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Förord 
 

Denna rapport är ett resultat av vårt examensarbete som är utfört på Bofors Test Center i 

Karlskoga under våren 2009.  

Vi vill tacka vår handledare Carl Arnesson på Bofors Test Center och alla anställda som hjälpt och 

stöttat oss där. Ett stort tack till vår handledare på Örebro universitet Kjell Mårdensjö som varit till 

stor hjälp och även Bo-lennart Silfverdal som hjälpt oss med praktiska lösningar. 
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Dag Stranneby 
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Sammanfattning 
 

Det här är en rapport över vårt examensarbete som utfördes för Bofors Test Center i Karlskoga. 

Arbetet handlade om att konstruera en ”avfyrnings-/relämodul”. De gamla modulerna som 

används idag startar igång olika typer av avfyrnings- och mätsystem vid olika typer av provningar. 

Dessa moduler är nergångna och opålitliga. Målet var att konstruera en prototyp som senare är 

tänkt att vidareutvecklas till ett nytt användbart system. 

 

Projektet innehöll mycket analog elektronik men också en del programmering av en 

mikroprocessor. Arbetet började med att sätta sig in i funktionsspecifikationen och därefter 

började vi designa de olika delmoduler som vi delat upp konstruktionen i. Vi har spenderat mycket 

tid i lab. men vi utförde även praktiska tester på konstruktionen ute på fältet i dess rätta miljö. 

Trots ont om tid fick vi till slut ihop en fungerande modul med goda förutsättningar för 

vidareutveckling.  Projektet har varit mycket lärorikt och intressant.  
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Abstract 

 
This is a report of our examination project in electronics carried out for Bofors Test Center in 

Karlskoga. The task was to construct an electronic devise for starting up different kinds of 

measuring systems in exact time during test sequences. The modules that are used today are old 

and unreliable. Our goal was to construct a prototype, which later on is supposed to be developed 

into a useful system.  

 

The project involved analog and digital electronics and also programming of a microprocessor.  

The first thing we did was to study the module specification so that we could make up a plan for 

further implementation. Then we split up the construction in smaller projects before design and 

construction took place.  

 

Most of our time we spent testing our ideas in lab but we also made some practical tests of the 

final construction in its proper environment. Despite of the lack of time we ended up with a good 

prospect for further development. This project has been very instructive and interesting. 
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Inledning 
 

Inom Ljudingenjörsutbildningen på Örebro universitet ingår ett examensarbete på 15 hp. 

Examensarbetet var planerat att genomföras från och med v 14 till och med v 23. Efter ett 

mejlutskick från Bofors Test Center innehållande olika förslag på examensarbeten tog vi kontakt 

med dem och fastnade för ett av alternativen. Då exjobbet krävde kunskaper både inom analog och 

digital elektronik samt programmering såg vi det som en bra fördjupning till vår utbildning. 

1.1 Bofors Test Center1 

 

Bofors Test Centers (BTC) verksamhet går ut på att verifiera att de tekniska kraven på en produkt 

uppfylls under utvecklingens och tillverkningens olika faser. De arbetar med avancerade 

testutrustningar, kompletta provlaboratorier och kan testa allt från delkomponenter till kompletta 

system. De bistår tillverkare av såväl civila produkter som av försvarsmateriel med att lösa 

problem genom utprovning. Allt sker med högsta nivå av sekretess och tillträdesskydd.  

 

Provning i BTC:s verksamhet kan avse olika egenskaper så som: 

 

 Funktion och prestanda 

 Funktionssäkerhet 

 Underhållsmässighet 

 Man / maskinanpassning 

 Inverkan / störning på omgivningen / omvärlden 

 

Bofors Test Center har en väl utbyggd infrastruktur med ett vägnät på sammanlagt 240 km som 

förbinder det stora antalet provplatser, laboratorier, kontor och övriga byggnader. Området är 30 

km långt och 6 km brett. 

 

Bofors Test Center ägs till 30% av Bae Systems Bofors, 61% av SAAB Bofors dynamics och 9% 

av Eurenco.    

 

För att prova kanoner anlade Bofors 1886 ett skjutfält, eller skjutbana som det då hette, vilket var 

beläget strax norr om Bofors järnvägsstation. Skjutavståndet var dock endast 150 m, varför blott 

anskjutningar och ammunitionsprov kunde genomföras.  

 

Då krigsmaterieltillverkningen i början på 1910-talet antog större proportioner än tidigare växte 

behovet av ett större skjutfält. Ur säkerhetssynpunkt var det även motiverat att lägga ned 

verksamheten på skjutplatsen vid Bofors station.  

 

Bofors hade blivit ägare av Villingsberg med dess stora skogsområden. Med utnyttjande av dessa 

började man 1912 göra markundersökningar och fastnade efter olika förslag för den del av 

nuvarande skjutfältområde som i stort sträcker sig från Immetorp till Tolsboda.  

 

 

 

 

                                                 
1
 Se ” http://www.testcenter.se/” för mer info. Datum: 090612  

http://www.testcenter.se/
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Bakgrund/Syfte 

2.1 Uppdraget 

 

Bofors Test Center använder dagligen sk ”avfyrnings-/relämoduler” i sin verksamhet för att starta 

igång olika typer av avfyrnings- och mätsystem som t ex höghastighetskameror, blixtlampor, 

tändare etc. Dessa moduler har blivit föråldrade och fungerar opålitligt vilket är mycket allvarligt 

med tanke på att varje enskilt prov betyder stora utgifter för kunden. Det är mycket viktigt att 

dessa moduler fungerar på ett korrekt sätt för att undvika att prover måste göras om. Systemet 

måste vara störtåligt i olika avseenden och får inte bli påverkat negativt av utomstående 

elektronik, radiostörningar och liknande. 

      Ett annat krav var att användarinterfacet skulle ha en pedagogisk utformning för att minimera 

risken för fel på grund av mänskliga faktorn. Modulens uppbyggnad ska vara stöttålig och 

konstruktionen ska klara både höga och låga temperaturer. 

Idag består dessa moduler av 8 utgångskanaler. Vår uppgift är att konstruera en prototypmodell 

med fyra kanaler som kan utgöra grunden för en nykonstruktion med fler kanaler. Prototypen ska 

ha samma grundläggande funktioner enligt de gamla modulerna men hur dessa mål uppnås råder 

valfrihet.  

2.2 Kända fel 

 

De huvudsakliga felen som förekom på de äldre avfyrnings-/relämodulerna var följande: 

 

 Utgångarna har triggat igång inkopplade system utan att triggsignal kommit 

 Inställda puls/fördröjningstider har inte stämt 

2.3 Specifikation 

 

För att kunna starta upp de olika systemen vid rätt tidpunkt under provsekvensen så ska man 

kunna ställa in tid för fördröjning från det att triggsignalen inkommit tills det att utsignalen startar 

igång de inkopplade systemen. Varje kanal ska ha separat inställning för tidsfördröjning.  

 

Modulen ska ha 3 olika typer av ingångar ( se figur 1 )där ingångssignalen triggar igång alla 

system som är inkopplade på någon av de 4 tillgängliga utgångskanalerna ( se figur 2 ). Av de tre 

ingångarna ska endast en kunna vara aktiv åt gången. Det ska även finnas en manuell triggknapp. 

Som extra säkerhet ska det finnas en nyckelbrytare som omöjliggör att modulen över huvud taget 

kan triggas. 

De olika ingångarna ska triggas på följande vis:  

 

 TTL-puls, 5 V 

 Normally open (NO), systemet triggas när kretsen sluts 

 Normally closed (NC), systemet triggas när kretsen bryts 
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Varje kanal ska ha 2 olika utgångar ( se figur 2 ). Den ena utgången består av ett relä som sluter 

kretsen till det inkopplade systemet efter den valbara fördröjningstiden. Tiden som reläet sluter 

kretsen skall enkelt kunna ställas in av användaren. Reläet ska tåla minst 3 ampere. 

     Den andra utgången ska lämna ut en puls efter inställd fördröjning. Denna puls ska kunna 

lämna ut ca 40 V/5 A beroende på last och ska vara tillräckligt lång för att trigga igång de 

inkopplade systemen. Fördröjningstiden ska alltså vara gemensam för de båda utgångarna medan 

reläutgången har justerbar slutartid. Pulstiden kommer alltid att vara en bestämd tid vid varje 

användning. 

 

      De inställda tiderna för tidsfördröjning och slutartid för reläet måste kunna bestämmas på 

millisekundsnivå upp till några sekunder. Det är därför också viktigt att modulens inre 

fördröjningstid är så liten som möjligt. Om fördröjningen alltid är konstant så kan operatören 

anpassa inställningstiderna utefter det, men den bör inte överstiga 5-10 ms. Målet ska vara att ha 

en så liten inre fördröjning som möjligt. 

     Övriga önskemål är att det ska finnas lampor som indikerar när modulen är triggad, när den 

åter är klar för användning samt ansluten till nät. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

På framsidan ska även 

tidsinställningar kunna göras. 

Här ska också nyckelbrytare och 

manuell triggknapp finnas, samt 

även inställningsmöjlighet för att 

kunna välja vilken ingång som är 

aktiv.  

 

Reläutgångar 1-3A 

Pulsutgångar 40V/5A 

TTL NO NC 

 

5V     

Figur 1:  

TTL: En 5 V puls triggar systemet 

NO: När kretsen sluts triggas systemet, ex. vanlig tryckströmbrytare 

NC: När kretsen bryts så triggas systemet 

 

Figur 2: 

Reläutgången sluter kretsen vilket startar inkopplat system efter inställd fördröjning.  

Den inställda tiden för reläets slutning avgör hur länge systemet är aktivt.  

Pulsutgången startar inkopplat system efter inställd fördröjning. 
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Metod  
 

Arbetet delades upp i fyra faser för genomförande.  

3.1 Fas 1 - Uppstart 

 

 Gör en grov skiss över konstruktionen och tänk igenom huvudsaklig funktion 

 Informationsökning, brainstorming 

 Dela upp konstruktionen i delmoduler 

 

Tanken var att dela upp hela systemet i delmoduler där varje modul byggs och testas separat. Det 

gör att hela projektet blir mer överskådligt och strukturerat.  

 

Uppdelningen av de olika delmodulerna: 

 

 Tidsstyrning 

 Manöverpanel 

 Ingångssteg 

 Utgångssteg 

 Spänningsmatning 

 

Utformningen av tidsstyrningen kommer att påverka hur de övriga modulerna kommer att 

utformas så därför var det självklart att börja med den delen. Manöverpanelen som styr 

tidsinställningarna till tidsstyrningsenheten blir nästa steg och efter det ingångssteget samt 

utgångssteget. Vi lämnade matningsspänningen till sist eftersom vi var osäkra på vilka spänningar 

vår konstruktion skulle kräva. 

3.2 Fas 2 - Konstruktion 

 

Varje delmodul konstrueras och provas för att se att kravspecifikationen uppfylls. Vi valde att 

bygga upp alla delmoduler på provisoriska experimentkort för att enkelt kunna göra ändringar 

under arbetets gång. Allt löds alltså för hand och de flesta ledningar dras med småsignalskablar. 

Alla delmoduler byggs sedan ihop i en 19-tums låda och kopplas samman.  

3.3 Fas 3 - Verifiering/ Utvärdering 

 

Systemet testas både på lab. och ute på fältet i dess rätta miljö. Utrustningen som används vid de 

olika testerna i verksamheten kopplas in och testas för att kontrollera att de inställda tiderna 

stämmer och att inga tjuvtriggar förekommer. Här mäts också systemets egna oönskade 

fördröjningar. 

     Sist görs en analys av konstruktionen för att se vad som bör förbättras eller ändras.  

3.4 Fas 4 - Rapport 

 

En teknisk rapport över arbetet skrivs och den ska innehålla all dokumentation som inhämtats 

under arbetets gång . Här redovisas också ritningar, mätdata och programkod men förklarade 

beskrivningar.
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Tillvägagångssätt/Lösningar 

 

De första dagarna gick åt till att sätta sig in i hur arbetet skulle gå till och strukturera upp alla 

delmoduler i konstruktionen. Mycket tid gick åt till att greppa funktionen och verkligen förstå hur 

det var tänkt att det skulle fungera. När vi fått moduluppdelningen klart för oss skissade vi upp ett 

provisoriskt blockschema som påminner om det nu färdiga schemat nedan. 

     Vi började med att fokusera på tidsstyrningen, vilken har en betydande roll vid design av 

resterande moduler. Ganska snart insåg vi att de olika delmodulerna påverkar varandra i så hög 

grad att det var nödvändigt att i vissa lägen arbeta parallellt med dem. 

 

 

 

Figur 3  

Figur 3: 

Blockschema över konstruktionen 
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4.1 Tidsstyrning 

 

Eftersom tidsfördröjningen är en central del i hela systemet började vi titta på olika sätt att lösa 

den biten. Vi fick ett exempel på en tidsstyrningsenhet ifrån vår handledare på Bofors Test Center 

som vi kunde titta på. Den innehåller en räknare samt ett relä med valbar tillslagsfördröjning och 

slutningstid. Enheten
2
 skulle lösa hela problemet med tidsstyrningen då den även klarade 

tidsinställningar ner på millisekundsnivå. Problemet var att den kostar ca 2500 sek och att det 

krävs en enhet per utgång vilket skulle bli en för hög kostnad. Vi försökte hitta en liknande enhet 

till ett billigare pris genom att söka på internet men hittade ingen som motsvarade våra krav. 

     Vi tänkte då att en annan lösning kunde vara att använda en mikroprocessor/MCU
3
 som 

programmeras utefter våra önskemål. Det skulle bli ett betydligt billigare alternativ då de kostar 

under hundralappen. Dessutom så kan eventuella framtida önskemål och förändringar 

implementeras på ett smidigt sätt under konstruktionen då vi själva konstruerar programvaran för 

tidsstyrningen. 

 

Valet föll på ATMEGA 16 som har 32 I/O-portar. Vi ville försäkra oss om att antalet portar var 

tillräckligt för vår konstruktion samt att det fanns utrymme för ytterligare tillägg. Dessutom har 

både vi och anställda på BTC tidigare jobbat med. 

 

För att ställa in fördröjningstider använde vi oss av en manöverpanel som kommunicerar med en 

display via mikroprocessorn. På så sätt får man en återkoppling mellan manöverpanelens reglage 

och det som registrerats i MCU:n. Med den gamla konstruktionen användes tumhjul för 

tidsinställningen. Ett problem som då kunde uppstå var att det värdet man ställer in inte registreras 

på grund av mekaniskt slitage. Det skulle då ge en felaktig tidsinställning till följd. Om ett 

knapptryck med vår konstruktion inte skulle registreras på grund av slitage så skulle man direkt se 

detta på displayen. 

 

I och med att processorn använder svaga strömmar och låga spänningar gör det att den är ganska 

känslig mot störningar. Vi använder oss av galvaniskt frånskilda jordar så att matningen till 

processorn och matningen till pulsutgången inte går på samma jord och slipper därmed jordburna 

störningar från pulsutgången där strömmar runt 5 A förekommer. 

 

Vi hade funderingar på att styra alla utgångar med endast en mikroprocessor. Den skulle då vara 

kopplad till endast en manöverpanel och en större display. När vi framförde förslaget så önskade 

BTC att varje kanal skulle vara autonom då de inte skulle behöva avbryta ett test om displayen 

eller någon manöverenhet, exempelvis en knapp, går sönder. Med en mikroprocessor, en display 

samt en uppsättning inställningsreglage per kanal så kan man enkelt byta en trasig kanal och laga 

den vid tillfälle vilket även vi tyckte verkade rimligt. 

 

 

 

  

 

 

                                                 
2
 Se ”https://www1.elfa.se/elfa~se_sv/b2b/catalogstart.do?tab=catalog” för utförligare beskrivning av enheten. 090612 

3
 Micro Controller Unit 
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4.1.1 Programvaran 

 

 

 
Figur 4: 

Bilden beskriver schematiskt hur tidsstyrningen fungerar. 

 

Programvaran är programmerad i C vilket är ett effektivt programspråk som tar relativt lite 

minnesutrymme till förfogande. Figur 4 visar ett strukturdiagram över hur programvaran är 

upplagd.
4
 

 

 Uppstart/initiering 

 

Här bestäms vilka portar som är in- och utgångar, aktivering av interna pull-up motstånd, 

initiering och uppstart av display samt initiering av en avbrottsfunktion som är hjärtat i 

tidsstyrningen. 

 

 Uppdatering av display 

 

Efter uppstart/initiering så går programmet in i en while-loop där utskrift till displayen sker 

kontinuerligt. 

                                                 
4
 Se bilaga 9.2 för hela programkoden. 
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 Avbrottsfunktionen 

 

Ifrån while-loopen går sedan programmet in i en avbrottsfunktion varje 200:e µs, dvs 5000 ggr/s,  

där det kontrolleras om några tidsinställningar har gjorts på manöverpanelen. Om några nya 

värden har registrerats så skrivs de ut på displayen så fort programmet lämnat avbrottsfunktionen. 

Samtidigt kontrolleras om systemet har triggats ifrån någon av ingångarna (NO, NC, TTL, MAN) 

som är sammankopplade med MCU:n.  

 

     För att gå in i avbrottsfunktionen använder vi oss av en timer (timer0) som finns att tillgå i 

processorn. Timern skalas sedan utifrån hur fort processorn klockas (prescaling). I vårt fall 

klockas processorn med 8 MHz och skalas/delas med 64 vilket blir 125 kHz. Prescaling görs i 

Timer counter control register 0 (TCCR0, se tabell 1) genom att sätta bTCCR0.cs0 = 3, dvs bit 0 

och 1 sätts till en 1:a. 125 kHz motsvarar 8 µs.  

 

Genom att multiplicera 8 µs med 25 så ges 200 µs. Detta görs i Output compare register 0 (OCR0) 

genom att sätta OCR0 = 24, då 0 till 24 motsvarar 25. Slutligen sätts bTCCR0.wgm01 =1 för att 

aktivera timern för jämförelseavbrott samt Timer/Counter Interupt Mask, bTIMSK.ocie0 =1 för att 

tillåta avbrott för timer0. Figur 5 visar hur avbrottsfunktionen triggas igång. 

 

 
5
Tabell 1: 

De tre första bitarna i TCCR0 sätts till tre binärt för att skala/dela timer0  

64 ggr utifrån klockans hastighet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6
 Figur 5: 

Timer counter register (TCNT0) räknas upp 25 ggr 

tills det får samma värde som Output compare 

register. Då dessa båda register matchar så hoppar 

programmet in i avbrottsfunktionen där kontroll görs 

av tidsinställningar som ev. ändrats med 

manöverpanelen samt kontroll av MCU:ns 

triggingångar. Kontrollen görs 5000 ggr per sekund. 

 

 

 

 

                                                 
5
 Bilden är hämtad ifrån manualen till ATmega16 sid.82 

6
 Figuren är hämtad från kurslitteratur till kursen Inbyggda system vid Örebro universitet sid.78 
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 Nedräkning 

 

Om avbrottsfunktionen registrerat att triggingångarna på MCU:n är aktiverade så startar en 

nedräkning utifrån den inställda fördröjningstiden som ställts in på manöverpanelen. När en 

nedräkning har påbörjats så betjänas inte fler triggningar på ingången förrän det påbörjade 

förloppet har arbetat färdigt, dvs då puls och reläsekvensen är över. 

 

 Puls/Reläslutning 

 

 När fördröjningstiden löpt ut ger MCU:n ut en styrsignal som sluter ett relä under inställd 

reläslutningstid samt skickar ut en styrsignal som indirekt skickar ut en puls på pulsutgången. 

Pulsen varar under 5 s vilket är en fast tid som ej kan ändras. 

 

4.1.2 Klockning av processorn 

 

När programvaran till tidsstyrningen var färdig gjorde vi mätningar från det att triggsignalen går in 

till mikroprocessorn till att utsignalen lämnar processorns utgång för att verifiera att den utförde 

beräkningarna på ett korrekt sätt. Det visade sig då att tiderna felade med 32 ms/s vilket var på tok 

för mycket för att vara användbart.  

     Med hjälp av utvecklingskortet STK500 kopplade vi in 5 V till en ledig pinutgång på kortet när 

programmet gick in i avbrottsfunktionen och 0V när programmet lämnade avbrottsfunktionen. På 

så sätt kunde vi avläsa hur ofta programmet går in i avbrottsfunktionen med hjälp av ett 

oscilloskop. Det visade sig att tidsintervallet inte var det önskade 200 µs som vi tänk utan 204 µs. 

Felet låg alltså i klockningen av processorn. 

      Efter att studerat användarmanualen för ATmega16 så fann vi att varje processor har en 

individuell felmarginal på den interna RC-krets som klockar processorn med 1 %. Vi upptäckte 

att med hjälp av ett kalibreringsregister på 8 bitar så kan man trimma klockan till en mer exakt 

klockning. Tabell 2 visar hur trimningen varierar mellan 50-200 % av den nominella frekvensen 

beroende på hur man ställer in bitarna i registret. 

 
7
Tabell 2: 

Tabellen visar Oscillator Calibration Register(OSCCAL) som består av 8 bitar. De hexadecimala värdena till vänster 

visar hur klockfrekvensen påverkas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
  Tabellen är hämtad från ATMega16:s manual sid.28 
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Efter trimningen av den interna RC-oscillatorn så felade klockningen med ca 0,5 ms/s. Ett 

problem med den här lösningen är att man måste justera klockan till varje processor man använder 

och att det skiljer sig från processor till processor hur mycket varje RC-oscillator felar. Enligt 

manualen går det även att klocka processorn med en extern klockkristall vilket visade sig vara det 

bästa alternativet. På så sätt så får varje kanal i stort sätt exakt samma klockning eftersom 

kristallerna har väldigt små variationer
8
. Efter kontrollmätningar med oscilloskop visade det sig att 

klockningen felade på följande vis: 

 

 Utan inställd fördröjning kom utsignalen ca 0,4-0,6 ms efter insignalen 

 Med 9,9 s inställd fördröjning kom utsignalen 0,5 ms innan inställd tid 

 Med 5 s inställd fördröjning kom utsignalen nästan exakt på inställd tid 

 

Vår slutsats är att processorn gör en felräkning som inte är beroende av inställd tid och en som 

varierar med inställd tid. Variationen på ca 0,2 ms mellan 0,4-0,6 ms kopplar vi till hur ofta 

programmet går in i avbrottsfunktionen. När processorns ingång triggas så beror det på hur lång 

tid det är tills nästa gång programmet går in i avbrottsfunktionen för att betjäna triggningen. 

Avbrottsfunktionen aktiveras som tidigare nämnts varje 0,2 ms vilket stämmer bra med uppmätt 

tidsvariation. De återstående 0,4 ms kan även de kopplas direkt till programkoden
9
 för 

avbrottsfunktionen. Det tar nämligen två varv i avbrottsfunktionen innan utsignalen läggs ut på 

utgångarna vilket motsvarar de återstående 0,4 millisekunderna. 

 

Av mätningarna kan man även konstatera att klockkristallen oscillerar 0,1 ms/s snabbare än 

önskat. I manualen för Atmega 16 kan man läsa att klockningens stabilitet kan påverkas av de 

kondensatorer som krävs för att få kristallen att fungera. Kondensatorerna kan i sin tur påverkas av 

strökapacitanser i ledningar samt elektromagnetiska störningar. Därför anser vi att dessa 

kondensatorer bör placeras nära varandra med korta anslutningsledningar för att undvika 

strökapacitanser samt att få dem att utsättas för samma styrka av elektromagnetiska störningar. Vi 

valde keramiska kondensatorer på 22 pF som enligt databladet för kondensatorn ska ha bra 

högfrekventa egenskaper, tåla höga temperaturer samt ha en lång livslängd utan att kapacitansen 

ändras. Enligt manualen till ATmega16
10

 så bör kondensatorernas storlek ligga mellan 11-22 pF. 

(se figur 6) 

 

Vi valde en 8 MHz kristall även om processorn kan klockas med 16 MHz. MCU:n är optimerad 

för att klockas upp till 8 MHz men kan även klockas med 16 MHz vid behov. Det viktigaste är att 

klockfrekvensens amplitud hinner förstärkas till en högre amplitud vid 8 MHz internt i MCU:n än 

vid 16 MHz klockning. Det görs genom att sätta en fuse, CKOPT till 1. Detta gör klockningen mer 

tålig mot elektromagnetiska störningar
11

.  

 

 
 
12

 Figur 6: 

Bilden visar hur kondensatorerna ska kopplas tillsammans med kristallen.  

Xtal1 & Xtal2 är de ingångar på MCU:n dit kristallen ska kopplas. 

 

 

                                                 
8
 Se datablad ” https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/webroot/Z_DATA/07450000.pdf” 

9
 Se bilaga 9.2.1 sid.31 

10
 Se ATmega16:s användarmanual s.24 

11
 Se ATmega16:s användarmanual s.23-24 

12
 Bilden är hämtad från ATmega16 manual sid.24  
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4.2 Manöverpanel 

 

Kravet på displayen var att den skulle vara pedagogiskt utformad, man ska lätt kunna se vilka tider 

som är inställda och på vilka kanaler. Reglagen skulle inte vara för små utan lättåtkomliga, lätt att 

använda helt enkelt. 

Vi bestämde oss för att istället för att använda tumhjul, som den gamla modellen hade, istället ha 

en display, styrknappar och pulsgivare till varje kanal. Man flyttar alltså en markör med hjälp av 

styrknapparna beroende på vilken siffra man vill ändra. Siffran man befinner sig vid blinkar för att 

indikera vart markören är. En knappfunktion på vridreglaget gör det möjligt att välja 

”inställningsläge” eller ”klarläge”.  

 

Det finns en vippbrytare till höger om varje display med vilken man väljer vilken rad markören 

ska befinna sig vid. Lysdioden ovanför displayen lyser grönt när kondensatorn på pulsutgången är 

uppladdad som ett tecken på att allt är klart för användning. Det svarta vridreglaget längst till 

vänster är till för att välja triggingång (TTL,NC,NO), en säkerhetsåtgärd då endast den ingång 

som är vald med vridreglaget är aktivt.  

     Över den sitter den manuella triggen med ett skyddslock som viks upp vid användning. Den 

manuella triggknappen är alltid aktiv, den fungerar oberoende av vad ingångsväljaren är inställd 

på. Längst ner sitter nyckelbrytaren. När den är i ”av-läge” kan inte systemet triggas på något sätt 

alls. Aluminiumplattan som alla komponenter sitter fast i på framsida och baksida har stansats och 

borrats på BTC efter våra mått och instruktioner. Figur 7 visar frontpanelen till den slutliga 

prototypkonstruktionen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 7: Frontpanelen 
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4.2.1 Panelkomponenter och processorben 

 

Displayen vi använder är en 8 bitars alfanumerisk LCD display, 2*16 tecken med vit text mot blå 

bakgrund. Den kopplas in utefter HD44780 standarden som är gjord för att fungera för displayer 

till inbyggda system. Teckendisplayer har vanligtvis 14-pinnar eller 16 om bakgrundsbelysning 

finns tillgängligt. 

Enligt HD44780 ska pinnarna kopplas enligt figur 8: 

 

1. Ground  

2. VCC (+5 V)  

3. Contrast adjustment  

4. Register Select (R/S)  

5. Read/Write (R/W) 

6. Clock (Enable)  

7. Bit 0 (databitar0-7) 

8. Bit 1  

 

 

 
 

9. Bit 2  

10. Bit 3 

11. Bit 4  

12. Bit 5  

13. Bit 6  

14. Bit 7  

15. Valbar bakgrunds spänning, max 5 V 

16. Valbar bakgrunds spänning, max 5 V 

 

Figur 8: Kopplingsschema till mikroprocessorn. 
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Displayen är ansluten till PORTB. Enligt figur 8 är pin 5 (Read/write) kopplad till jord. Det beror 

på att vi endast vill skriva till displayen vilket betyder att det ska vara en 0:a på pinnen. Kontrasten 

justeras med hjälp av ett motstånd till önskad styrka och samma sak med bakgrundsbelysningen 

som strömbegränsas med ett 45ohms motstånd. Man ser också att vi endast använder 4 av 8 

databitar just för att spara portar på processorn, vilket inte har någon större betydelse 

prestandamässigt. 

     Den externa klockkristallen kopplas in på de båda portarna XTAL1 och XTAL2. Från 

bPORTD.D0 och bPORTD.D1 skickas signal till utgångsmodulen. In på bPINA.D0 och 

bPINA.D1 kommer triggsignal från ingångsmodulen. Resterande pinnar på PINA används till alla 

knappar och reglage som sitter på panelen med vilka man ställer in tiderna i processorn. Det är 

enkla strömställare och pulsgivare som genom att antingen leda ner potentialen på pinnen till jord 

eller bryta denna krets så att potentialen går upp igen, ändrar värdet på ingångarna. Ingångarna har 

ett internt pull-up motstånd och det hela fungerar som det står förklarat på sida 16 om 

ingångsmodulen. Se figur 10. 

     Vi har alltså ca 14 pinnar på ATmega16 kapseln som inte används. En tanke är att ansluta fler 

panellampor som ska indikera vid olika tillstånd i processorn. Men fortfarande kommer vi att ha 

ett antal pinnar som inte används. 
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4.3 Ingångssteg 

 

Figur 9 visar ingångsmodulen som består av tre olika ingångar (NO, NC, TTL) där endast en av 

dessa tre kan vara aktiv åt gången. Det finns även en manuell triggknapp på frontpanelen som 

ständigt är aktiv. TTL-ingången matas utifrån med en 5 V puls medans resterande ingångar matas 

internt med 12 V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            

13
Figur 9: 

Ingångssteget. Varje ingång på lådan (TTL, NC, NO, Man) är sammankopplad med varje 

microkontroller(Atmega 16) som styr varsin kanal. TTL, NO och Manuell ingång triggas på negativ flank i 

processorn. NC triggas på positiv flank. Därför har NC-ingången en egen ingång på microkontrollern. 

 

 

                                                 
13

 Komponentvärden utgår i den allmänna rapportversionen. 
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 Triggningsförlopp 

 

- TTL:  

När 5 V-pulsen kommer så går en ström genom optokopplarens lysdiodsida. Lysdioden öppnar 

fototransistorn som börjar leda. Internt på mikroprocessorns ingång så ligger 5 V i 

utgångsläget. När transistorn börjar leda så jordas ingången med hjälp av ett pull-up motstånd   

(se figur 10) som är aktiverat med programvaran internt i mikroprocessorn, vilket gör att 

processorn triggas. Ingången triggas på nedåtgående flank i programvaran. 

 

- NO & Manuell: 

När kretsen sluts så går en ström genom optokopplarens lysdiodsida. I övrigt fungerar kretsen 

precis som TTL-ingången. 

 

- NC: 

När kretsen sluts så går en ström genom optokopplarens lysdiodsida. Lysdioden öppnar 

fototransistorn som börjar leda. Internt på mikroprocessorns ingång så ligger 5 V i 

utgångsläget. När transistorn börjar leda så jordas ingången med hjälp av ett pull-up motstånd 

(se figur 10) som är aktiverat med programvaran internt i mikroprocessorn. När kretsen sedan 

bryts så stryps fototransistorn och ingången går hög igen vilket triggar processorn. NC-

ingången triggas på uppåtgående flank i programvaran. 

     Ett problem som vi upptäckte när kretsen testades var att när man sluter kretsen så uppstår 

kontaktstudsar vilket triggar processorns ingång. Här är det viktigt att nyckelbrytaren är i     

”av-läge” när man kopplar in kablarna på ingången.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10: 

Den streckade linjen visar hur det schematiskt ser ut 

inuti MCU:n vid ingången. I viloläge liggen ingången 

hög då fototransistorn ej leder. När transistorn leder 

så jordas ingången. 
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 Övrig funktion 

 

RC-kretsen på varje ingång är ett filter för att leda bort högfrekventa störningar som kan 

förekomma på ingångarna.  

Dioderna mellan ingång och optokopplarna höjer spänningsnivån som krävs för att fototransistorn 

ska leda. TTL-ingången har en vanlig diod som höjer spänningsnivån med ca 0,7 V och på 

resterande ingångar använder vi en zenerdiod som höjer spänningsnivån med 3 V var det tänkt. 

När vi provkörde ingångarna så visade det sig att zenerdioderna krävde en högre ström för att 

komma upp i 3 V zenerspänning(se figur 12). Det vi fick ut var bara 2,3 V. Eftersom vår tanke var 

att höja spänningsnivån som krävs för fototransistorn att leda så gjorde det ingen väsentlig skillnad 

i grundfunktionen. Den skapar ändå ett bra skydd mot störningar som kan förekomma. 

 

 Då optokopplarens lysdiod kräver ca 1,3 V för att lysa så innebär det att TTL-ingången kräver en 

spänningspuls som överstiger 2 V och för NO, NC samt manuell ingång krävs ca 3 V. För att vår 

optokopplares ljusstyrka ska komma upp i maximal CTR
14

, vilket vi önskade, så krävs en ström på 

10-20 mA. Vår tanke var att få en ström strax över 10mA på varje ingång. Efter mätningar blev 

resultatet på TTL-ingånen(5 V) en ström på ca 13,5 mA och för övriga ingångar ca 13 mA. Dessa 

mätningar är givetvis under optimala förhållanden. Sedan tillkommer kabelresistans om långa 

ledningar används, elektromagnetiska störningar etc. 

     Nyckelbrytaren är tänkt att förhindra att MCU:n triggas ifrån ingångarna när systemet inte 

används och bör alltid vara i ”av-läge” vid exempelvis väntetider. Extra viktigt är att den 

motverkar trigg vid inkoppling av kablar till NC-ingången då kontaktstudsar förekommer. 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                 
14

 Current transfer rate 

Nyckelbrytare 
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4.4 Utgångssteg 

 

Utgångssteget tar alltså emot signal ifrån tidsstyrningsmodulen när det är tid att sluta relä och/eller 

lämna ut 48 V. Det finns därför två separata utgångar på frontpanelen till dessa ändamål, en för 

slutning och en för puls. De båda utgångarna är aktiva så länge de får signal från 

tidsstyrningsmodulen och det är två helt skilda signaler just för att varaktigheten kommer att skilja 

mellan dem. 

 

4.4.1 Pulsutgång 

 

Det svåraste enligt oss var att konstruera pulsutgången. För att alltid vara säker på att vi har 

tillräckligt med ström för att kunna köra samtliga utgångar samtidigt använde vi en 10 mF 

kondensator som då laddas ur vid trigg ut över lasten. Dessa kondensatorer användes även i de 

gamla konstruktionerna där de hade fungerat väl. Eftersom strömuttaget blir stort vid låga laster så 

genererar det ett kraftigt spänningsfall vilket får till följd att strömmen inte räcker till om fler 

kanaler används samtidigt. Med uppladdade 10 mF kondensatorer så är man garanterad tillräcklig 

ström för att aktivera inkopplade system. Tidigt hade vi funderingar på att kanske använda reläer 

för att öppna upp för urladdning. Men som tidigare nämnts var ett av kraven i specifikationen just 

att konstruktionen skulle ha så låg intern fördröjning som möjligt. Ett relä snittar på drygt 5-10 ms 

i fördröjning så de tankarna släppte vi ganska snart. Vi hade stor hjälp av den gamla modellen som 

vid närmre undersökningar gav oss mer konkreta idéer angående pulsutgången. Där laddas 

kondensatorn ut genom en bottnad effekttransistor och det var där ifrån vi hämtade idén till vår 

konstruktion.  

 

Vi fick ett tips via universitetet att FET-transistorer har bra egenskaper just för att de är helt 

spänningsstyrda och har låga läckströmmar. Vi fann en som var TTL kompatibel vilket i våra öron 

lät väldigt bra just med tanke på att den kan styras med så små spänningar i samma klass som 

ATMega16-processorn jobbar med på sina utgångar.  

Dock klarar inte den FET-transistorn, inte många andra heller, högre gate-source spänningar än ca 

10-20 V och har man då lasten på source, vilket vi måste när vi använder NPN-transistorer, vill 

man att i stort sätt hela matningsspänningen på 48 V ska kunna ligga över lasten på source. Att 

lägga utgången på drain skulle innebära att det ligger 48 V potentiellt på utgången även när den 

inte används vilket är ett dåligt alternativ ur säkerhetssynpunkt. Beroende på lasten så kommer 

source spänningen variera mellan ca 5-45 V och för att kunna styra ut transistorn då lasten är 

högohmig krävs det att gatespänningen alltid är 3-5 V över sourcespänningen. När lasten är 

lågohmig så skulle gate-source spänningen blir för hög och förstöra FET-transistorn. 

     Vi fann istället en darlingtonkoppling som har en strömförstärkning på minst 750 ggr och 

klarar 100 V/250 mA mellan bas-emitter och 100 V/10 A mellan kollektor-emitter som skulle 

passa våra krav. 
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Figur 11: Kopplingsschema för pulsutgång 

 

 

 

 

Pulsutgången enligt figur 11 fungerar enligt följande: 

 

ATMega16 processorn ger ut en 5 V (i bästa fall) signal vid tid för urladdning av kondensatorn 

och med strömbegränsning på 300 ohm har vi ca12,3 mA som då går genom lysdioden i 

optokopplaren. Totalt spänningsfall blev ca 3,5 V över motståndet och ungefär 1,2 V över 

optokopplaren under en kontrollmätning. Då strömmen går genom optokopplarens ingång och 

dioden lyser öppnar fototransistorn på utgången och tillåter att det går en ström genom R4 och 

även en basström till darlingtontransistorn. Som tidigare nämnts så vill vi helst ha max spänning 

på basen, för att garantera att transistorn öppnar, vilket vi har när optokopplaren leder. Hela 

matningsspänningen ligger alltså över R4 om vi räknar med ett försumbart spänningsfall över 

fototransistorn (ca 0,2 V).  

När darlingtontransistorn öppnar laddas C1 ur över R3 och lasten tills den är urladdad eller när 

processorn bryter strömmen till optokopplaren och darlingtontransistorn stryps. 

 

Det finns en risk för strömrusning mellan bas-emitter men vi såg det inte som ett problem då 

optokopplaren har CTR på 150%. Med nuvarande ingångsström så innebär det att den stryper 

basströmmen till darlingtontransistorn om den blir större än ca 18,5 mA. Maximal basström på 

darlington är 250 mA så här finns god marginal. Vid närmare studier har vi blivit varse om att 

optokopplarens CTR kan slå en aning beroende på temperatur, så en strömbegränsning i form av 

ett motstånd skulle göra kopplingen mer pålitlig och stabil. 

                                                 
15

 Komponentvärden utgår i den allmänna rapportversionen. 
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För att säkerställa att 10mF kondensatorn är uppladdad innan användning så använder vi en 

lysdiod som indikerar detta. Den lyser när kondensatorn närmar sig toppspänning och slocknar när 

laddningen sedan sjunker under denna nivå när den laddas ur. Lysdioden sitter på panelen vid 

varje kanal och bekräftar med ett grönt sken att systemet är redo att användas. 

Lysdioden lyser alltså när småsignalstransistorn (Q2 i figur 11) tillåter att det går en ström genom 

den.  

För att den transistorn ska öppna krävs en bas-emitterspänning på ca 0,7 V. I och med att vi har en 

zenerdiod (3 V) på emittern så kommer det alltid att ligga 3V i den punkten tack vare R5-kretsen, 

vilket i sin tur betyder att vi måste ha minst 3,7 V på basen till småsignalstransistor för att uppnå 

tillräcklig bas-emitterspänning. Med hjälp av spänningsdelning mellan R8 och R7, som i sin tur 

sitter parallellt med C1, har vi ca 4,2 V på basen när kondensatorn är uppladdad. Då lyser 

lysdioden och när C1 sedan laddas ur sjunker också spänningen på basen på småsignalstransistorn 

och när den kryper under 3,7 V stryps den och lysdioden slocknar. För att dioden ska börja lysa 

krävs en ström genom R7 & R8 på ca 1mA vilket motsvarar en kondensatorspänning på ungefär 

40 V då R7+R8=40 kohm. 

 

När vi mätte över zenerdioden visa det sig att det låg endast 2,3 V över den och som vi kan se i 

figur 12 så krävs strax under 20 mA för att uppnå . I nuvarande koppling så uppnås endast 2,4 

mA genom R5. 

Figur 12: 

 Zenerdiodens karakteristik. Se första kurvan från vänster (3V9) 
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RC-kretsen parallellt med lasten är ett störningsskydd. Det är tänkt att det ska motverka 

störningarna på kabeln som kopplas in på utgången. Det kopplas ofta känsliga laster på utgången 

såsom tändare och blixtlampor. 

Zenerdioderna fungerar som överspänningsskydd vilket är nödvändigt då induktiva laster används 

som exempelvis magnetventiler, men fungerar även som en begränsning av utspänningen så att 

darlingtonsteget ska kunna styras ut till önskad ström och spänning på utgången.  

      

Genom R2 och R3 kommer det vid låga laster gå höga strömmar. Det betyder att effekten i dessa 

motstånd kommer att bli hög, därför används effektmotstånd. Det går som mest ström genom 

motstånden när som sagt lasten är låg eller om det av någon anledning skulle bli kortslutning på 

utgången. Ett kritiskt läge är när kondensatorn laddats ur och matningsspänningen ligger över R2 

och R3. Då går det i värsta fall 0,9 A genom dem och det blir en effekt på 38 W över R2. 

   Ett annat kritiskt läge är under tiden kondensatorn laddas ur, då man lastar utgången som mest. 

De saker som lastar utgången mest är blixtlampor och tändare som har motstånd på 1 ohm. När 

kondensatorn laddas ur går det ca 8 A på utgången genom R3 i ca 50 ms enligt våra mätningar. 

Efter att kondensatorn är urladdad så matas utgången från matningsspänningen där strömmen 

begränsas av både R2 och R3 till ca 0,9 A. Spänningen över R3 är då ca 4,1 V. Kondensatorn 

laddas upp till 48 V men ger ut 45,5 V då darlingtontransistorn stjäl ca 2,5 V. Total pulstid är satt 

till 5 s som bestäms i programvaran. 

 

Medeleffekten i R3 blir då ca 7,3 W och den maximala momentana effekten blir 364 W. 

 

Medeleffekt 5s:   Maximal momentaneffekt: 

 

 
 

 

 
 

 

Beräkningarna är endast en grov uppskattning för val av motstånd. Vi har räknat med att utgången 

lastas med 1 ohm och att darlingtontransistorn tar 2,5 V av den totala spänningen på 48 V. 

 

Eftersom den momentana effekten är så pass hög så kan man inte bara ta hänsyn till 

medeleffekten. För att få ett mer exakt underlag för dimensionering så skulle man behöva ta 

hänsyn till motståndets inre egenskaper för att ta reda på hur värmen fördelas samt materialets 

pulstålighet etc. Vi nöjde oss med att titta på en tidigare konstruktion som använde trådlindade   

25 W motstånd som har fungerat bra. Då vi ville vara på den säkra sidan valde vi 50 W motstånd 

eftersom pris och utrymme inte var något som var avgörande i konstruktionen.   
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4.4.2 Reläer 
Redan i början av detta projekt blev vi varse om att det brukar vara stora problem med 

tidsfördröjningar i mekaniska reläer. Just för att systemet kommer att jobba på millisekund nivå 

krävs det att man jobbar på att försöka minska fördröjningen så mycket som det bara går. Därför 

började vi tidigt titta på halvledarreläer vars fördröjning är många gånger mindre än mekaniska 

reläer. Halvledarreläer påverkas i högre grad av höga temperaturer och elektromagnetiska 

störningar. Exakt hur de kommer att bete sig i krävande miljöer bör man undersöka mer noggrant. 

Vi bestämde oss för att använda ett halvledarrelä på två av utgångarna och ett mekaniskt relä på de 

andra två. Våra valda reläers egenskaper kan ses i tabell 3. 

 

En stor fördel med halvledarreläet är att det sluter kretsen 50-100 ggr snabbare. 

Ytterligare faktorer att väga in är att mekaniska reläer har fungerat bra i den tidigare 

konstruktionen och att halvledarreläer generellt sätt är mer oprövade. 

 

Under teststadiet så mätte vi upp reläernas verkliga fördröjningar där det mekaniska reläet 

inklusive kontaktstudsar visade sig ha en fördröjning på ca 4,8-4,9 ms medan halvledarreläet bara 

hade 5 µs till fördröjning till slutning.  

     I och med att specifikationen från BTC inte innehöll några begränsningar på minsta strömmar 

på reläets utsida så antog vi att halvledarreläet skulle fungera alldeles utmärkt. När hela 

konstruktionen var färdig så visade det sig dock att halvledarreläet inte gick att använda. Vid ett 

test att koppla in en höghastighetsvideokamera så var strömmen mindre än de angivna 20 mA som 

reläet krävde på utgången för att fungera.  

 

 
16

 Tabell 3: 

Faktatabell över reläer 

Typ Mekaniskt relä Halvledarrelä 

Fördröjning (slutning) max10 ms  max 0,1 ms  

Maxström (utgång) 5 A  3 A 

Maxspänning (utgång) 30 VDC 60 VDC  

Minström (utgång) ------- 0,02 A 

 

 

 

 

                                                 
16

 Se komponentlista för vilka reläer som används 



ÖREBRO UNIVERSITET     Avfyrnings-/Relälåda 
 INSTITUTIONEN FÖR TEKNIK              Bofors Test Center 
__________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                       

 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 
Jakob Linnér       
Tobias Karlsson             Ljudingenjörsprogrammet      S i d a  | 24 
                

   

4.4.3  Mekaniskt relä 
 

Optokopplaren i figur 13 driver en ström genom reläet vid signal från processorn vilket sluter 

reläet. Frihjulsdioden skyddar optokopplarens transistorsida mot de induktiva spänningar som 

uppstår i reläets spole när kretsen bryts och reläet släpper.  
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Figur 13: Schema över utgång med mekaniskt relä. 

 

4.4.4 Halvledarrelä 

 

Halvledarreläets konstruktion består av halvledarkomponenter och behöver därför ingen 

frihjulsdiod. Tyvärr så fungerade inte konstruktionen eftersom reläet krävde minst 20 mA på 

utgången. De strömmarna kom aldrig höghastighetsvideon upp i. Figur 14 visar hur kretsen med 

halvledarreläet är kopplat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

18
Figur 14: Schema över utgång med halvledarrelä. 
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 Komponentvärden utgår i den allmänna rapportversionen. 
18

 Komponentvärden utgår i den allmänna rapportversionen. 



ÖREBRO UNIVERSITET     Avfyrnings-/Relälåda 
 INSTITUTIONEN FÖR TEKNIK              Bofors Test Center 
__________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                       

 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 
Jakob Linnér       
Tobias Karlsson             Ljudingenjörsprogrammet      S i d a  | 25 
                

   

4.5 Spänningsmatning 

 

I vårt system behövde vi tre olika spänningsmatningar:  

 

 5 V, Tidsstyrning. 

 12 V, Ingångssteg och reläutgång. 

 48 V, Pulsutgång.  

 

Vi tar in 230 VAC från nätet och transformerar ner den till 2*33 VAC. De båda sekundärsidorna 

likriktas genom likriktarbrygga samt glättas med efterföljande kondensator till en jämn spänning. 

Då 33 VAC är RMS-värdet så blir spänningen efter glättning toppvärdet. Det innebär att 

utspänning efter glättningskondensatorn blir ungefär  = 47 vilket kan variera beroende på 

nätspänningen. Under våra tester så var utspänningen omkring 48 V. 

     Vi ville skilja på de olika matningsspänningarna för att undkomma problem med jordburna 

störningar. Därför valde vi att först dela på 48V och de två andra lägre spänningarna 5 V och 12 

V. DC/DC-omvandlare garanterar galvaniskt skilda in och utgångar, så vi köpte hem omvandlare 

efter vårt behov. Spänningen stabbas ner till de angivna spänningarna genom 

pulsbreddmodulering vilket ger låg effektförlust. DC/DC-omvandlarna kräver att man använder 

minst 10 % av kapaciteten annars börjar utspänningen att rippla, därav de båda motstånden 

parallellt på utgångarna. Kondensatorn efter DC/DC-omvanlarna är tänkta att ytterliga snygga till 

spänningen. Figur 15 visar matningsstegets kretsschema. 

 

19
Figur 15: Kretsschema över spänningsmatningen 
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 Komponentvärden utgår i den allmänna rapportversionen. 
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Sluttest 
 

När konstruktionen var färdigmonterad så testades utrustningen på BTC:s skjutfält. Testerna 

utfördes med 50 m kablage. Vi kopplade in och provkörde följande utrustning: 

 

 Höghastighetsvideo 

 Blixtlampor (1 ohm) 

 Tändare 

o VA-sprängkapsel (3,5 ohm) 

o Robottändare (1 ohm) 

 

5.1 Test 1 

Vid första testet kopplade vi in 3 seriekopplade blixtlampor och 1 robottändare. 

 

5.2 Test 2 

Vid detta test kopplades tre stycken VA-tändare till var sin pulsutgång. Fördröjningen mellan 

utgångarna var inställde på 1 s intervall. 

 
Figur 17: Kurvorna visar fördröjningen mellan utgång 1 och 3. Totalt ca 2 s. Här ser vi även hur kondensatorn på 

utgångarna laddas ur över de interna motstånden i tändarna. Den uppmätta fördröjningen visade sig vara endast 0.4 

ms för kort. 

Figur 16: Test 1. Övre kurvan visar förloppet när blixtlampan tänds vid manuell trigg.  Den är kopplad till pulsutgången 

på första kanalen. Man kan se hur kondensatorn först laddas ur tills lampan tänds, för att sedan laddas upp igen. 

Den undre kurvan visar förloppet på pulsutgången på andra kanalen där en robottändare är inkopplad. Fördröjningen 

på denna kanal är inställd på 40 ms. Enligt mätningen är fördröjningen mellan kanalerna ca 40,4 ms.  
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Slutsats/Resultat 
 

 Tidsstyrning/Mikroprocessorn 

 

Mikroprocessorn har en fast fördröjning på ca 0,4-0,6 ms vilket beror på 

programvaran. Processorn klockas fortare än önskat vilket gör att de inställda tiderna 

räknas ner för snabbt, 0,1 ms/s fortare. Den inställda fördröjningstiden kan alltså slå 

mellan ca +0,5 till -0,5 ms. Klockningen görs med en extern klockkristall. 

Fördröjningstiderna är vi väldigt nöjda med då de från början låg på 32 ms/s som 

mest.  

 

 

 Manöverpanel/Ingångssteg 

 

Manöverpanelen är lätt att hantera och den har rejäla knappar och vridreglage vilket 

gör det enkelt för användaren att hantera den. 

Displayen är tydlig men tar en del plats då det var önskvärt att ha en per kanal. Om 

man skulle bygga ut till fler än sex utgångar så bör man använda mindre displayer. 

Eftersom varje kanal är autonom så krävs det en display per kanal. Om en kanal går 

sönder så kan övriga kanaler användas utan hinder vilket är bra. Detta på bekostnad 

av mer komponenter som tar mer plats. 

     NC-ingången innebär en liten risk eftersom när man stoppat i kablarna så har man 

slutit kretsen och det enda som krävs är att en kabel hoppar ur för att det ska trigga 

igång systemet. Här är det viktigt att nyckelbrytaren inaktiverar triggmöjlighet tills 

systemet är klart att användas! 

     Ingångsstegets fördröjning är i stort sett obetydlig och ligger på ca 4 us.  

 

 

 Utgångssteget 

 

o Reläutgång 

Halvledarreläet fungerade inte med höghastighetsvideon på grund av för små 

strömmar på reläutången. Det mekaniska reläets fördröjning uppgår till ca 4,8-

4,9 ms inklusive kontaktstudsar.  

o Pulsutgång 

Pulsutgången fungerade felfritt under provning. Även pulsutgångens fördröjning 

är försumbar. 

 

 Övrigt 

 

Indikeringslampor för ”avfyrad, klar och ansluten till nät” saknas. 
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Förbättringar/vidarutveckling  
 

 Ingångssteget (s.15, figur 9) 

 

För att skydda NC-ingången mot kontaktstudsar när man kopplar in sina kablar så kan man i 

programvaran ställa in så att det krävs att ingången är hög under en viss tid efter att ingången 

triggats på positiv flank. Det skulle då hindra ingången att triggas vid kontaktstudsar vilket bidrar 

med högre säkerhet om nyckelbrytaren inte skulle vara i ”av-läge” vid inkoppling. Ett liknande 

mjukvaruskydd skulle kunna implementeras på de övriga ingångarna (TTL, NO, Man) i 

microkontrollern. Då skulle alla ingångar få ett skydd mot korta störpulser som ingångarna kan 

utsättas för, t ex genom statisk uppladdningen och EMI.  

 

 

 Pulsutgången (s.19, figur 11) 

 

Strömmen som går till basen på utgångstransistorn borde strömbegränsat på ett bättre sätt än bara 

genom optokopplarens CTR-värde. Även om det i teorin borde fungera väl så är 

halvledarkomponenter lite opålitliga när de utsätts för höga temperaturer och elektromagnetisk 

påverkan. Ett motstånd borde placeras så att basströmmen inte kan sticka iväg till skadliga nivåer 

för att skydda optokopplarens transistorsida samt bas-emitter övergången på darlingtontransistorn.  

 

 

 Reläer (s.22) 

 

Reläet borde drivas med ett extra drivsteg i form av en extra transistor istället för att 

optokopplaren själv ska dra reläet. Spänningsvariationer på mikroprocessorns utgång kan 

förekomma vilket kan ge en mindre ström till optokopplarens lysdiodsida. Optokopplens CTR kan 

påverkas av temperaturvariationer vilket kan leda till att transistorn inte orkar driva den ström som 

reläet kräver. 

 

 Spänningsmatningen (s.23, figur 15) 

 

48V-utgången borde ha en mindre kondensator parallellt med den nuvarande 

glättningskondensatorn eftersom elektrolytkondensatorn har dåliga högfrekventa egenskaper. 

Snabba störspikar på nätet kommer annars att slinka igenom till utgångssteget som kan skada dess 

komponenter vid för höga spänningar. Ytterligare ett skydd mot höga spänningar är att placera en 

zenerdiod och ett motstånd parallellt med glättningskondensatorn. Zenerspänningen begränsar då 

den spänning som kan ges ut och motståndet begränsar skyddskretsens ström. 
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 Klockning av processorn 

 

Enligt manualen till ATmega16 så krävs en lastkapacitans till den externa klockkristallen för att 

klockningen ska fungera på ett korrekt sätt. Det står också att kapacitansen ska ligga mellan 11-22 

pF men att det förekommer variationer beroende på vilken kristall man använder. Enligt elfa så 

ska vår valda kristall lastas med 30 pF och inte med 22 pF som vi använt oss av. Här borde det 

finnas möjlighet att få en mer exakt klockning om 30 pF kondensatorer väljs istället. I databladet 

för kristallen står det att stabiliteten för kristallen kan variera mellan 50 ppm vilket innebär en 

variation på 6,25 µs/s. I vår konstruktion är variationen 0,1 ms/s så det borde finnas utrymme för 

förbättring.  

 

 Indikationslampor 

 

Något som saknas i vår konstruktion är indikationslampor för anslutning till nät, avfyrning och när 

systemet är klart att användas igen. Detta påverkar inte konstruktionens grundfunktion och kan 

relativt enkelt läggas till i framtiden.  

 

 Störtålighetstest 

 

Eftersom avfyrnings-/relälådan kommer att användas i miljöer där det finns mycket elektrisk 

utrustning så borde konstruktionen testas för hur mycket störningar som den tål. Exakt hur dessa 

tester bör gå till har vi inte hunnit fördjupa oss i men de borde dokumenteras för att få ett mått på 

konstruktionens elektromagnetiska tålighet. 
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