall dock inte luras av namnet och tro att den bara kan användas av människostyrda 
interface. Anledningarna till att HID är lämplig är främst:  

• Klassen används bland annat av möss och tangentbord och därför finns drivrutiner i de 
flesta operativsystem.  

• Klassen passar bra till alla applikationer som vill överföra små mängder data ofta. 

• Det finns lätt tillgänglig programvara att använda. 

 

2.2.2 Val av överföringstyp 

USB har fyra olika typer av överföring Control, Interrupt, Bulk och Isochronous. En 
jämförelse av de olika överföringstyperna visas i Tabell 2. 

Maximal överförings hastighet, (kb/s) Överföringstyp 

Low Speed Full Speed High Speed 

Control 24 832 15,872 

Interrupt 0,8 64 24,576 

Bulk Används ej 1216 53,248 

Isochronous Används ej 1023 24,576 

Tabell 2 Olika överföringstyper 

Klassen HID använder bara Control och Interrupt, vilket innebär att all kommunikation sker 
med rapporter. Control lämpar sig bäst för data som inte har stora krav på att överföringen 
sker direkt. Interrupt skickar paket med jämna mellanrum även om informationen inte 
uppdaterats vilket innebär att man har en garanterad minsta bandbredd. Detta lämpar sig bra 
för applikationer som skickar små mängder data ofta. Mitt val föll på Interrupt för att få så 
liten fördröjning i överföringen som möjligt. 

2.2.3 Descriptorer 
Alla USB-applikationer använder ett antal så kallade descriptorer vilka ger USB-hosten 
information om apparaten. De vanligaste descriptorerna är: 

• Device Descriptor 

• Configuration Descriptor 

• Interface Descriptor 

• Endpoint Descriptor 

• String Descriptor 

Device Descriptor 

Denna descriptor beskriver apparaten. Information som vilken USB-version den stöder, 
maximal paketstorlek, vendor och product ID och antal konfigurationer apparaten kan ha 
anges. Endast en Device Descriptor finns på varje applikation. 
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Configuration Descriptor 

Beskriver vad applikationen har för strömförsörjning, maximal strömförbrukning och hur 
många olika inställningar för detta som finns. Denna descriptor kan vara olika beroende på 
hur apparaten används. 

Interface Descriptor 

Anger bland annat hur många endpoints som används och vilka klasser (exempelvis HID) 
som stöds. 

Endpoint Descriptor 

Här skickas endpoint, information som överföringstyp, klass och paketstorlek anges. 

String Descriptor  

Här finns möjlighet att skicka valfria tecken. Ofta anges apparetens namn, varumärke och 
tillverkare. 
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2.3 Signalomvandlaren 
Signalomvandlarens uppgift är att samla in data för att sedan skicka informationspaket via 
USB till huvuddatorn. Insignaler till signalomvandlaren är av tre typer: resistans, spänning 
och varvtalssignal. Vanligast är resistans, exempelvis: temperatur, oljetryck och 
tanknivågivare. Blockschema av signalomvandlaren visas i Figur 12. Ett mer detaljerat 
blockschema visas i Figur 13. Fullständigt kopplingsschema visas i Appendix A. 

 
 

Figur 12 Översiktligt blockschema över signalomvandlaren 

2.3.1 Dimensionering av motstånd för resistans och spänningsmätning 
CH1 till CH13 mäter motstånd mot jord, CH14 och CH15 mäter spänning. CH1 till CH13 
kopplas via en resistans till Vdd (5V DC), vilket resulterar i att en ström går genom 
resistansen och givarens motstånd, genom att mäta spänningen mellan kan man räkna ut 
vilken resistans givaren har för tillfället. Dimensionering av resistansen är en kompromiss 
mellan två intressen, dels att få en så noggrann spänningsavläsning (A/D-omvandling) som 
möjligt, dels att använda en så liten ström som möjligt. Den förstnämnda uppnås genom liten 
resistans, den andra genom stor resistans. Dimensionering gjordes genom att en 
beräkningstabell i Microsoft Excel upprättades varefter olika resistanser provades. Målet med 
dimensionerna är att använda så liten ström som möjligt men ändå hålla ett spänningsspann på 
ca 1 V. I Tabell 3 framgår vad kanalerna används till i riggen och vilket värde tillhörande 
motstånd har, i tabellen framgår även vilken ström som går genom motstånden och vilket 
spänningsspann som uppnås. För spänningsmätningen anges två motstånd, mätspänningen 
varierar typiskt mellan 11 och 18 volt. 
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Figur 13 Kopplingsschema för signalomvandlaren 

 

Tabell 3 

Kanal Mätstorhet Tillhörande 
motstånd (Ω) 

Ström (mA) Spänningsspann 
(V) 

CH0-CH7 Lediga -   

CH8-9 Oljetryck 560 6,8-8,8 (5V) 0,088 - 1,2 

CH10-11 Tanknivå 560 6,8-8,8 (5V) 0,088 - 1,2 

CH12-13 Temperatur 2,2k 1,7-6,9 (5V) 0,15 – 1,2 

CH14-15 Spänning 2,2k samt 10k 0,90-1,5 (11-18V) 2,4 - 4,0 
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2.3.2 Pulsomvandlare 
Pulsomvandlarens uppgift är att omvandla varvtalssignalen till ett lättavläst pulståg. 
Signalerna som kretsen skall behandla beskrivs under avsnittet 2.1.3. Man kan säga att 
gemensamt för alla signaler är att man skall detektera pulser genererade av en induktiv givare. 
Dessa pulser ser ungefär ut som en period av en sinusvåg. Svårigheten med avläsningen ligger 
i att både pulsens periodtid och pulsens amplitud varierar. Att tiden mellan pulserna varierar 
spelar mindre roll. Pulsomvandlaren kommer att ha två från varandra skilda kanaler, i 
praktiken innebär det att två identiska kopplingar används.  

Pulsomvandlaren har tre spänningsnivåer att tillgå, 0 V, 5 V och 12 V. Pulsomvandlaren har 
signaljord på 5 volt för att operationsförstärkarna skall kunna matas med -5 och +7 volt.  

Det första insignalen möter är en spänningsdelning, denna utgörs av resistorerna R3 och R4 
(se Figur 17) ,  dessa är ännu inte dimensionerade på grund av att signalernas exakta utseende 
ej ännu har undersökts.  

Signalen leds vidare till ett bandpassfilter. Filtret har tre syften, dels att filtrera bort spikar och 
brus, dels att höja upp signalen så att den varierar kring signaljord (+5V) och slutligen att 
dämpa signalen vid höga frekvenser. Den sistnämnda på grund av att alla varvtalssignaler 
utan tändspolesignalen ökar i amplitud vid ökande frekvens. Dämpar man signalen vid höga 
frekvenser får man alltså ett större amplitudområde. Filtret utgörs av R5, R6, C1 och C2 (se 
Figur 17) . 

När signalen är spänningsdelad och filtrerad skall pulserna detekteras. Ett enkelt sätt att 
detektera pulserna hade varit att detektera när spänningen stiger över en viss förutbestämd 
nivå (triggnivå), detta går emellertid inte på grund av att skenpulsers(puls som ej skall 
detekteras) och ev. brusets amplitud vid fullvarv kan vara högre än pulsens amplitud vid 
tomgång. Exempelvis innehåller signalen från en svänghjulsgivare fler skenpulser än pulser. 
Skall denna metod användas måste triggnivån ständigt anpassas efter amplituden på pulserna. 
En metod att bestämma en lämplig triggnivå är att läsa av toppvärdet på pulserna och sedan 
spänningsdela detta toppvärde till en lämplig spänning som kan användas som triggnivå. 
Detta måste göras på varje puls. Det faktum att två på varandra följande pulsers amplitud 
ändras ganska lite även vid högsta acceleration gör att denna metod kan vara lämplig. 

För att spara ett toppvärde kan man använda en Sample-and-hold amplifier (S/H-krets). 
Denna krets fungerar som ett analogt minne, kretsen har en logisk insignal. Vid logisk 
insignal 1 följer analoga utgången den analoga ingången och vid insignal 0 låses den analoga 
utgången.  

För att öppna och låsa S/H-kretsen bör en flankindikator kunna fungera. Den ger utsignal 1 
vid positiv flank och 0 vid negativ flank. Principen för en sådan krets ses i Figur 14. 

Figur 14 Flankindikator 
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Meningen är att OP förstärkarens ena ingång skall ligga efter i tiden och på så vis skifta 
utsignal beroende på om insignalens derivata är positiv eller negativ.  

Med denna krets uppkom problem på grund av att kondensatorns värde inte kan vara samma 
för olika stigtider på pulsen. Vid för liten kapacitans kan inte OP-förstärkaren detektera 
spänninsskillnaden, med för stor blir hela kretsen för långsam. Då stigtiden (tiden det tar för 
pulsen att gå från 10 till 90 % av slutnivån) varierar mellan typvärdena 40- 600µs bedöms att 
denna lösning inte fungerar.  

Istället för att använda en flankindikator används en Toppvärdesdetektor, (hämtad från boken 
Analog elektronik av Bengt Molin). Denna använder också en kondensator, men kapacitansen 
kan vara liten även om insignalens frekvens är låg, vilket gör Toppvärdesdetektorn snabb. 
Toppvärdet spänningsdelas till lämplig nivå och nu har man en triggnivå. När pulserna 
minskar ligger dock toppvärdet kvar från den högsta tidigare pulsen. Detta gör att man kan 
missa en puls om den är mindre än en puls som kommit kanske långt tidigare. Problemet är 
löst genom att tvinga ner toppvärdet till triggnivån mellan pulserna med hjälp av en MOSFET 
(fälteffekttransistor). Triggnivån sparas i en S/H-krets (Sample And Hold Amplifier). 

 

Figur 15 Ideala kurvor över spänningarna över intressanta noder i pulsomvandlaren 

Figur 16 Spänningar uppmätta 
på pulsomvandlaren.  

Blå - kretsens insignal 

Grön - Toppvärdesdetektorns 
utsignal 

Magenta -  S/H-kretsens utsignal 

Gul - OP-förstärkarens utsignal  
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Toppvärdesdetektorn, MOS-transistorn och S/H-kretsen styrs alla av en OP förstärkare. Detta 
ger kretsen två lägen, läge1 och läge2. I läge 1 är OP-förstärkarens utgång låg, S/H-kretsen är 
låst och toppvärdet tvingas av MOS-transistorn till S/H-kretsens utgång. I läge 2 leder inte 
MOS-transistorn och toppvärdesdetektorn fungerar som just en toppvärdesdetektor, S/H-
kretsens utgång följer sin ingång. Funktionen framgår i Figur 15. I Figur 16 visas 
motsvarande bild fast uppmätt på signalomvandlaren uppkopplad på kopplingsdäck. Schemat 
visas i Figur 17. OP-förstärkarens utgång spänningsdelas med motstånden R8 och R9 innan 
den styr S/H-kretsen. Efter spänningsdelning växlar den mellan 0 och 5 V istället för OP-
förstärkarens bottningsspänningar som är 0 och 12 V. Efter spänningsdelning används även 
OP-förstärkarens utgång som utgång från pulsomvandlaren. Utsignalen blir ett pulståg där 
pulsens bredd kan variera med frekvensen av pulserna. Denna variation är inte till någon nytta 
men gör heller ingen skada. 

 

Figur 17 Kopplingsschema för pulsomvandlaren 
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2.3.2.1 Komponentval och dimensionering 
Motstånden R3 och R4 har ej dimensionerats på grund av att signalomvandlaren endast 
använts tillsammans med LabView I/O-kort som inte klarar generera de höga amplituder som 
krävs.  

Dimensionering av det inledande bandpassfiltret, bestående av R5,R6,C1 och C2, gjordes med 
hjälp av programmet ”5Spice Analysis”. Någon annan beräkning har inte utförts. Filtret har 
gränsfrekvenserna 21 och 600 Hz. 21 Hz är tillräkligt lågt för att ingen nyttig signal skall 
dämpas och tillräkligt högt för att dämpa likströmsdelen av signalen. Den övre 
gränsfrekvensen fick bli vad den blev efter att filtret dimensionerats för att skala signalen med 
ca 0,2 vid fullvarv. Den högsta frekvensen som skall passera filtret genereras av en 
generatorgivare med utväxling 1:4, den ger 24 pulser per varv, vid 6000 varv/min blir det 
2400 Hz. Filtrets bodediagram visas i Figur 18. I bodediagramet står även filtrets dämpning 
vid några olika frekvenser, dessa värden jämförs med uppmätta värden i Tabell 4. 
Mätningarna gjordes med en sinusvåg med amplituden 5 V som insignal, utsignalens amplitud 
mättes med oscilloskop. 

Tabell 4 Filtrets dämpning vid olika frekvenser 

Frekvens (Hz) Beräknat belopp (dB) Uppmätt belopp(ggr)  Uppmätt belopp (dB) 

600 -3,1 0,72 -2,8 

900 -5,2 0,56 -5,0 

1200 -7,1 0,45 -7,0 

1500 -8,7 0,38 -8,3 

1800 -10,1 0,34 -9,5 

2100 -11,4 0,27 -11,3 

2400 -12,4 0,24 -12,4 

2700 -13,4 0,21 -13,6 
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Figur 18 Bodediagram för bandpassfilter 

Tabell 5 Komponentvärden för pulsomvandlaren 

OP-förstärkarna i toppvärdesdetektorn 
är LT1013CP från Texas Instrument. 
Förstärkaren valdes på grund av dess 
snabbhet (1MHz bandbredd) och dess 
låga pris.  

Komponent Beskrivning 

 R1 220 Ω 

R2 2,7k Ω 

R3 Ej bestämd 

R4 Ej bestämd 

R5 2,7kΩ 

R6 910 Ω 

R7 3,6k Ω 

R8 2,2kΩ 

R9 2,2kΩ 

C1 100nF 

C2 68nF 

C3 10nF 

C4 100nF 

S1 BSP254A 

OP LT1013CP 

Transistorn S1 är en MOSFET med p-
kanal, den används som switch och 
leder vid låg basspänning. 
Komponenten valdes främst för sitt låga 
pris. 

Dimensioner på komponenterna R1,R2, 
R7 och C4 provades fram för att ge 
kretsen önskvärt uppförande. Detta för 
att det i detta fall är det enklaste sättet.  

Utbudet av S/H-kretsar är mycket 
begränsat, valet föll på NE5537 från 
Philips. C3 valdes enligt specifikationer 
i databladet för NE5537. 

Alla komponentvärden visas i Tabell 5. 
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2.3.3 Alternativa lösningsmetoder 
Varvtalsräkning med hjälp av A/D omvandling av signalen 

Ett tredje sätt är att digitalisera signalen och sedan räkna pulserna i en mikroprocessor, 
nackdelen med denna metod är att A/D omvandlaren måste vara mycket snabb. Tiden för 
inläsning och behandling får inte vara över ca 5 µs för att få en acceptabel noggrannhet. Att i 
assemblerkod räkna pulserna är heller inte så trivialt som det först verkar, pga. att 
signalkvaliteten är okänd och att det måste ske på få instruktioner för att spara tid. Metoden 
anses orealistisk att utveckla i det begränsade elektroniklabb som använts i arbetet. 

Varvtalsräkning med hjälp av kraftig förstärkning av signalen 

Man kan tänka sig att man kan förstärka signalen kraftigt och på så sätt få en fyrkantsliknande 
våg. Metoden kräver dock en fin signal med små störningar. Metoden förkastas p.g.a. att små 
störningar inte kan garanteras. 

 

2.3.4 Pulsräknare 
Pulsräknarens uppgift är att räkna de av pulsomvandlaren skapade pulsernas frekvens och 
skicka vidare digitalt. Även pulsräknaren skall ha två kanaler och består av två identiska 
enheter: pulsräknare1 och pulsräknare2. Pulsräknaren består av en PIC16F818 plus lite 
kringkomponenter. Pulsräknarens konfiguration ställs in med 5 strömbrytare. Strömbrytarna 
ställs in enligt Tabell 6.  

Pulsräknaren skall i så hög utsträckning som möjligt eliminera störningar. 

2.3.4.1 Funktion 

Det finns i huvudsak två metoder för att mäta frekvensen. Räkna antalet pulser under en 
tidsenhet eller mäta tiden mellan pulserna. Den första är i detta fall olämplig på grund av att 
uppdateringsfrekvensen blir för långsam då tiden som man räknar pulserna under minst måste 
vara ca 0,4 s för att ge en acceptabel noggrannhet även vid låga varvtal. Alltså har metoden att 
mäta periodtiden valts. 

Huvudsakliga ansvaret för att eliminera störningar ligger hos pulsomvandlaren. Pulsräknaren 
skall trots detta även ha ett visst skydd. Strategin som har använts är följande. De fem senaste 
mätningarna ligger sparade i register. De två minsta och det största mätvärdet förkastas. 
Medelvärdet på de två resterande används. Anledningen till att de två minsta mätningarna 
förkastas är att en felaktig puls genererar just två felaktiga mätvärden (se Figur 19). Metoden 
klarar maximalt att eliminera en sådan störning var tredje puls. Metoden eliminerar även 
missade pulser.  

 

Figur 19 Vid en störning blir två värden felaktiga 
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Pulsräknaren rapporterar periodtider för det inkommande pulståget. Eftersom olika motorer 
ger olika många pulser per varv måste man skala inkommande periodtider så att man senare 
kan använda samma skalning och invertering för att få enheten varv/min oberoende av vilken 
motor som är ansluten. Denna metod gör också att man utnyttjar de bitar man sänder vidare 
maximalt. Även om man får 24 pulser per varv eller en puls per varv skall, vid samma varvtal, 
samma periodtid rapporteras vidare. Skalningen realiseras dels genom att ändra prescaler för 
timer1 och dels genom multiplikation och division. Prescaler och multiplikator bestäms av 
ekvationen: 

8⋅=⋅ mpprescppv , där  

ppv = antalet pulser per varv 

presc = prescaler värde  

mp = multplikator.  

Ekvationen utgår från att stämma vid ppv=1, presc = 8 och mp = 0 därav 8:an på slutet.   

Ekvationen stämmer inte för kamaxelgivare. Det beror på att pulserna för denna är placerade 
på ett sådant sätt att en puls per varv betraktas som störning av pulsräknarens störningsskydd. 
Signalen från en kamaxelgivare ger en puls per cylinder per cykel (2varv) plus en puls per 
cykel, vilken är placerad nära första pulsen i varje cykel. Vilket gör att denna puls försvinner i 
störningsskyddet, pulsen måste då också tas bort i ppv beräkningen, vilket gör att ppv = 
(antalet pulser per varv) – ½ för kamaxelgivare. Tyvärr innebär detta att störningsskyddet 
försämras särskilt med färre cylindrar än 4, då 1-3 cylindriga motorer med kamaxelgivare är 
relativt ovanliga har undertecknad valt att dessa inte är kompatibla med systemet.  

Generatorn på en motor har normalt en utväxling på 1:2, 1:3 eller 1:4, om så inte är fallet får 
man ställa in den som är närmast och sedan finjustera med en kalibreringsfunktion i 
huvuddatorns mjukvara.  

Vilken typ av motor som används ställs in med switcharna S0-S4. Inställningskonfiguration, 
antalet pulser per varv, prescalervärde och multiplikator framgår av Tabell 6. 
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Tabell 6 Inställningskonfiguration för pulsomvandlare 

Typ av Givare S4 S3 Utväxling S2 S1 S0 Pulser/varv Presc. Multipl. 

AC-Generator 0 0 1:2 0 0 0 12 1:1 3/2 

   1:3 0 0 1 18 1:1 9/4 

   1:4 0 1 0 24 1:1 3 

Typ av Givare S4 S3 Cylinderantal S2 S1 S0    

Tändspolegivare 0 1 1 0 0 0 ½ 1:8 1/2 

   2 0 0 1 1 1:8 1 

   3 0 1 0 3/2 1:8 3/2 

   4 0 1 1 2 1:4 1 

   5 1 0 0 5/2 1:4 5/4 

   6 1 0 1 3 1:4 3/2 

   7 1 1 0 7/2 1:4 7/4 

   8 1 1 1 4 1:2 1 

Kamaxelgivare 1 0 1-3 - - - - - - 

   4 0 1 1 5/2 1:4 1 

   5 1 0 0 3 1:4 5/4 

   6 1 0 1 7/2 1:4 3/2 

   7 1 1 0 4 1:4 7/4 

   8 1 1 1 9/2 1:2 1 

Svänghjulsgivare 1 1 - - - - 1 1:8 1 

Pulsräknaren rapporterar periodtiden till PIC1 (PIC18f4550) med SPI1. Pulsräknaren är slav 
och kan bara skicka när PIC1 som är master tar initiativ till det. SPI modulen skickar åtta bitar 
åt gången, till hela periodtiden används sexton bitar 14 databitar och två bitar som bestämmer 
vilken signifikans de resterande bitarna representerar. Bit7 i varje åttabitarstal som skickas 
vidare indikerar vilken signifikans de resterande bitarna har enligt Tabell 7. 

Tabell 7  

Position 7 6 5 4 3 2 1 0 

utBuffH 1 Bit13 Bit12 Bit11 Bit10 Bit9 Bit8 Bit7 

utBuffL 0 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0 

                                                 
1 SPI (Serial Peripheral Interface) är ett vanligt förekommande seriellt interface. 
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Bit0 motsvarar 12,8 μs, bit13 motsvarar 12,8 * 213 = 104,9 ms (maxvärde blir 104,9*2-

0,0128ms) , detta ger lägsta möjliga varvtal Hz77,4
0128,0)29,104(

1
=

−⋅
eller 286  

varv/minut. Eftersom tiden 12, 8 μs är så liten i förhållande till 104,9 ms blir upplösningen 
mycket bra vi detta varvtal. Vid varvtalet 6000 varv/min eller 100 Hz blir upplösningen 

Hz128,0
0000128,0782
1

0000128,0781
1

=
⋅

−
⋅

 eller 7,68 varv/min vilket är godkänt. 

Beräkningen subtraherar två närliggande frekvenser vilka båda är ca 100 Hz.    

2.3.4.2 Programvara 
Processorn är programmerad med assembler kod. Koden inleds med initiering, sedan kommer 
posten uppdateraOption som ser till att processorn är inställd för aktuell motortyp. Därefter 
går programmet in i huvudloopen, där placeras utBuffL i SPI:s utbuffer. Den skickas nu till 
SPI-mastern om denne begär det. Processorn väntar nu på att en puls skall komma, om timer1 
gör overflow startas interrupt-rutinen som sätter en flagga för att indikera detta. Om timer1 
gör overflow en gång till sätts ytterliggare en flagga, pulsen har nu dröjt så länge att den 
överskridit maxtiden som processorn kan rapportera. Om en puls kommer och timer1 har gjort 
overflow 2 gånger sätts tiden till max för att sedan återgå till att vänta på nästa puls. Om 
timern inte gjort overflow 2 gånger när pulsen kommer läses timer1 av och nollställes. 
Timervärdet behandlas av några subrutiner och registrena utBuffH och utBuffL uppdateras. 
Därnäst placeras utBuffH i SPI:s utbuffer, timern väntar sedan på att pulsen gått ner. När 
pulsen gått ner återgår programräknaren till huvudloopens början och om utBuffH blivit 
skickad placeras utBuffL i SPI:s utbuffer. Flödesdiagram och förklaringar till poster visas 
nedan. För mer detaljerad information hänvisas till koden. 
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2.3.4.3 Flödesdiagram 

initiering 

uppdateraOption 

Placera 
utBuffL i 

SPI:s 
utbuffer Kontrollera om puls kommit 

Nej 

stopTimer1 

Kopierar timervärdet till Tny, samt 
nollställer Timer1 

startTimer1 

Ja

Nej 

Kontrollerar om timer1 tidigare gjort 
två overflow i rad 

Ja 

skiftaRmm 
sortera 

raknaMedel 
uppdateraUtBuff 
uppdateraOption 

utforskalning 

Placera utBuffH i SPI:s utbuffert 

Clearar 
lowValue för 
att minnas att 

en puls 
inkommit 

Väntar på att 
pulsen skall gå 

ner 

Timer1 
overflow 
Interrupt 

Kontrollerar om ssp-interfacet har 
skickat det som senast blev inlagt  

Nej 
Ja

Kollar om timern gjort 
overflow innan 

Nej Ja

Sätter 
lowValue,1 

Sätter lowValue,0 
placerar maxvärde 
i utBuff, placerar 
utbuffH i SPI:s 

utbuffer 

Återgår från interrupt-
rutinen 
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Kommandon i flödesdiagrammet skrivna med kursiv stil är subrutiner eller makron och 
förklaras nedan.  

Initiering Initiering av portar 

 Aktiverar timer1 interrupt 
Initierar SPI 

uppdateraOption Ställer in timer1 prescaler, multiplikationsregistret X och 
divisions registret Y beroende på PORTA0-4 
 

stopTimer1 Stoppar timer1  
 

skiftaRmm Kopierar r3 till r4 och t4, r2 till r3 och t3, … , Tny till r0 
och t0. r och t registrena innehåller timerns senaste värden. 
 

sortera Sorterar t0-t4 i storleksordning, r registren är nu i 
kronologisk ordning medan t registren är i storleksordning 
 

raknaMedel Räknar medelvärdet av t1 och t2. Placerar resultatet i t1. 
 

uppdateraUtBuff Uppdaterar registren utBuffL och utBuffH. 

utforSkalning Om division skall utföras utförs divideraMedYg2, om 
multiplikation skall utföras utförs multpiliceraMedX 

divideraMedYg2 Dividerar utBuff med Y * 2 
 

multipliceraMedX Multiplicerar utBuff med X

2.3.4.4 Kopplingsschema 
Kopplingsschemat domineras av processorn och övriga komponenter begränsas till 
oscilatorkoppling och reset-koppling. Kopplingsschemat visas i Figur 20. 
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Figur 20 Kopplingsschema för pulsräknaren 



2.3.4.5 Komponentval och dimensionering 
Processorn PIC 16F818 valdes eftersom det är den minsta PIC processorn med SPI interface 
och processorn har också tillräkligt antal digitala portar. Kristallen X1 är en standard kristall 
på 20 MHz. Övriga komponenter är valda efter specifikationer i databladet till processorn. 
Komponentvärden visas i Tabell 8. 

Tabell 8 Komponentvärden för pulräknaren 

C1 15pF 

C2 15pF 

C3 1500pF 

R1 1kΩ 

X1 20 MHz  

 

2.3.5 Signalkrav för varvtalssignalerna 
Någon omfattande studie av de signaler som skall genereras har inte skett. Istället följer här en 
dokumentation över vilka krav signalerna måste uppfylla för att pulsomvandlaren inte skall 
skadas, missa en puls eller rapportera felaktig puls. Om den ändå skulle göra något av de två 
sistnämnda har pulsräknaren ett digitalt filter för felkorrigering. Kraven har framställts genom 
testning på en uppkoppling av pulsomvandlaren på kopplingsdäck. Mätningar har gjorts med 
oscilloskop och signalerna har skapats med det virtuella instrumentet ”testinstrument.vi” 
beskrivet i avsnittet 2.1. Värden av typen maximal amplitud har räknats ut eftersom LabView 
I/O-kortet endast klarar amplituder på maximalt 10 V. Amplituden har beräknats att inte 
överstiga 7 V efter ingångsfiltrets dämpning. Naturligtvis har pulsomvandlaren konstruerats 
för att vara så flexibel som möjligt, detta innebär bland annat att den skall kunna detektera en 
puls med mycket liten amplitud samtidigt som den skall klara mycket höga amplituder. Som 
nämnts tidigare har ingen fullständig studie av insignaler gjorts, detta behandlas vidare i 
kapitel 4(slutsats/diskussion). Skulle det visa sig att verkliga signaler inte uppfyller kraven i 
detta avsnitt måste pulsomvandlaren utvecklas vidare. 
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Först definieras de begrepp som används: 

Pulsfrekvens Med pulsfrekvens avses pulsens frekvensinnehåll, en sinusformad puls 
frekvensinnehåll kan räknas ut genom att mäta tiden från att pulsen 
startar tills att den når sitt maxvärde, multiplicera denna tid med 4 och 

invertera. Pulsens frekvens f ges av formeln 
4*

1
t

f = , där t är den tid 

det tar för pulsen att gå från noll till sitt maxvärde.  

Amplitud  Spänningen mellan signaljord och pulsens toppvärde. Amplituden 
gäller efter spänningsdelning, vilket bland innebär att insignalen till 
signalomvandlaren kan vara högre än angivet i tabellerna. 

Pulstydlighet Förhållandet mellan pulsernas maxvärde och skenpulsers toppvärde. 
Med skenpuls menas en puls eller störning som inte skall detekteras. 
Skenpulsens frekvens måste vara minst samma som 

pulsens.
amplitudpulsernas

amplitudnasskenpulserhetPulstydlig
_

_
=  

Brusnivå Förhållandet mellan brusets amplitud och pulsernas amplitud. 

Testerna är gjorda med vitt brus. 
amplitudPulsernas

amplitudbrusetsBrusnivå
_

_
=  

Kraven presenteras i tabellerna Tabell 9, Tabell 10 och Tabell 11. 

Tabell 9 Krav på amplitud vid olika pulsfrekvenser 

Brus = 0,1 ,  Pulstydlighet = 0, 1 

Pulsfrekvens (Hz) Amplitud, Min (V) Amplitud, Max (V) 

200 0,5 7 

600 0,5 9 

1000 0,9 11 

1400 1,1 14 

1800 1,2 16 

2200 1,2 18 

2600 1,3 20 
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Tabell 10 Krav på amplitud vid olika pulsfrekvenser 

Brus = 0,2, Pulstydlighet = 0, 2 

Frekvens (Hz) Amplitud, Min (V) 

200 0,5 

600 0,6 

1000 0,7 

1400 0,8 

1800 0,9 

2200 1,0 

2600 1,2 

 

 

Tabell 11 Maximal pulstydlighet vi olika frekvenser 

Frekvens (Hz) Pulstydlighet, Max 

200 0,25 

600 0,55 

1000 0,65 

1400 0,65 

1800 0,65 

2200 0,65 

2600 0,65 
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2.3.6 PIC 1 
PIC 1 består av processorn PIC 18F4550 som har ett USB interface. Processorns uppgifter är 
följande: 

• Kommunicera med de två Pulsräknarna via SPI 

• Styra adressbitarna till multiplexrarna 

• A/D-omvandla multiplexerarnas utgångsvärden 

• Kommunicera med huvuddatorn via USB 

2.3.6.1 Funktion 
Kommunikationen med de två pulsräknarna sker med SPI vilket är ett enkelt seriellt 
kommunikationsgränssnitt, PIC1 är master och pulsräknarna är slavar, vilket innebär att det 
bara är PIC1 som kan ta initiativ till kommunikation. Slavarna har sin SS(Ship Select) 
aktiverad, detta medför att mastern kan bestämma vilken av slavarna den vill utbyta data med. 
Med SPI skickas åtta bitar åt gången, varje gång PIC1 startar en kommunikation skickas 4 
sådana 8-bitars register, två från varje pulsräknare. Vare sig det är nödvändigt eller inte 
skickas även 8-bitar från mastern till slaven på grund av SPI-standardens utformning. I detta 
fall är denna dataöverföring inte till någon nytta men sker ändå. Datan skickas av PIC1 direkt, 
utan någon behandling, vidare till huvuddatorn via USB. 

PIC1 styr även adressbitarna till två 8-bitars analoga multiplexerar, detta realiseras med tre 
signaler vilka är kopplade parallellt till båda multiplexerarna. Multiplexerarnas utgångar är 
kopplade till varsin analog ingång på PIC1. PIC1 har på så sätt full kontroll över vilken kanal 
och vilken multiplexer den vill läsa av. A/D omvandlingens resultat skickas tillsammans med 
aktuellt kanalnummer vidare till huvuddatorn.  

Kopplingsschema för PIC1 visas i Figur 21, kristallen har frekvensen 20 MHz alla övriga 
komponenter har valts efter specifikationer i databladet till processorn. Komponentvärden 
visas i tabell 8 

Tabell 12 Komponentvärden för PIC1 

C1 15pF 

C2 15pF 

C3 1500pF 

C4 470pF 

R1 1kΩ 

X1 20 MHz 
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Figur 21 Kopplingsschema för PIC 1 

2.3.6.2 Programvara 
Till PIC1 har Jan Axelsons ”Generic HID” program för PIC18F4550 använts. Programmet 
bygger i sin tur på Microchips ”HID Mouse” kod. Koden har modifierats och beskrivs i stora 
drag av blockschema och förtydligande av blockschema. Modifieringar har i stort sett endast 
gjorts på icke USB relaterade funktioner, antalet byte som skickas via USB har dock utökats 
från 2 till 8, det krävde en ändring i endpoint descriptorn(beskrivs i avsnitt 2.2.3). Koden 
beskrivs i stora drag, för djupare förståelse hänvisas till koden själv.   

Programmet utgörs av en loop, vilken består av: USB-relaterade rutiner, SPI-kommunikation, 
behandling av A/D-omvandlaren och styrning av adressbitar. Vad gäller snabbhet har 
varvtalsdatan, vilken ankommer med SPI, högst prioritet. Därför uppdateras denna 
fullständigt vid varje varv på loopen. Övrig data, som läses in av A/D-omvandlaren, har lägre 
prioritet. På varje varv i loopen läses en kanal in, det tar alltså 16 varv för att alla kanaler skall 
uppdateras. 

2.3.6.3 Anslutningskonfiguration 

För SPI kommunikationen används pinnarna SDI, SDO, SCK, RB2 och RB3. RB2 och RB3 
är utgångar och är kopplade till SS på respektive SPI-slav. RA0 och RA1 används som 
analoga ingångar. RA2-RA4 används som digitala utgångar för att styra adressledningarna till 
multiplexerarna. Processorn använder en yttre oscillator varvid OSC1 och OSC2 används. 
RA5 är digital ingång för att indikera om USB-kontakten är ansluten. Eftersom den interna 
3,3 volts spänningsregulatorn används till USB-motorn kopplas en kondensator till Vusb. 
RD0 och RD1 används som utgångar för att indikera USB-status. D+ och D- används av USB 
anslutningen. 
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2.3.6.4 Flödesdiagam 

Initiering 

Kontrollera USB-status 

Hämta rapport från pulsräknarna 
med SPI 

Läs av AD-omvandlaren 

Uppdatera USB-motorns utbuffer 

 
 

Initiering: Initiering av portar 
Initiering av SPI, (CKE=0, SMP=0, CKP=0, Master 
mode) 
Initiering av A/D-omvandlaren 

 USB initiering: Ställer in internal_pull_upp (på d+ och d-), 
internal_tranciever, full speed och ping_pong_buffer_0 

Kontrollera USB-status Denna post är inte skriven av mig och beskrivs endast 
övergripande.  
Kontrollerar om USB-sladden är ansluten, om den också 
är avstängd startas USB-modulen, är USB-sladden inte 
ansluten stängs modulen av. 
Kontrollerar och åtgärdar alla tänkbara USB interrupt. 
Startar en transaktion, både control och interrupt endpoint, 
här skickas det som ligger i USB-bufferten. 

Hämta rapport från pulsräknarna Sätter RB2 låg för att kommunikation med pulsräknare1, 
startar transaktion genom att skriva till SSPBUF. Väntar 
på att transaktionen blir färdig, placerar därefter datan på 
korrekt plats i transmit_buffer vektorn  
Utför en likadan sekvens med samma processor en gång 
till. Varje processor skall skicka två byte. 
Sätter RB2 hög och RB3 Låg för att sedan utföra samma 
sekvens som beskrivits ovan med pulsräknare2. 

Läs av A/D-omvandlaren Läser av A/D-omvandlaren och placerar resultatet i 
transmit_buffer[4], placerar variabeln adChannel i 
transmit_buffer[5]. 
Räknar upp adChannel, ställer in adressledningar och 
A/D-kanal utifrån adChannel 
Startar ny A/D-omvandling 
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Uppdaterar USB-motorns Ut-buffer Placerar innehållet i transmit_buffer[] i 
hid_report_in[] vilket skickas till huvuddatorn vid nästa 
”Kontrollera USB-status”. 

 

2.3.7 Multiplexer 
Multiplexer blocket består av två analoga multiplexerar(Philips HEF4051B) med 8 kanaler 
vardera. Båda styrs av samma adressledningar vilka styrs av PIC 1. Kretsen har två utgångar 
CH0-7, CH8-15 dessa går till varsin analogingång på PIC 1. Kopplingsschema visas i Figur 
22

 

 

Figur 22 Multiplexerkoppling 
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2.3.8 Strömförsörjning 
Signalomvandlaren matas direkt från båtens elsystem. Spänningen kan i normala fall variera 
mellan strax under 12 volt till ca 15 volt. Matningsspänningen leds direkt in i en 5 volts 
spänningsregulator. Denna spänning driver en DC-DC-omvandlare för att skapa stabil 12 V. 
Pulsomvandlarens OP-förstärkare drivs av V- =0 V och V+ =12 V, signaljorden ligger där på 5 
Volt. Den digitala elektroniken drivs av 0V och Vdd = 5V.  Uppkopplingen visas i Figur 23. 
Kopplingen kan tyckas ineffektiv, eftersom en stor del av den tillförda effekten går till värme 
i TS7805-kretsen, men kretsen har så låg strömförbrukning (max 200 mA vid 12V) att 
värmeutvecklingen och totala effektförbrukningen är acceptabel.  

Alla kringkomponenter utom C1 är valda utifrån uppgifter i databladet för LT1109 och visas i 
Tabell 13. C1 har valts något större för att även tjäna som spänningsstabiliserare av 5 V 
utgången. 

Tabell 13 Komponentvärden för spänningsförsörjning 

C1 22μF 

C2 47μF 

L1 47mH 

D1 Schottky diod 

 

 

Figur 23 Signalomvandlarens strömförsörjning 
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2.4 Knappsats 
En PC-användare ger ofta datorn kommandon via tangentbord, touchskärm och/eller mus. I 
kontorsdatorer och andra standardapplikationer finns naturligtvis färdiga produkter för detta 
att köpa. Enligt kravspecifikationen skall varken touchskärm eller mus användas och inte 
heller tangentbord i vanlig mening. Istället används en egenkonstruerad knappsats som 
rapporterar till huvuddatorn via USB. Knappsatsen har möjlighet till anslutning av upp till 36 
knappar. Läs mer om USB anslutningen i avsnitt 2.2

2.4.1 Funktion 
Knappsatsen skall via USB rapportera när ett knapptryck inträffat. Knappsatsen skickar två 
byte nyttig data, knappnummer och en byte som anger om ett knapptryck inträffat. Har ett 
knapptryck inträffat skickas knappens nummer och 0xFF. Annars skickas 0xFF som 
knappnummer och 0x00 som indikering på att inget knapptryck inträffat. Knappen identifieras 
genom att knappens rad och kolumn anges. Rad anges av de fyra mest signifikanta bitarna, 
kolumn anges med de fyra minst signifikanta bitarna. Huvuddatorn rapporterar samma värden 
tillbaka när den uppfattat knapptryckningen, knappsatsen skickar samma rapport tills 
bekräftelse på att knapptryckningen är uppfattad eller tills ett nytt knapptryck inträffar. 

2.4.2 Kopplingsschema 

Till knappsatsen används processorn PIC18F4550 40pin DIL, de 36 knapparna är kopplade i 
en matris vilket innebär att 6 + 6 I/O portar används på processorn. Kopplingsschema för 
knappsatsen visas i Figur 24. Kristallen har frekvensen 20 MHz och en kondensator (C3) är 
placerad nära Vss och Vdd på processorn för att stabilisera matninsspänningen. Alla övriga 
komponenter har valts efter specifikationer i databladet till processorn. Komponentvärden 
visas i Tabell 14. 

Tabell 14 Komponentvärden för knappsatsen 

C1 15pF 

C2 15pF 

C3 100nF 

C4 470pF 

C5 1500pF 

R1 1kΩ 

X1 20 MHz 
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Figur 24 Kopplingsschema för knappsatsen 

I schemat syns även två standardlysdioder med tillhörande1kΩ strömbegränsande motstånd. 
Dessa används för att indikera USB-status(ansluten, ej ansluten m.m.) i utvecklingsarbetet. 
Alla PORTB anslutningar har interna pull-upp-motstånd aktiverade. 

2.4.3 Programvara 
Även till knappsatsen har Jan Axelsons ”Generic HID” program för PIC4550 legat som 
grund, detta program bygger i sin tur på Microchips ”HID Mouse” kod.  

Koden inleds med initiering. Sedan följer posten Kontrollera USB-status som är direkt hämtad 
från Jan Axelssons program. Efter det följer rutinen för att kontrollera om någon knapp är 
nedtryckt. Först sätts PORTA till 0, kontrollerar därefter om någon PORTB port är låg 
(PORTB har interna pull_upp_motstånd aktiverade). I så fall är en knapp nedtryckt. Om en 
knapp är nertryckt undersöks vilken knapp det är med hjälp av en for-sats. For-satsen låter en 
kanal i taget på PORTA vara låg (resten höga) för att i varje varv  känna av om någon PORTB 
är låg. Utifrån informationen som ges i loopen kan registrena keyPressed och keyNumber 
uppdateras. Nästa post kontrollerar om något skickats till processorn och behandlar därefter 
detta. Programräknaren återgår sedan till Kontrollera USB-status. 

2.4.3.1 Anslutningskonfiguration 
För knappmatrisens anslutningar används RA0-RA5 som utgångar och RB0-RB5 som 
ingångar. Processorn använder en yttre oscillator varvid OSC1 och OSC2 används för detta 
ändamål. RC0 används för att indikera att USB-kontakten är ansluten. RC1 används för att 
indikera att processorn inte har separat strömmatning utan drivs av USB:s bus-ström. 
Eftersom den interna 3,3 volts spänningsregulatorn används till USB-motorn kopplas en 
kondensator till Vusb enligt datablad. RD0 och RD1 används som utgångar för att indikera 
USB-status. D+ och D- används av USB anslutningen. 
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2.4.3.2 Flödesdiagam 

 
Initiering: Initiering av portar 

 Ställer in internal_pull_upp (på d+ och d-), 
internal_tranciever, full speed och ping_pong_buffer_0 

Kontrollera USB-status Denna post är hämtad från Jan Axelsons kod. 
Kontrollerar om USB är ansluten i så fall startas USB-
modulen om den är avstängd, annars stängs den av. 
Kontrollerar och åtgärdar alla tänkbara USB-interrupt. 
Startar en transaktion, både med control och interrupt 
endpoint, här skickas det som ligger i USB-bufferten. 
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Kontrollera om något skickats till processorn 

 Kopierar data från dual-ram buffer till user`s buffer om 
längden är större än noll har data mottagits 

Kontrollera om huvuddatorn mottagit ett knapptryck 

 Jämför users`s buffer med keyPressed, ev nollställer. 

Uppdatera USB-motorns Ut-buffer 

 Placerar data som skall skickas i hid_report_in[] vilket 
skickas vid nästa ”Kontrollera USB-status” med interrupt 
in endpoint. 

2.4.4 Strömförsörjning 
Knappsatsen drivs av USB-bussens strömförsörjning Vbus, DC5V max 500mA. I 
programvaran ingår rutiner för att berörd deskriptor anger för USB-hosten att processorn är 
driven av bussströmmen. 

2.4.5 Prototyp 
En prototyp som sitter i riggen har tillverkats, prototypen består av tre paneler med knappar 
som utgör knappmatrisen samt ett processorkort med resterande elektronik. Till både 
processorkort och knappaneler har mönsterkortssubstratet FR4 (glasfiberarmerad epoxy med 
kopparskikt) använts. Ledningar ritades på med etsbeständig penna, korten etsades sedan i ett 
plastkärl. Panelerna och processorkortet är ihopkopplade enligt Figur 25. Bild på prototypen 
visas i Figur 26 Knapparna är placerade som följer:  

Panel 2 : 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22 

Panel 3 : 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 51 

Panel 1: 52, 53, 54, 55, 56, 62, 63, 64, 65 

Där första siffran i knappnumret anger rad och den andra siffran kolumn.  

 

Rad och kolumn förbindelser utgörs delvis av sladdar, sladdarna har följande färger: 

Rad 1    Röd-Vit  Kolumn 1 Blå-Vit 

Rad 2    Grön   Kolumn 2  Gul 

Rad 3    Orange  Kolumn 3 Brun 

Rad 4    Lila-Vit  Kolumn 4 Rosa 

Rad 5    Vit   Kolumn 5 Lila 

Rad 6    Ljusblå  Kolumn 6 Svart 
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Figur 25 Knapp-panelernas sammanbindning 

 

 

Figur 26 Knappsats färdig för att placera i riggen 
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2.5 PC-programvara 
Både knappsatsen och signalomvandlaren skickar kontinuerligt data via USB Interrupt-
rapporter till huvuddatorn. För att kunna testa och utveckla båtdatorsystemet behövs ett 
program i huvuddatorn för att presentera denna data. Eftersom kodning av slutgiltig 
programvara inte ingår i examensarbetet begränsas denna uppgift till att skaffa ett färdigt 
program och eventuellt modifiera detsamma. 

Eftersom Jan Axelsons programvara har använts till USB-processorerna i både 
signalomvandlaren och knappsatsen föll valet naturligt att även använda ett av hans program 
till huvuddatorn. Hela koden finns att lada ner gratis på www.lvr.com och är skriven i ”Visual 
Basic”. Koden använder en ”virtuell machine” kallad .Net. Koden kan kompileras med 
Microsoft Visual Basic 2005 Express Edition. I originalutförande kan man skicka två byte till 
processorn, programmet väntar sedan på att processorn skall skicka två byte tillbaka. Man kan 
välja på att använda Controll eller Interrupt som överföringstyp. Detta program har stått som 
grund för både presentationsprogrammet för knappsatsen och för signalomvandlaren. 

De flesta operativsystem har inbyggda drivrutiner för USB Generic HID. Detta innebär att 
ingen drivrutin behövs för att ansluta signalomvandlaren och knappsatsen, det är bara att 
plugga in så sköts installationen automatiskt. 

2.5.1 Presentationsprogram för signalomvandlaren 

2.5.1.1 Funktion 
Signalomvandlaren identifierar sig med Vendor-ID och Produkt-ID, vilka man måste skriva in 
i två textfält i programmet. Programmet kontrollerar de interrupt rapporter som 
signalomvandlaren skickar till huvuddatorn, datan tolkas och presenteras med 18 
progressbars. Progressbars används normalt av programmerare för att visa hur långt man 
kommit i en process. Men passar även bra till att visualisera vilket varierande värde som helst. 
Dessa 18 progressbars är följande: 

Tachometer 1, Tachometer 2, Oil Pressure 1, Oil Pressure 2, Fule, Water, Temperatur 1, 
Temperature 2, Voltage1, Voltage2 och Channel 0 – Channel 7.  

När man vill börja ta emot data trycker man på Start, varvid en timer startar. Timern kallar 10 
gånger per sekund på en funktion som läser in data och uppdaterar. Avläsning avslutas med 
Stoppknappen, som stoppar timern. Programmets grafiska gränssnitt visas i Figur 27. 
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Figur 27 Layout, signalomvandlarens presentationsprogram 

2.5.1.2 Kod 
De modifieringar av Jan Axelsons program som gjorts är i huvudsak följande: 

• Införande av start och stoppknapp 

• Införande av en timer 

• Utökning från två till åtta byte data som tas emot 

• Införande av progressbars vilka presenterar data 

• Endast Interrupt-transfer används 

När man trycker på start startar timern och kallar sedan 10 gånger per sekund på en funktion 
som läser in data. Interrupt paketet innehåller 8 byte varav sex av dessa används. Efter 
inläsning ligger datan i Byte Arrayen InputReportBuffer på följande platser: 

InputReportBuffer(1) Mest signifikanta bitarna i varvtal 1 (valueH) 

InputReportBuffer(2) Minst signifikanta bitarna i varvtal 1 (valueL) 

InputReportBuffer(3) Mest signifikanta bitarna i varvtal 2 (valueH) 

InputReportBuffer(4) Minst signifikanta bitarna i varvtal 2 (valueL) 

InputReportBuffer(5) Övrig data (Exempelvis oljetryck, tanknivå, temperatur)  
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InputReportBuffer(6) Kanal för övrig data 

InputReportBuffer(7) Ledig plats 

InputReportBuffer(8) Ledig plats 

Eftersom varvtal har högst prioritet i fråga om snabbhet skickas fullständig 
varvtalsinformation med varje Interrupt-paket, övriga data (Varvtal 1, Varvtal 2, Oil Pressure 
1, Oil Pressure 2, Fuel, Water, Temperatur 1, Temperature 2, Voltage1, Voltage2 och Channel 
0 – Channel 7) turas om att skickas på plats 5. Vilket värde som skickas anges på plats 6. Plats 
7 och 8 används ej. 

När datan mottagits börjar programmet att räkna om varvtals värdena från periodtid till 

frekvens. Detta görs enligt formeln 
0016384,0*)128(0000128,0*

60
−+

=
valueHvalueL

V , i 

nämnaren räknas periodtiden ut, valueL består av periodtidens minst signifikanta bitar. Minsta 
biten motsvarar 0,0000128 s eller 12,8 μs, valueH består av periodtidens mest signifikanta 
bitar, minst signifikanta biten i valueH motsvarar 0,0016384 s eller 1,6384 ms. Anledningen 
till att 128 subtraheras från valueH beror på att första biten endast indikerar att registret 
innehåller de mest signifikanta bitarna(se avsnitt 2.3). Slutligen inverteras totala periodtiden 
och multipliceras med 60 för att få enheten varv/min. När beräkningen är gjord skiftas den in i 
ett register med de 17 senaste värdena, medelvärdet av dessa 17 beräknas och sedan 
uppdateras aktuell progressbar. Medelvärdesberäkningen görs för att, på ett enkelt sätt, få en 
mer behaglig dynamik i mätaren. 

Programmet fortsätter med att uppdatera något av de övriga kanalerna, rätt progressbar väljs 
ut genom en serie if-satser. För att progressbaren skall ändras krävs en förändring på 5 enheter 
jämfört med tidigare värde, detta för att mätaren inte skall darra vid små förändringar. 
Progressbaren visar ett värde mellan 0 och 255. 

2.5.2 Presentationsprogram för knappsatsen 

2.5.2.1 Funktion 
Presentationsprogrammet för knappsatsen är samma program som för signalomvandlaren med 
endast några få skillnader. Därför liknar dokumentationen till stor del 
presentationsprogrammet för signalomvandlaren. 

Knappsatsen identifierar sig med Vendor-ID och Produkt-ID, vilka man måste skriva in i två 
textfält i programmet. Programmet kontrollerar de interrupt rapporter som knappsatsen 
skickar till huvuddatorn, datan tolkas och presenteras i en matris av progressbars, en 
progressbar till varje knapp. I en ListBox (loggfönster) skrivs även en rad ut med info om 
vilken knapp som blev tryckt. 

När man vill börja ta emot data trycker man på Start, varvid en timer startar. Timern anropar 
10 gånger per sekund på en funktion som läser in data och uppdaterar. Avläsning avslutas 
med Stoppknappen, som stoppar timern. Programmets grafiska gränssnitt visas i Figur 28. 
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Figur 28 Layout ,knappsatsens  presentationsprogram  

2.5.2.2 Kod 
De modifieringar av Jan Axelsons program som gjorts är i huvudsak följande (samma som för 
signalomvandlaren) : 

• Införande av start och stoppknapp 

• Införande av en timer 

• Utökning från två till åtta byte data som tas emot 

• Införande av progressbars vilka presenterar data 

• Endast Interrupt-transfer används 

När man trycker på start startar timern och anropar sedan 10 gånger per sekund på en funktion 
som läser in data. Interuppt paketet innehåller 8 byte varav två av dessa används. Det kan 
verka onödigt att utöka antalet byte som skickas från två till åtta för att sedan endast använda 
två byte, anledningen är att presentationsprogrammet för signalomvandlaren användes som 
grund för knappsatsen. Efter inläsning ligger datan i Byte Arrayen InputReportBuffer på 
följande platser: 

InputReportBuffer(1) Knappnummer 

InputReportBuffer(2) Information om en knapp blivit tryckt eller ej 

InputReportBuffer(3) Ledig plats 

InputReportBuffer(4) Ledig plats 

InputReportBuffer(5) Ledig plats 

InputReportBuffer(6) Ledig plats 

InputReportBuffer(7) Ledig plats 

InputReportBuffer(8) Ledig plats 
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Om ett knapptryck har inträffat har InputReportBuffer(2) värdet FF, då utförs tre saker: En 
notering innehållande knappnummer görs i loggfönstret, en bekräftelse på att knapptrycket är 
uppfattat skickas tillbaka till knappsatsen, till knappnumret tillhörande progressbar får värdet 
1 vilket innebär att den lyser grönt. Progressbaren släcks vid nästa timer avbrott (sker 10 
gånger per sekund) .  

 

2.6 Val av utrustning till huvuddator 
2.6.1 Avgränsningar 
Valet av utrustning gäller huvuddatorn till riggen, utrustningen till den färdiga produkten har 
andra krav såsom vattentålighet, värmetålighet och ljusstyrka för bildskärmen. Riggen skall 
dock visa på ett tydligt sätt hur ett system skulle kunna se ut, vilket innebär att krav angående 
storlek, fläktlöshet och strömförsörjning är detsamma som för det färdiga systemet.  

2.6.2 Krav/ Önskemål  

2.6.2.1 Huvuddatorn  

• Så liten som möjligt 

• Drivspänning DC12-15 V 

• Fläktlös 

• Tillräcklig prestanda för att med marginal köra Windows XP 

• Robust 

• USB 2.0 anslutning 

• CD och DVD spelare 

• Rimligt pris (max 10 000sek) 

2.6.2.2 Bildskärmen 

• Drivspänning DC 12-15 V 

• Lämpad för inbyggnad 

• Minst 1024  x 768 i upplösning 

• 15 pol D-SUB VGA anslutning 

• Rimligt pris (max 5000sek) 

2.6.3 Utbud och val 

2.6.3.1 Huvuddatorn 

Det finns ett någorlunda brett utbud av små lådor med integrerat moderkort och nätaggregat, 
så kallade barebone. Nackdelen med flertalet med dessa är att de har fläkt samtidigt som det 
ofta sitter ett inbyggt AC100-240 volts nätaggregat. Utbudet av fläktlösa 12V datorer är 
betydligt mindre. Eftersom den valda datorn uppfyller alla krav mycket väl har inte heatpipes( 
vätskekylning) undersökts.  

Valet föll på en Sumicom S625FC vilken uppfyller alla uppställda krav. Datorn kompletteras 
med Intel Pentium M 1,5GHz processor, slim CD/DVD, 2,5” hårddisk och 256 Mb DDR 
ramminne. Datorn marknadsförs av King Young Technology Co.. 
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2.6.3.2 Bildskärmen 
Utbudet av små inbyggnadsskärmar är ganska stort, men det är svårt att hitta dessa då de 
oftast säljs till företag i stora volymer. De flesta av dessa är anpassade för industri, och andra 
tillämningar som har stora krav på kvalitet och robusthet, exempelvis till fartyg. Dessa 
industrianpassade skärmar är mycket dyra och faller således på sista punkten i kravlistan. 
Endast en skärm som uppfyllde alla krav hittades. Denna skärm heter 15”TFT Open Frame, 
skärmen drivs på 12V likström och används mest i hobbytillämpningar och butiks/krog-
inredningar. Bildskärmen marknadsförs i Sverige av SDL System. 
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2.7 Rigg 
Syftet och det slutgiltiga målet med examensarbetet har varit att tillverka en rigg att användas 
till vidare utveckling av båtdatorsystemet. Elektroniken i riggen skall i konstruktion och 
kopplingsschema så långt som möjligt likna den i en färdig produkt, man skall kunna koppla 
in elektroniken i riggen till en riktig motor och riktiga givare utan alltför stora förändringar. 
Det visar sig dock att vissa förändringar måste göras.  

2.7.1 Konstruktion 

Riggen skall kunna användas både som demontrationsexemplar och som prototyp för vidare 
tester och utveckling av mjukvara. Därför bör den vara estetiskt representativ samtidigt som 
den är lätt och smidig att transportera. Riggen består av en lutande plan playwoodskiva som 
vilar på gavlar av samma material (se Figur 30). Efter att skärm och knappsats monterats finns 
plats kvar för signalomvandlaren och en barebone-PC. Knapppanelerna sänktes ner i riggen så 
att knapparnas högsta nivå är i höjd med playwoodens yta. De monterades fast med skruv mot 
en tunn skiva som placerades på insidan av playwooden. Nersänkningen, med placerad 
knapppanel, täcks sedan med ett tunt plast/gummi-membran med tryck vilket limmas mot 
playwooden (se Figur 29). Alltihop täcks sedan av en panel med uttag för skärm och 
knapppaneler. I dagsläget har ingen huvuddator införskaffats utan en bärbar PC står för den 
uppgiften. Detta spelar ingen roll för riggens funktion. 

 

Figur 29 Genomskärning av knapppanelsmonteringen 

 

 

Figur 30 Riggen utan täckande panelen monterad och med  två av tre provisoriska  
knappmembran monterade. 
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2.7.2 Varvtalsmätning 
Verkliga varvtalsgivare kan ge spänningar upp mot 40 Volt. Analog utgången på NI PCI-6221 
som används som signalsimulator kan maximalt ge 10 volts utspänning. Detta löstes genom 
att den inledande spänningsdelningen i signalomvandlaren modifieras för att passa riggen. 
Alltså, skall man testa riggens signalomvandlare på en verklig motor måste man först 
spänningsdela signalen alternativt byta motstånden i signalomvandlarens spänningsdelare. 

2.7.3 Oljetryck, tank och temperaturgivare 
En verklig oljetrycksgivare, tankgivare eller temperaturgivare varierar i resistans till jord. För 
att mäta denna med en A/D-omvandlare kopplas signalen via ett motstånd till Vdd i 
signalomvandlaren varvid A/D-omvandlaren kan läsa av spänningen över resistansen i 
givaren. I riggen används en D/A-omvandlare (som styrs av LabView) vilken ger en 
spänning. Denna spänning kopplas sedan direkt till A/D-omvandlaren. Praktiskt löses detta 
genom att motståndet till Vdd utlämnas. För att testa signalomvandlaren på en riktig sensor 
måste alltså dessa motstånd installeras.  

2.7.4 Kort för D/A-omvandlare och övriga givare 
För att simulera alla signaler utom varvtalssignalerna används förutom labView även några 
extra komponenter. Det är D/A-omvandlare och några trimpotentiometrar. Schema visas i 
Figur 31. Insignaler till kortet kommer från LabView, utsignalerna går vidare till 
signalomvandlaren. Kretsen TLV5620 från Texas Instrument är en 8-bitars, 4-kanals, seriell 
d/a-omvandlare. 
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Figur 31 Uppkoppling för signalgenerering 



3 Resultat 
Arbetet har resulterat i en fungerande rigg med tillhörande signalsimulator i LabView och 
enkel programvara i huvuddatorn. Knappsats och bildskärm är monterat i riggen medan 
signalomvandlaren, D/A-omvandlare och övriga givare är uppkopplade på kopplingsdäck. 

4 Slutsats och diskussion 
Arbetet har genomförts med små resurser. Att göra en omfattande studie av signaler är 
kostsamt eftersom man måste införskaffa eller hyra båtar och motorer att mäta på. Detta ledde 
till att endast en kanske alltför begränsad litteraturstudie genomfördes. Om detta var ett klokt 
val återstår att se. Jag är ganska självkritisk till att studien inte gjordes mer omfattande. 
Samtidigt fanns inte vid arbetets början (då studien utfördes) tillgång till mätutrustning eller 
resurser till att göra några heltäckande mätningar. Med heltäckande menas tester på ett stort 
antal skiftande motorer med olika typer av givare. Jag anser att en mer omfattande studie 
måste utföras och eventuella förändringar av signalomvandlaren göras till följd av studien. 
Förhoppningsvis blir dessa förändringar små.  

Som student med något bristande erfarenhet i elektronikkonstruktion är det lätt att underskatta 
den arbetsbörda som krävs för att utveckla elektronik. Under en del av arbetet trodde jag 
verkligen att jag tagit mig vatten över huvudet när jag försökte sätta mig in i den omfattande 
USB-dokumentationen. Lösningen blev att använda färdigskrivna rutiner för USB 
kommunikationen, vilket resulterade i kraftigt minskad tidsåtgång och även minskad 
förståelse och kunskap om detsamma jämfört med det arbetsamma alternativet.  

På många andra områden har inga genvägar använts utan allt konstruerats utifrån eget huvud 
och grundläggande kunskaper. Vilket kanske inte heller alltid är det bästa då man kanske inte 
själv finner bästa lösningen. 
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Appendix A-kopplingsschema för signalomvandlaren 
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