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Abstract
A prototype for power supply supervision for a new control system has been developed to increase the 
personal safety of the system. The purpose of the prototype is to test a supervision technique for if the 
technique works good later on build with this technique in coming control system products. The approach has 
been to on a basis of  a requirement analysis work out a schematic and from that create a prototype board for 
testing the requirements. The result was that the technique of the prototype can be used and gives a more 
personal safe control system.

Sammanfattning
En prototyp för strömmatningsövervakning till ett nytt styrsystem har tagits fram för att öka personsäkerheten 
hos systemet. Syftet med prototypen är att testa en övervakningsteknik för att om tekniken fungerar bra sedan 
bygga in denna teknik i kommande styrsystemsprodukter. Tillvägagångssättet har varit att utifrån en 
kravanalys ta fram ett schema och utifrån det konstruera ett prototypkort för testning av kraven. Resultatet 
blev att prototypens teknik går att använda och ger ett personsäkrare styrsystem. 

Förord
Rapporten tar upp hur strömmatningsprototypen till styrsystemet konstruerats, samt  tester och resultat. Tack 
till ansvariga hos Jörgensen Industrielektronik som kunde erbjuda mig att utföra examensarbetet på företaget, 
samt tack till cheferna och personalen som var mycket vänliga och hjälpsamma.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund
Företaget Jörgensen Industrielektronik AB utvecklar och säljer styrsystem för fordonsindustrin, exempelvis 
för jordbruksmaskiner och skogsmaskiner. Styrsystemen monteras på fordon som drivs av ett 12V eller ett 
24V batteri och ska kunna läsa in data från styrspakar och utifrån denna data styra ett antal magnetventiler. 
Företaget har idag produkter på marknaden med en liknande funktionalitet, dock följer inte dessa någon 
personsäkerhetsstandard.

Kunder har på senare tid (i och med det nya maskindirektivet [5] som kom ut år 2008) efterfrågat högre 
personsäkerhetsklassning hos företagets styrsystem och vissa konkurrenter har börjat säkerhetsklassa sina 
system. Denna personsäkerhetsklassning kan påvisas genom att visa på att styrsystemet uppfyller en av SEK 
Svensk elstandards fastställda säkerhetsstandarder [4]. Testning för certifiering kan göras vid SP (Sveriges 
Tekniska Forskningsinstitut).

På grund av efterfrågan på en högre personsäkerhetsklassning så har företaget beslutat att ett nytt styrsystem 
ska tas fram som klarar en personsäkerhetsstandard som kan tänkas rimlig. Den standard som det lutar mot är 
SIL3-standarden (Safety Integrity Level 3) [4]. Det är dock i nuläget oklart om det är denna standard som ska 
följas eller om en liknande standard ska väljas istället, exempelvis en PL (Performance Level) standard. 
Denna rapport kommer dock inrikta sig på att det är SIL-3 standarden [4] som ska följas. Dessutom är det 
oklart om standarden ska testas hos SP (Sveriges tekniska forskningsinstitut) eller inte eftersom det medför 
en stor kostnad att låta SP testa och verifiera att produkten kan klassas enligt vald standard.

Första steget i utvecklingen av det nya styrsystemet är att konstruera två prototyper, varav den ena innehåller 
alla delar för strömmatning, och den andra prototypen innehåller övrig funktionalitet som kan behöva testas 
innan den slutliga produkten konstrueras. Även en processor ska ingå i den slutgiltiga produkten, och denna 
måste även kunna anslutas till prototyperna vid testning. Det har köpts in ett utvecklingskort till processorn 
för att möjliggöra detta. Korten kopplas samman enligt figur 1.

1.2 Problembeskrivning

1.2.1 Avgränsning
Examensarbetet begränsas till att skapa och testa en strömförsörjningsprototyp. För att använda processorn 
måste även viss testkod skrivas.

Övriga delar av styrsystemet konstrueras parallellt med examensarbetet av personal på företaget och ingår 
inte i examensarbetet. Exempelvis ingår inte felsignalering från processorn, och extern watchdog- 
funktionalitet i examensarbetet. 
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Det kommer under examensarbetets gång inte att verifieras om prototypen uppfyller 
personsäkerhetsstandarden eftersom detta är en kostsam process som endast kommer att genomföras på den 
slutgiltiga produkten. Prototypen ska endast göras så personsäker som möjligt med bibehållen funktionalitet.

1.3 Syfte
På grund av efterfrågan på en högre personsäkerhetsverifiering hos styrsystemet har företaget beslutat att ett 
nytt styrsystem ska tas fram som klarar en personsäkerhetsstandard som kan tänkas rimlig. Innan den 
slutgiltiga produkten tas fram ska prototyper skapas som genom testning påvisar att funktionaliteten uppfyller 
alla ställda krav. Bland annat ska en prototyp för att testa strömförsörjningsövervakningen skapas. Det är 
denna prototyp som behandlas i detta dokument.

1.4 Målsättning
Målet med prototypen är att genom att framarbeta och testa prototypen för strömförsörjningen, komma fram 
till en bra lösning som kan användas till den slutgiltiga produktionen av en komplett styrsystemsenhet.

I stort är de krav som ställs på prototypen följande:
1. Prototypen ska enligt SIL3-standarden [4] klara att ett fel inträffar utan att en farlig situation ska kunna 
uppkomma. Alltså ska detta fel registreras för att sedan sätta systemet i ett personsäkert tillstånd.
2. Prototypen ska klara de spänningar som kan uppkomma enligt Volvo-standarden [1].
3.  Prototypen ska från batteriet vidareleverera och reglera till de spänningar och strömmar som krävs för de 
olika delarna på prototypkortet.
4. Över- och underspänningar ska hanteras på ett säkerhetsmässigt sätt.
5. Skydd ska finnas mot att farliga situationer kan uppstå vid polvändningsfel vid batterikoppling samt 
backspänning vid felaktig koppling.
6. Prototypen ska konstrueras på ett temperatur- och vibrationståligt sätt.
7. Prototypen ska ha en låg passiv strömförbrukning.
8. Prototypen ska ha godkända EMC värden enligt EMC utstrålningsstandarden EN55022, både vad gäller 
utstrålande i luft och i kabelanslutning.

1.5 Begränsningar
Leveranstid från leverantör
Det gick under konstruktionstiden endast att få tag på en processor, denna beslutade vi att skulle användas i 
utvecklingskitet. Fler processorer beräknades vara tillgängliga först en månad efter den tid då 
examensarbetet beräknades vara slutfört. Därav ritades processorn inte in på något av prototypkorten, vilket 
annars skulle varit att föredra vid testning, då utvecklingskitet isåfall kunde exkluderats. Dock fungerade det 
bra att koppla mot utvecklingskortet. Efter att kretskorten hade ritats och en beställning lagts så tog det 6 
arbetsdagar (vilket var beräknat) innan de var levererade.

1.6 Tillvägagångssätt
Beskrivningen av strömförsörjningsprototypen kommer delas upp i en lågspänningsdel och en 
högspänningsdel. Högspänningsdelen är här den del som från ingången matar utgången på prototypkortet, via 
ett antal kretsar. Lågspänningsdelen är här den del där matningsspänningen på ingången regleras till lägre 
spänningar än matningsspänningen.

1.6.1 Förarbete
Krav för den nya konstruktionen sammanställdes i en kravspecifikation. Dessa krav kommer från önskemål 
från kunden, företagsledningen, volvo standarden [1] samt SIL3-standarden [4]. Utifrån dessa krav skapades 
en testplan utifrån vilken det ska testas att prototypen uppfyller kraven. Det skapades även ett testprogram för 

Examensarbete
Anders Larsson
anders@gamemaker.se sida 6/96

mailto:anders@gamemaker.se


att både testa funktionaliteten hos prototypen, samt även att köra ett övervakningsprogram samtidigt som 
olika delar av prototypen testades och se så att inte programfunktionen påverkar prototypen negativt. Även en 
tidsplanering upprättades här.

Syftet med kravspecifikationen är att alla krav lätt ska kunna identifieras och att det ska kunna verifieras att 
den färdiga strömmatningsprototypen uppfyller alla krav.
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2 Teori

2.1 Styrsystem
Det styrsystem som används här är egentligen ett så kallat programmerbart styrsystem (PLC), se figur 2. 

En PLC består av ingångar och utgångar som tar emot och skickar elektriska signaler. En processor tolkar 
inkommande signaler och ställer utgångarnas signal enligt processorns programvara. En PLC har även 
utrymme att lagra information, som tex bitar eller ord, och även dessa tas med i jämförelsen. En PLC är ofta 
kopplad till någon form av operatörsgränssnitt, det kan till exempel vara enkla knappar eller en 
operatörspanel. 
Källa: Wikipedia (http://sv.wikipedia.org/wiki/Programmerbart_styrsystem) 2011-12-16 [10].

Största skillnaden mot andra datorer är att en PLC är mer skyddad mot sämre omgivningar som till exempel 
damm, fukt, hetta och kyla, samt har som en primär uppgift att hantera ett antal ingångar och utgångar, så 
kallade portar. Med hjälp av dessa portar kan PLC:n kopplas mot kringutrustning. Exempel på denna 
kringutrustning kan vara sensorer och ställdon. PLC:n kan med hjälp av ställdon styra elektriska motorer, 
lufttryck- eller hydraulstyrda cylindrar, magnetiska relän, solenoider eller analoga utgångar.
Källa: Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Programmable_logic_controller) 2011-12-16 [8].

2.2 SIL3-standarden
SIL-3 standarden är en standard som ska verifiera att ett visst system är personsäkerhetsklassat till en viss 
grad av säkerhet. Exakt hur ett system uppnår denna klassning är individuellt för varje enskilt fall. 
Gemensamt för alla fall är att ett visst värde som räknas fram enligt riktlinjer visar om systemet klarar 
klassningen eller inte. SIL-3 standarden kräver bland annat att systemet ska kunna detektera om en 
komponent fallerar, samt då hamna i ett säkert tillstånd. För att kunna garantera ett säkert tillstånd då någon 
komponent fallerar så krävs att systemet kan detektera detta fel och fortfarande hålla systemet i ett säkert 
tillstånd, för att sedan signalera fel alternativt stänga ner systemet för att inte kunna hamna i ett farligt 
tillstånd.

SIL3-standarden säkerställer att risken för att något oförutsett ska kunna inträffa som kan leda till att en farlig 
situation minimeras. Styrsystemet ska bryta om en farlig situation håller på att uppstå. Om styrsystemet kan 
komma ur den farliga situationen ska styrsystemet fungera som vanligt igen efter att styrsystemet kommit ur 
den farliga situationen. Om styrsystemet har fått bestående skada som gör att det inte kan arbeta på ett säkert 
sätt så ska systemet försättas i säkert tillstånd, och styrsystemet måste därefter bytas ut.
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SIL3-standarden [4] finns dokumenterad i ett dokument uppdelat på 6 kapitel med runt hundra sidor i varje 
kapitel. Detta dokument kan köpas från SIS förlag AB. Den aktuella versionen är den andra utgåvan och gavs 
ut år 2010. Den första utgåvan gavs ut år 2002.

Största anledningen till att klassning av  denna säkerhetsstandard efterfrågas är att säkerhetskraven har blivit 
allt viktigare i och med det nya maskindirektivet [5] som kom ut år 2008. Denna standard kan köpas från 
Arbetsmiljöverket (http://www.av.se/lagochratt/afs/afs2008_03.aspx) för 175kr.

2.3 Volvo-standarden
Det finns flera fordonsstandarder som kan följas för att få ett driftsäkert system. Till detta projekt har  volvo-
standarden [1] valts eftersom den anses lämplig. Denna standard visar på vilka maximala spänningar, pulser 
och dippar från matningen som systemet måste skyddas mot, samt under hur lång tid och hur ofta pulserna 
maximalt uppkommer.

2.4 Switchregulatorn LM2592
LM2592 är en step-down (buck) switchregulator som kan driva en ström på 2A. Den arbetar med en 
switchfrekvens på 150kHz. LM2592 finns i versioner med fasta utspänningar, men här används den som har 
en justerbar utspänning som justeras med två kopplade resistorer R1 och R2 i ”figur 3”.

Uträknat enligt regulatorns datablad [13].

Dioden D1

Dioden bildar en returväg för induktorströmmen när switchen i regulatorn slås av (sk. frihjulsdiod). Dioden 
måste vara snabb och placeras nära regulatorn. En schottkydiod väljs på grund av dess korta switchtid och 
låga framspänningsfall. Dioden måste klara inspänningens värde (60V).
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Spolen L1

Spolen ska klara 4A så att den inte kan bottna (övermagnetiseras så att magnetiseringen planar ut) då 
ingångsspänningen i detta fall kan överstiga en DC-spänning på 40V. Om spolen bottnar hinner in regulatorn 
reglera ner strömmen som då stiger obegränsat tills regulatorn går sönder.

Induktansen hos spolen kan fås fram genom att leta upp värdet i diagrammet i databladet för följande 
uträknade Et-värde:

Duty cycle: D= Vout+Vd
Vin−Vsat+Vd

= 5+0.5
60−1.5+0.5

=0.093

Anger förhållandet mellan den tid då spänningen från regulatorn är hög och total cykeltid.

Vout : Den för regulatorn inställda utspänningen.
Vd : Spänningsfallet över dioden D1.
Vin : Inspänningen.
Vsat : Spänningsfallet över switchen i regulatorn.
  

Switchens ON tid: tON = D
f
∗106us= 0.093

150000
∗106us=0.62 us

Tiden det tar för regulatorn att slå på switchen.

D: Regulatorns duty cycle.
f: Regulatorns switchfrekvens.

Et-värde: Et=(Vin−Vsat−Vout )∗tON =(60−1.5−5)∗0.62Vus=36Vus
Spänningen över induktorn (spolen) under switchens ON tid (VIN-VSAT-VOUT) multiplicerat med tiden som switchen är 
påslagen i mikrosekunder.

Vin : Inspänningen.
Vsat : Spänningsfallet över switchen i regulatorn.
Vout : Den för regulatorn inställda utspänningen.
tON : Switchens ON tid.

Enligt diagrammet i figur 4 ska en induktor på 100μH användas.

Figur 4: Diagram från regultorns datablad [13].
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Feedback resistorernas värden
För att erhålla önskad utspänning behöver feedbackspänningen tillbaks till regulatorn ställas in så att den blir 
1.23V vid önskad utspänning.

R1 ska för båda regulatorkretsarna väljas som en 1kΩ resistor med 1%-variationstolerans.

R2 i regulatorn till interna kretsar ska väljas till en 1% resistor på:

Vfeedback=1.23V

Vfeedback= R1
R1+R2

∗Vut →1.23= 1k
1k+R2

∗5→1.23∗(1k+R2 )=5k →

1.23k+1.23R2=5k →1.23R2=5k−1.23k →

R2=5k−1.23k
1.23

=3.07k

R2 i regulatorn till externa styrenheter ska väljas till en 1% resistor på:

Vfeedback= R1
R1+R2

∗Vut →1.23= 1k
1k+R2

∗5.5→1.23∗(1k+R2 )=5,5 k →

1.23k+1.23R2=5.5k →1.23R2=5.5k−1.23k →

R2=5.5k−1.23k
1.23

=3.47k

Feedforward kondensator CFF

Behöver endast användas om utspänningen är över 10V eller om Cout har väldigt lågt ESR-värde (ekvivalent 
serieresistans). Här behövs den inte eftersom utspänningen är på 5V och kondensatorn inte har tillräckligt 
lågt ESR-värde för att kräva denna.

Ingångskondensator CIN

En aluminium eller tantalum kondensator med lågt ESR krävs, som måste placeras nära regulatorn med korta 
ledningar. Denna kondensator skyddar ingången mot höga spänningstransienter, samt förser regulatorn med 
den omedelbara ström som behövs varje gång som switchen slås på. Kondensatorn måste klara en spänning 
på upp till 60V, och ha en bra “RMS current rating” pga höga strömmar som flyter i ingångskondensatorn. 
Kapacitansvärdet och spänningsvärdet är direkt relaterade till “RMS current rating”. Högre kapacitans har 
lägre ESR-värde.

Utgångskondensator COUT

Denna kondensator ska filtrera utgången och ge loopstabilitet till regulatorn. Den ska ha ett lågt ESR-värde 
(dock minst 100mΩ för loop stabilitet) vid 100kHz. Det ska vara en elektrolyt eller solid tantalum 
kondensator med en bra “RMS current rating” som är gjord för switchregulatorer. Den måste klara 
utspänningen från regulatorn.
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Lågpass LC-filtret 
Spolen och kondensatorn på regulatorns utgång bildar tillsammans ett LC-filter som filtrerar bort höga 
frekvenser. Det är regulatorns switchfrekvens på 150kHz som ska filtreras bort. Filtrets brytfrekvens kan 
räknas ut till:

w=( 1
2pi∗√( L1∗COUT )

)=( 1
2pi∗√(100µ∗220µ)

)≈1.1kHz

2.5 Alternativa polväxlings-/backspänningsskyddslösningar
Det finns ett antal alternativ att välja mellan för att skapa ett polväxlingsskydd. Vilket som väljs beror mest 
på hur kretsen ser ut som det ska användas i.

2.5.1 Seriediod på ingången
Här består skyddet av en diod som sitter i serie med ingångsledningen se ”figur 5”. Fördelarna med detta 
alternativ är att det är en billig, enkel och säker lösning. Nackdelarna är att dioden ger ett stort spänningsfall 
som inte alltid är acceptabel vid låga spänningar. Dessutom ger dioden en stor effektförlust som vid en ström 
på 30A och ett spänningsfall på 0.9V ger en effektförlust på P=U*I=0.9*30=27W, vilken även ger en 
temperaturökning på kortet.

Källa: Infineon - application note - Automotive MOSFETs Reverse Battery Protection [6].

2.5.2 Parallelldiod på ingången
Här består skyddet av en diod som sitter parallellt över matningen se ”figur 6”. Dioden är i detta fall 
dimensionerad för att lösa ut en ingångssäkring vid polväxlingsfel.

Fördelarna med denna koppling är att det nu inte blir något spänningsfall över dioden vid normal drift, och 
därav heller ingen effektförlust på grund av dioden. Nackdelen är att det krävs att en säkring är inkopplad och 
att den kan bytas ut. I den slutgiltiga styrsystemsprodukten kommer alla komponenter vara ingjutna och här 
finns ingen möjlighet att byta ut en trasig säkring utan modulen måste kasseras. Vi kan heller inte förlita oss 
på att en extern säkring av rätt värde monteras på matningskabeln till styrsystemet. I detta fall ska en hög 
ström på upp till 30A kunna dras av systemet, detta innebär att säkringen måste ha en väldigt hög 
utlösningsström, därav krävs en mycket kraftig diod för att klara den höga effekt som utvecklas över den om 
den stora säkringen inte är så snabbutlöst.
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Figur 5: En diod kopplad i serie på matningen för att  
motverka  polväxling/backspänning.
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Ett alternativ till säkringen skulle kunna vara ett PTC-motstånd, men då tar det för lång tid att lösa ut för att 
dioden ska hålla.

Figur 6: En diod kopplad parallellt över matningen för  
att motverka polväxling/backspänning.

Källa: Polyamp polvändningsskydd [7].

2.5.3 N-kanals MOSFET-transistor på plussidan (high side)
För att få en lägre effektförlust kan en MOSFET transistor användas som polvändningsskydd, se figur 7. 
MOSFET:en är fullt påslagen när batteriet kopplas korrekt. För att slå på MOSFET:en krävs i denna lösning 
en sk. ”charge pump krets” (”high side driver”) för att boosta upp spänningen på MOSFET:ens gate-pinne 
över spänningen på dess source-pinne.

Ifall batteriet poler växlas spärrar dioden mellan ”charge pump kretsen” och jord spänningen så att ingen 
spänning når MOSFET:ens gate så att MOSFET:en kommer vara avslagen. Dioden skyddar även ”charge 
pump kretsen” mot spänningen från växlade batteripoler så att inte en kortslutning inträffar.

Fördelarna med denna koppling är att MOSFET:en ger lägre spänningsfall och effektförlust än dioden. 
Nackdelar med metoden är att den innehåller mycket komponenter som ger en högre kostnad samtidigt som 
det blir mer som kan krångla.

En lösning för att slippa ”charge pump kretsen” är att placera MOSFET:en på lowside (återledningen mot 
jord). Dock skulle spänningsfallet över MOSFET:en förskjuta lastens jordreferens.
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Figur 7: N-kanals MOSFET-transistor på plussidan.
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Källa: Infineon - application note - Automotive MOSFETs Reverse Battery Protection [6].

2.5.4 P-kanals MOSFET-transistor på plussidan (high side)
Den stora fördelen med att istället använda en p-kanals MOSFET är att ingen ”high side driver krets” behövs, 
se figur 8.

MOSFET:en slås på då spänningen på gate-pinnen är tillräckligt mycket lägre än spänningen på source-
pinnen. MOSFET:en är fullt påslagen då batteriet är rättvänt vilket gör att gate-pinnen dras mot jord. Påslaget 
av MOSFET:en sker genom MOSFET:ens inre diod som leder tills kanalen öppnar parallellt med den. 
Zenerdioden skyddar gate-pinnen mot överspänning genom att begränsar spänningen till den.

Då batteriets poler växlas slås MOSFET:en av eftersom att  spänningen på gate-pinnen blir en diodspänning 
högre än spänningen på source-pinnen.

Källa: Infineon - application note - Automotive MOSFETs Reverse Battery Protection [6].
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Figur 8: P-kanals MOSFET-transistor på plussidan.
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3 Genomförande

3.1 Förundersökning
Under förundersökningsfasen sammanställdes de krav som skulle uppnås med prototypen. Kraven som ställs 
på prototypen togs från olika håll, för att sedan sammanställas i en kravspecifikation (se bilaga). De olika håll 
som kraven togs från var SIL3-standarden [4], Volvo-standarden [1], företagsledningen (från tidigare 
erfarenheter), samt önskemål från kunden.

3.2 Flödesschema
Flödesschemat i ”figur 9” skapades i programvaran UMLet. Detta flödesschema ger en klarare bild av vilka 
krav som ska uppfyllas, samt förklarar hur den övervakade strömförsörjningsprototypen i stort fungerar. 
Flödesschemat är återknutet till kravspecifikationen genom att kravens numreringar är inskrivna i 
flödesschemat. Därigenom kan mer information om varje ruta hämtas från kravspecifikationen.

De röda rutorna motsvarar en skyddsanordning. De vita bubblorna motsvarar en händelse som inträffar. De 
orange rutorna motsvarar vad följden av motsvarande händelse blir. Grå bubblor motsvarar detektering och 
påföljande händelse.

Strömmatningskretsen delas som tidigare nämnts upp i en högspänningsdel och en lågspänningsdel för att 
enklare kunna beskriva funktionen. Lågspänningdelen innehåller regulatorerna och allt som kopplas efter 
dem. Högspänningsdelen motsvarar den nedre ledaren (ledaren utan regulatorer). Allt som är med i 
flödesschemat (utom den stora blå rutan) ingår i prototypen. Den stora blå rutan motsvarar styrsystemets 
processor som på prototypkortet ersatts av stiftlister som ska kopplas mot ett utvecklingskort innehållande 
processor.

Den översta ledaren ovanifrån i flödesschemat matar externa styrenheter som exempelvis joystickar. 
Eftersom joystickarna vill ha en spänning på 5V så regleras spänningen så av regulatorn att den efter 
spänningsfall över komponenter hamnar på den önskade utspänningen. Lasten (joysticken) som kopplas till 
denna utgång kan påverka spänningen på utgången (på grund av uppdelning av spänningsfallet över 
komponenterna). Därav läses den utgående spänningen av från processorn och används som referens vid 
avläsning av återmatning från joysticken. På denna ledning har ett antal skyddsåtgärder vidtagits. Ett 
överspänningsskydd har lagts till för att hindra höga spänningar som kan uppkomma om regulatorn skulle 
fallera. Ett kortslutningsskydd har lagts in för att minska strömmen om utgången mot styrenheter skulle 
kortslutas. Ett polväxlingsskydd som motverkar att spänning går genom systemet då batteripolerna kopplas in 
fel. Detta finns även ett skydd mot backspänning om spänning kopplas in på utgången till styrenheter. 

Den andra ledningen ovanifrån i flödesschemat  matar processorn, processorns AD-omvandlingsreferens 
samt interna kretsar (som hör till det andra prototypkortet). Här finns två regulatorer, först en som ger 5V, 
vilken matar AD-omvandlingsreferensen samt interna kretsar, och sedan en som ger 3.3V ut, vilket 
processorn drivs med. Det finns även här några skyddsåtgärder. Ett överspänningsskydd har lagts till för att 
hindra höga spänningar som kan uppkomma om 5V-regulatorn skulle fallera. Ett överspänningsskydd har 
även lagts till efter 3.3V-regulatorn. Det finns även ett externt underspänningsskydd för processorn, som 
sätter processorn i resetläge då spänningen är för låg för att processorn ska kunna garanteras fungera korrekt.

Den tredje ledningen ovanifrån i flödesschemat är den ledning som ska mata vidare en hög spänning och hög 
ström till det andra prototypkortet (vilket innehåller resterande delar av styrsystemet) som i sin tur styr ut 
denna ström till kopplad last (till exempel magnetventiler). Även på denna ledning finns ett antal 
skyddsåtgärder.
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Figur 9: Flödesschema
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Det finns två huvudströmbrytare kopplade parallellt, dessa ska bryta strömmen om ett fel uppstår på det 
andra prototypkortets (styrsystemskortet) slutsteg, vilka styr lasten. Det ska även sitta två skydd parallellt 
som fungerar som både polvändningsskydd och backspänningsskydd. Varje sådant skydd ska sitta i serie med 
en huvudströmbrytare. Anledningen till att dessa skydd kopplas parallellt är för att en funktionsövervakning 
över dessa ska vara möjlig, eftersom dessa brytare inte kan bryta om de redan är trasiga. Det krävs även ett 
överspänningsskydd för att inte spänningen till det andra prototypkortets (styrsystemskortets) slutsteg ska bli 
högre än vad de klarar av.

3.3 Schemalösningar

3.3.1 Generella lösningar för hela strömmatningskretsen
Transientskydd (skydd mot spänningsspikar)
Transienter (korta högvoltiga spänningsspikar) kan uppkomma från batterimatningen. Dessa kan skada 
komponenter  på prototypkortet. För att skydda mot dessa har en transientdiod kopplats in på 
matningsanslutningen till kortet, se figur 10. Transientdioden måste kunna kortsluta bort all spänning (mot 
jord) som kommer in och överstiger 60V (både positiva och negativa pulser). Transientdioden får däremot 
inte kortsluta bort spänningar under 48V vilket den kontinuerliga spänningen kan uppgå till, eftersom detta 
skulle kunna leda till att transientdioden brinner av vid denna kontinuerliga spänning.

ADC inläsning
Spänningar och strömmar behöver mätas i vissa punkter i kretsen för att programvarans 
huvudströmströmbrytartester ska kunna utföras. Dessa mätningar görs med processorns inbyggda 12bitars 
AD-omvandlare. Det analoga spänningsvärdet konverteras då till ett digitalt värde på 12bitar (0 till 4095). 
Detta värde omvandlas sedan i processorn för att kunna presenteras på läsbar form i enheten volt.

3.3.2 Högspänningsdelen
Som beskrivs i flödesschemat så behövs på högspänningsdelen huvudströmbrytare, överspänningsskydd, 
polvändningsskydd och backspänningsskydd.

3.3.2.1 Huvudströmbrytarkoppling
Skydd krävs
Ett skydd krävs som kan bryta strömmen om ett fel uppstår på det andra prototypkortets (styrsystemskortet) 
slutsteg, vilka styr lasten.  Det krävs även ett överspänningsskydd för att inte spänningen till det andra 
prototypkortet (styrsystemskortet) ska bli för hög för dess slutsteg som inte klarar så hög spänning.
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Huvudströmbrytare
För att kunna bryta spänningen till de externa enheter som kopplas till det andra prototypkortet 
(styrsystemskortet) så kan slutstegen (MOSFET-transistorer) på det kortet slås av. Om ett feltillstånd skulle 
uppstå så att de slutstegen inte kan slås av så krävs en huvudströmbrytare som kan slå av strömmen så fort 
det detekteras att ett slutsteg fallerat. Denna huvudströmbrytare placeras på strömmatningsprototypen och 
valdes till en komponent av typen smart-FET (Smart Highside High Current Power Switch) [16], se figur 11. 
Den smart-Fet som valdes tål en spänning på upp till 70V med arbetsspänning på upp till 58V, samt tål en 
ström på upp till 90A. Denna smart-FET kan även mäta strömmen som flyter genom komponenten. 

På prototypen styrs Smart-FET:en från processorn. Det kopplas in två stycken smart-FET:ar parallellt både 
för att de då delar på effektutvecklingen och även på grund av att det då går att testa dem och se så att de 
fungerar korrekt utan att strömmen störs av avbrott under testförfarandet. Om en smart-FET skulle detekteras 
som trasig i testprogrammet ska istället processorn bryta alla slutsteg och därigenom bryta strömmen till 
externa enheter. Detta ska sedan leda till att felsignalering och modulen ska då kasseras.

Överspänningsskydd för slutstegen
Eftersom slutstegen på det andra prototypkortet (styrsystemskortet) som ska kopplas in efter 
huvudströmbrytarna inte klarar mer än 41V enligt databladet så måste strömmatningsprototypens utgång 
begränsas till att leverera max 41V. Helst ska begränsningen ligga på 36V eftersom det är slutstegens 
maximala arbetsspänning. 

Detta sker med ett överspänningsskydd som består av en zenerdiod på motsvarande värde (runt 36V) som 
kopplas mot smart-FET:ens styrpinne. Då en spänning överstigande zenerdiodens breakdown spänning 
uppstår så öppnar transistor T5 vilken i sin tur drar ner och slår av transistor T4 som annars styrs av 
processorn. Detta medför att smart-FET:en slås av helt och stoppar dessa höga spänningar. Då lägre spänning 
åter flyter så styrs  huvudströmbrytarna återigen endast av processorn.

Skyddsdioder
För att motverka backspänning vid felpolaritet så läggs dioder till i kretsen. Dessa ger inga stora 
effektförluster eftersom det endast flyter låga strömmar genom dem.
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3.3.2.2 Polväxlings- och backspänningsskydd (på högspänningsdelen)
Skydd krävs
Ett skydd krävs som motverkar att ström går backvägen genom systemet. Detta kan inträffa om batteriet av 
misstag kopplas in polvänt alternativt att spänning kopplas in på utgången mot externa enheter. 
Batterispänningen kan kopplas direkt på utgången om operatören önskar driva lasten från batterispänningen 
utan styrsystemets inblandning. Det är viktigt att skydda mot backspänning eftersom andra enheter som 
kopplats till fordonets matning annars kan gå igång utan att fordonet är spänningssatt vilket kan orsaka 
farliga situationer.

MOSFET lösningen
Polvändvändningsskyddet i lösningen (se figur 12) består av en P-kanals MOSFET som vänts åt motsatt håll 
mot normalt för att kunna spärra mot backspänning utan att den inbyggda dioden leder. MOSFET:en styrs av 
processorn som först känner av via smart-FET:en i huvudströmbrytaren att ström flyter i rätt riktning för att 
sedan slå på MOSFET:en via transistorn T7. 

Till styrpinnen kopplas en diod för att motverka backspänning genom transistorn T7 (från emitter till 
collector) vid felpolaritet. Ett pullup-motstånd kopplas till MOSFET:ens gate så att gaten inte ligger flytande 
utan dras till hög nivå i opåverkat tillstånd. En zenerdiod krävs eftersom spänningen mellan gate och source 
inte får överstiga ±20V.

Funktionen blir nu att då transistorn T7 är avslagen ligger samma spänning på MOSFET:ens gate-pinne som 
på dess source-pinne. Detta medför att MOSFET:en inte leder. Då transistorn T7 är påslagen så blir det en 
spänningsdelning mellan sourcespänning och jord på gaten om spänningen på source är under 10V. Om 
däremot sourcespänningen är över 10V så går spänningen genom zenern och ger 10V skillnad mellan gate 
och source. En spänningskillnad på ungefär 3.5V mellan source och gate krävs för att MOSFET:en ska öppna 
för 30A enligt graf i databladet.
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Inkoppling
Polväxlingsskyddet kopplas in efter huvudströmbrytaren eftersom en feldetekteringsmetod för 
huvudströmbrytare och polvändningsskydd då blir möjlig. Dessutom blir då  huvudströmbrytaren skyddad 
mot backspänning. Två likadana kretsar bestående av huvudströmbrytare och polväxlingsskydd kopplas 
parallellt för att kunna detektera fel hos dessa. Då ett eventuellt fel uppstår ska strömmen direkt brytas med 
hjälp av slutstegen på det andra prototypkortet (styrsystemskortet), samtidigt som processorn ska  felsignalera 
till operatören.

3.3.3 Lågspänningsdelen

3.3.3.1 Spänningsreglering
Spänningsvärden som krävs
Mikrokontrollern ska matas med 3.3V. Mikrokontrollern ska ha en referensspänning på 5V.
Referensspänning används av AD-omvandlarna på mikrokontrollern för att konvertera en inkommande 
spänning till ett motsvarande värde i processorn. Referensspänningen ska dessutom driva interna kretsar på 
det andra prototypkortet (styrsystemskortet).

Eftersom anslutningen till externa styrenheter kan kortslutas av misstag så bör den 5V spänningsmatning som 
matar dessa inte kunna begränsa strömmen till processorn vid kortslutning. Därav  krävs ytterligare en 5V 
spänningsmatning för att mata externa styrenheter. Den spänning som kommer ut till de externa 
styrenheterna kan på grund av styrenheternas belastning (genom spänningsuppdelning över komponenter) dra 
ner spänningen på denna utgång.  Därav läses denna spänningsnivå av utav mikrokontrollern som registrerar 
den egentliga spänningsnivån ut mot de externa styrenheterna och jämför sedan mot denna vid avläsning från 
de externa styrenheterna.

Val av regulatorer
Fordonets matningsbatteri förser styrsystemet med matningspänning på 12V eller 24V. Lågspänningsdelen 
kräver en lägre spänning än fordonets drivspänning. Eftersom matningsspänningen ska kunna regleras ner till 
spänningar på 5V resp. 3.3V från upp till maximalt 60V vid toppar så krävs en step-down spänningsregulator 
som klarar en inspänning på 60V. Regulatorn ska även kunna drivas på låga spänningar vid dippar (7V). 
På grund av dessa spänningskrav valdes switchregulatorer vilka på grund av sin höga effektivitet även ger en 
mycket lägre effektförlust än en linjär regulator. Detta är extra viktigt vid stora skillnader mellan in- och 
utspänning. 

För att inte de externa styrenheterna som kopplas in ska kunna påverka de interna enheterna, 
referensspänningen till AD-omvandlarna samt processorns matning så matas ledningen till de externa 
styrenheterna med en egen switchregulator. Dessa regulatorer ger 5V matning. Eftersom processorn kräver 
3.3V så läggs en LDO-regulator (linjär low dropout regulator) in efter switchregulatorn för att driva denna. 
Den största strömmen som ska tas ut från LDO-regulatorn dras av processorn som drar 300mA. Därav duger 
en regulator som kan leverera 0.5A.

När en ström på 300mA dras efter 3.3V-regulatorn så innebär inte det att en ström på 300mA dras från 
batteriet utan från batteriet dras enligt test endast 190mA vid 12V matning. Detta beror på att regulatorn 
reglerar ned spänningen och för att samma effekt (minus effektförlust) ska komma ut på andra sidan så blir 
det ofta en högre ström som kommer ut.

Specifikationer för switchregulatorn
Den regulator som valdes kan enligt databladet leverera 2A, vid ett test visades att den kunde leverera 3A vid 
kortslutning. Den kan drivas på inspänningar från 4.5V upp till 60V och utspänningen kan justeras för att 
leverera mellan 1.2V och 57V. Toleransen på utspänningen är ±4%, vilket vid 5V ger 0.2V tolerans. 
Regulatorn har en dropout-spänning på runt 1V vid 0.5A last. Regulatorn kräver även kringkomponenter i 
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form av två kondensatorer, en spole, en diod och två resistorer. Regulatorn switchar med så hög 
switchfrekvens som 150kHz vilket gör att storleksmässigt mindre filtreringskomponenter kan användas. 
Detta gör att lösningen blir både storleksmässigt mindre och billigare än om en regulator med lägre 
switchfrekvens hade valts.
 
Regulatorn finns i utförande med fast eller justerbar utspänning. En regulator med justerbar utspänning 
valdes eftersom den redan används i andra produkter på företaget och för att den ena regulatorn på grund av 
ett spänningsfall över en diod måste ge en utspänning på något högre än 5V (egentligen 5.5V). Det är här 
fördelaktigt att hålla sig till likadana komponenter i stor utsträckning eftersom det får ner priset då 
volymbeställningar av komponenten kan göras.

Specifikationer för LDO-regulatorn
För vidare reglering från 5V till 3.3V för processormatning valdes en LDO (low dropout) regulator eftersom 
den har låg dropout-spänning och eftersom den troligen ger mindre störningar till processorns matning (ingen 
överlagrad switchfrekvens på spänningen). Ytterligare fördelar med en LDO-regulator är att den inte kräver 
så stora och dyra kringkomponenter som en switchregulator. Detta medför att denna lösning tar mindre 
utrymme och är billigare. En LDO-regulator ger däremot större effektförlust, men om spänningsskillnaden 
mellan in och utspänning inte är så stor samt att strömmen som tas ut från regulatorn inte är så stor så blir 
heller inte effektförlusten så stor. Även denna regulator måste kunna leverera strömmen som processorn drar 
och den regulator som valdes kan enligt databladet leverera 500mA.

3.3.3.2 Överspännings- och kortslutningsskydd
Överspänningsskydd för processorn
Processorn måste skyddas mot för hög matningsspänning och för hög spänning på AD-omvandlarens 
referensingång. På dessa matningsbanor har en zenerdiod placerats som skyddar mot kortare överspänningar. 
Om någon av regulatorerna skulle fallera och hamna i kortslutet läge så kortsluter zenerdioden bort 
spänningen och strömmen ökar hastigt. Denna strömökning leder till att säkringen som kopplats på 
matningen till processorn löser ut. När säkringen löst ut så bryts spänningen till processorn och då processorn 
är spänningslös så bryts därigenom även strömmen till högspänningsdelen.

Överspänningsskydd och kortslutningsskydd för matning till externa styrenheter
Om regulatorn som matar de externa enheterna skulle fallera så sitter det på denna ledning ett PTC-motstånd 
(värmekänsligt motstånd) i kombination med en zenerdiod där  PTC-motståndet löser ut då det ligger en hög 
ström över det. Vref_verify-pinnen klarar sig bra även då höga spänningar kommer i ledningen eftersom den 
skyddas av en spänningsdelning av resistorer som delar ner spänningen till att bli maximalt 
U=60*(10k/120k)=5V. Dessa resistorer begränsar även strömmen till Vref_verify-pinnen så att strömmen 
blir maximalt I=U/R=60/10k=6mA (vilket inträffar vid polväxling). Anledningen till att ett PTC-motstånd 
används här istället för en säkring är för att det även (i kombination med zenerdioden) ska minska strömmen 
vid kortslutning av externa enheter eller dess anslutningskablar utan att modulen ska behöva kasseras. 
Nackdelen med PTC-motstånd istället för en supersnabb säkring är att det tar längre tid för  PTC-motståndet 
att lösa ut. PTC-motståndet löser ut fortare ju större ström som ligger över det.

3.3.3.3 Underspänningsskydd
Kondensatorbuffert för processormatning
För att minska risken för att processorn blir strömlös under en spänningsdipp så kopplas kondensatorer in på 
ledningen till processorns matning. Dessa kondensatorer lagrar energi som sedan kan hjälpa till att öka 
spänningen vid en spänningsdipp. Dessa kondensatorer placeras efter en diod som skiljer processormatningen 
från andra delar av systemet. Detta görs på grund av att processorn ska prioriteras och alltid ha tillgång till 
tillräcklig spänning och därav får inte andra delar av systemet dra ström ifrån dessa kondensatorer. Storleken 
på kondensatorbufferten testades fram till lämpligt värde.
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Med avbrott från en matningsspänning på 12V och en konstlast som drar 300mA vilket är motsvarande 
processorn så räcker en kondensatorbuffert på 4870µF (2*2200µF + 470µF) före 5V-regulatorn till att hålla 
3.3V konstant efter LDO-regulatorn i över 115ms innan 3.3V-spänningen börjar sjunka, se figur 13. 
Motsvarande tid för 24V matningsspänning blev 550ms.

Kondensatorbuffert för AD-omvandlarens referensspänning
Det är fördelaktigt om även AD-omvandlarens referensspänning som tas direkt från 5V-regulatorn håller sig 
vid en spänningsdipp. Vid 12V matningsspänning och en last som drar 420mA tog det efter avbrott 90ms 
innan 5V-spänningen började sjunka, och vid 24V matningsspänning tog det 500ms. 

Enligt Volvo-standarden [1] kan spänningsdippen vara i upp till 47ms vid 12V matning och 112ms vid 24V 
matning så tiden som kondensatorbufferten håller spänningen är väl godkänd.

Kondensatorbuffertens placering
Anledningen till att kondensatorbufferten placeras före regulatorn är att kondensatorerna då håller en högre 
spänning och därav en högre energi som då räcker längre än om kondensatorbufferten skulle placerats efter 
regulatorn. Nackdelen med att placera  kondensatorbufferten före regulatorn är att kondensatorerna då måste 
klara en hög spänning (60V) och därav får en större volym. Om samma effekt ska nås i kondensatorer efter 
regulatorn så blir det i detta fallet väldigt många kondensatorer eftersom högvärdiga kondensatorer har  för 
stor inre resistans för att vara tillräckligt snabba.

Behov av bufferten
Egentligen skulle 3.3V-regulatorn få tillräcklig spänning även om matningsspänningen sjunker till 5V, men 
då skulle inte AD-omvandlarens referensspänning bli tillräcklig. Om en kondensatorbuffert ska förse AD-
omvandlarens referensspänning så måste denna ström även räcka till processorns matning eftersom den högre 
spänningen i kondensatorn hindrar ny ström att strömma förbi kondensatorn. Eftersom denna dipp inträffar 
väldigt sällan så skulle styrsystemet kunna klara sig utan denna buffert, men då skulle det inte klara ett kort 
strömavbrott. Detta blir en avvägning främst med tanke på platsen som denna buffert tar.

Kondensatorbuffert för matningsspänning till externa styrenheter
De externa styrenheterna ska förses med tillräcklig spänning vid en spänningsdipp. Även här finns en 
kondensatorbuffert, dock endast på 2670µF (2200µF + 470µF). De externa styrenheterna beräknas inte dra 
mer än 100mA varav en mindre kondensatorbuffert kan användas här. Vid 12V matningsspänning tog det 
efter avbrott 150ms innan 5V-spänningen började sjunka (se figur 14), och vid 24V matningsspänning tog det 
780ms. Alltså är dessa tider också väl godkända enligt värden i Volvo-standarden [1].
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Figur  13: 115ms innan 3.3V-spänningen till  
processorn sjunker efter avbrott på matningen.
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3.3.3.3.2 Lågspänningsdetektering
Det kan vara riskfyllt att låta processorn drivas på en så låg spänning så att den ligger på gränsen för vad som 
kan driva processorn. Det kan då uppstå felaktigheter i processorn. Det finns en så kallad brown-out funktion 
i processorn som ska motverka detta, men SIL3-standarden [4] kräver även en extern LVD-krets 
(Lågspänningsdetekteringskrets). LVD-kretsen används för att säkerställa att processorn inte körs vid en så 
låg spänning att processorn inte kan arbeta på ett säkert sätt. Detta gör den genom att läsa av spänningsnivån 
till processorns matning och om denna spänning är för låg så aktiverar kretsen processorns reset-pinne, vilket 
resulterar i att processorn reset:as och ligger i avslaget läge för att sedan då den åter startar starta om 
programvaran. Kretsen innehåller även en watchdog funktion som aktiveras vid första negativa flanken på 
kretsens WDI-pinne. Efter denna aktivering måste kretsen triggas med en negativ flank med jämna 
mellanrum för att processorn inte ska  reset:as.

3.3.3.5 Polväxlingsskydd (för lågspänningsdelen)
I motsats mot högspänningsdelen så går det på lågspänningsdelen bra att använda dioder eftersom inga höga 
strömmar ska tas ut här. Schottky-dioder används för att minimera spänningsfallet till de externa 
styrenheterna. Vid polväxling har processorn på grund av högspänningsdelens polväxlingsskydd ingen 
matningsspänning. 

Ingen risk för Vref_verify-pinnen vid polväxling
Vid polväxling refererar Vref_verify-pinnen via zenerdioden i filtret mot jord (som nu är plusmatad). 
Eftersom processorns ingång internt är kopplad via en diod från jord till pinnen, så ligger samma spänning på 
båda sidor av ingången, därav känner ingången ingen spänningspotential. 
Backspänningsskydd vid polväxling
Eftersom det även ligger en diod internt i processorn från Vref_verify-pinnen mot Vcc, så skulle processorn 
kunna få backspänning om det inte hade placerats en diod på ledningsbanan som motverkar det.

Spänning ut mot externa enheter vid polväxling
Vid polväxling kan externa styrenheter matas om de kopplas vidare till chassijord (nu minusmatad från 
batteriet). Dock blir denna ström så liten (Imax=U/R=(60-0.7)/120k=0.5mA) och även effekten (Pmax=U*I=(60-
0.7)*0.5m=30mW) att den inte skadar de externa styrenheterna.
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Figur 14: 150ms innan 5V-spänningen till externa 
styrenheter sjunker efter avbrott på matningen.
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3.3.3.6 Backspänningsskydd
Prototypkortets utgång till externa styrenheter måste vara skyddad mot att operatören av misstag kopplar in 
spänning här. Detta löses med samma lösning som skyddar mot polväxling i form av en diod. Vref_verify-
pinnen (referensspänningskontrollspinnen) skyddas mot överspänning genom spänningsdelning innan 
avläsning av spänningsvärdet.

3.3.3.7 Ingångsfilter
Processorn bör ha filter på de I/O-pinnar som ska fungera som ingångar. Dessa filter ska motverka att det 
kommer för höga spänningar och strömmar på pinnarna. I vissa fall ska filter även innehålla kondensatorer 
som stabiliserar spänningen som ska läsas av. De ingångsfilter som används här är av två olika varianter där 
skillnaden är att det ena har en spänningsdelning vilket inte det andra har, se figur 15

De två övre motstånden i regelerar tillsammans ner strömmen till processorn. Anledningen till att det sitter en 
resistor efter zenerdioden är att om det uppkommer en överspänning så ska det mesta av strömmen gå den 
lågresistiva vägen genom den kraftiga zenerdioden istället för genom processorns inbyggda klena diod. Dock 
klarar inte heller den externa zenerdioden hur mycket ström som helst och därav begränsas även strömmen 
hit. Likadana filter används även för det andra prototypkortet (styrsystemskortet). Vid en inkommande 
spänning på 5V till ett filter utan spänningsdelning så blir strömmen in på pinnen efter filtret 
I=U/R=5/20k=0.25mA. Med ett filter med spänningsdelning blir en inspänning på 40V (mätning efter 
huvudströmbrytaren) före filtret spänningsdelad ner till U=(3.3k/25.3k)*40=5.21V och då blir strömmen 
ungefär I=U/R=5/10k=0.5mA. Detta är okej eftersom det räcker med en mycket liten ström på ingången.

3.4 Schema framtagning
För att rita schema och layout användes cad-programmet CADint (version 3.8). Det finns en bra 
övningsguide till CADint för att snabbt lära sig programmet. En begränsad version av programmet finns att 
hämta gratis på försäljarens hemsida. En fullversion av programmet finns gratis för av CADint godkända 
utbildningar. Annars är priset i nuläget 5000kr för den billigaste licensen.

I CADint kan användaren skapa en layout utifrån ritat schema. Dock består denna layout endast av 
komponenter och deras invärtes koppling, så utifrån detta måste kortet routas manuellt. Vid framtagningen av 
schemat cad:dades det även in testpunkter i from av byglingar för att kunna testa olika delar i systemet. Dessa 
byglingar kan bryta upp banor i lågspänningsdelarna, och byglas för normal funktion. För komplett schema 
hänvisas till bilagan.

3.5 Layout utformning
Komponent placering
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Figur 15: Ingångsfilter med spänningsdelning
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Layouten för switchregulator-kretsarna utformades så att de ingående komponenterna har så nära förbindelser 
till varandra som möjligt, och viktigast är att de har sina jordpunkter tätt ihop. Detta är viktigt eftersom 
regulatorn arbetar med så höga frekvenser så att långa ledningar kan få den att sluta fungera, och även ge 
upphov till kraftigare EMC-störningar.

Layouten är uppdelad så att lågspänningsdelen ligger i den övre delen, medans högspänningsdelen ligger i 
den nedre delen. Den höga strömmen flyter genom mitten av kortet, där breda ledningsplan skapats. 
Anledningen till att plan använts istället för ledningar är att det blir mycket snyggare med plan än med tjocka 
ledningar. Eftersom planen går mellan två lager så krävs viahål mellan dessa för sammanbindning. Dessa 
viahål ska hellre vara små och många än stora eftersom det ger en bättre överledning på grund av större 
sammanlagd hålyta. Viahål ska inte ha någon lödmask utan inneslutas av lacken.

Komponentbiblioteket
CADint har en hierarki för de komponenter som ligger i komponentbiblioteket där ett ”partnumber” 
innehåller en ”partreference” som i sin tur innehåller en schemasymbol och en PCB-symbol. En del av de 
komponenter som används fanns redan i  komponentbiblioteket, men några fick skapas utifrån pad-layout 
eller komponentens måttangivelser i databladet för komponenten.

Ledaravstånd (clearance)
Enligt IPC2221-standarden (table 6-1) [2] så är minsta ledaravstånd på kortet 0.13mm för ett kort med 
beläggning över ledningarna där upp till 100V kan uppkomma. Därav valdes ett ledaravstånd på 0.3mm. 
Hade kortet däremot inte haft någon beläggning hade minsta ledaravståndet istället varit 0.6mm för samma 
spänning.

Ledningsbredd och tjocklek
Tjockleken på det beställda kortets kopparbanor är 35um (1oz). Bredden på ledningarna ska väljas baserat på 
vilken strömstyrka de ska klara av och vilken temperaturökning som kan tillåtas. Enligt IPC2221-standarden 
(tabell 6-4) [2] så når huvudledaren en temperaturökning på 45°C. Detta kan fås fram genom att ur figur B i 
tabell 6-4 utläsa att vid en bantjocklek på 1oz, samt en ledarbredd på 13mm (13/25.4 = 0.51 inch) så fås ett 
uppskattat värde utanför tabellen värdet 700 square mils. Om detta värde sedan sätts in i figur A i tabell 6-4, 
samt vid en strömstyrka på 30A, så kan en temperaturökning över omgivningstemperaturen utläsas på 45°C. 
Detta är alltså den temperaturökning över omgivningstemperaturen som skulle ske vid maximalt strömuttag 
utan den kylande gjutmassan som kortet vid produktion kommer omges av.  Layouten som skickades för 
korttillverkning finns bifogad som bilaga.

3.6 Beställning av kortet
Kortet beställdes tillsammans med andra kort som bildade en panel, eftersom priset blir lägre om en hel panel 
beställs istället för enskilda kort. Det beställdes 25paneler varav det nu finns 25 prototypkort varav endast ett 
kommer användas. Kortet beställdes från företaget Malmö mönsterkort AB som ligger i Malmö. För att 
kunna tillverka kort så behöver tillverkaren ha cad-filer motsvarande panelen som ska tillverkas. De filer som 
skickas till tillverkaren är så kallade Gerber-filer. Dessa skapas i cad-programmet utifrån ritad layout. 
Gerber-filerna innehåller var sin del av layouten, där exempelvis en av Gerber-filerna innehåller information 
om alla genomplätterade hål, medans en annan fil innehåller de hål som inte är genomplätterade, samt en 
tredje fil innehåller information om alla håls centrumpositioner. Leveranstiden för beställd panel var 6 
arbetsdagar.

Efter att Gerber-filerna genererats kontrollerades de med programvaran GC-Prevue (version 19.4.6). En 
gratis testversion går att ladda ner från programtillverkarens hemsida efter registrering annars kostar 
programmet drygt 3000kr i nuläget.
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3.7 Montering av kortet
Lödning
Korten monterades genom handlödning av alla komponenter, även de ytmonterade komponenterna 
handlöddes eftersom det inte fanns någon lödugn att tillgå. Lödningen av små komponenter genomfördes 
genom att först stryka lite flussmedel (se figur 16) där komponenten skulle sitta och sedan lägga dit 
komponenten så att den fastnar lite i det klistriga flussmedlet. Sedan smältes lite lödtenn på spetsen på 
lödkolven och värmde någon sekund mot komponent och pad för att förbinda dem. Större komponenter lades 
oxå på flussmedel men värmdes mot padden och kanten av komponentens lödyta tills lödtennet blev flytande 
och kunde flyta in under komponenten. Flussmedlet gjorde både så att komponenterna inte hoppade runt så 
lätt vid lödning och gjorde även så att lödningarna blev finare.

Kontroll
Det kontrollerades att högspänningsplanen ledde från spänningsmatning till utgång mot last eller egentligen 
mot det andra prototypkortet (styrsystemskortet). Sedan kördes kortet igång för att påvisa om allt fungerade. 
Det visade sig fungera med både påslagna och avslagna brytare. Exakt hur bra det fungerar fick testas efter 
att ett testprogram programmerats in på processorn och prototypkortet kopplats till utvecklingskortet som 
processorn sitter på. Prototypkortet och utvecklingskortet kopplades ihop med stiftlistkablar mellan stiftlister 
på de båda korten.

3.8 Inkoppling
Batteriet kopplas till de två banankontakterna markerade ”P1” (+) och ”P2” (-). Lasten kan för testning utan 
det andra prototypkortet (styrsystemskortet) kopplas direkt till banankontakten markerad med ”P3”.

3.9 Programkod inför testning av kortet
Processorn som används
Processorn som används för att styra styrsystemet är rätt komplex och innehåller en hel del felövervakning 
och en hel del register. Den innehåller två kärnor som här ska köras parallellt för övervakning. Som tur är så 
sker det mesta av felövervakningen automatiskt, men det krävs ändå att dessa konfigureras och aktiveras. 
Felövervakningen i processorn är dock inget som behandlas i detta examensarbete.

Testprogram
För att kunna testa funktionaliteten på kortet krävdes att prototypen kopplades ihop med processorn. För att 
kunna testa prototypen med processorn måste även ett testprogram skrivas. Bland annat måste AD-
omvandlaren för processorn kunna läsa av ingångar som kopplats mot mätpunkter på prototypkortet. En 
speciell testplan har tagits fram för att definiera processorns inblandning i testningen. Det testprogram som 
skrevs består av ett antal test som ska motsvara de test som kontinuerligt ska köras på processorn för att 
övervaka att huvudströmbrytare och polvändningsskydd är hela och fungerar korrekt. Programkoden finns 
beskriven i kapitel 4.4 och koden finns som en bilaga till rapporten.

3.10 Korrigeringar av kortet
Ingen direkt felsökning krävdes för att kortet skulle fungera. Dock behövdes några resistorvärden ändras och 
några kondensatorer plockas bort för att alla tester i testprogrammet skulle gå igenom med bra resultat.
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Figur 16: Flussmedlet som användes vid lödning.
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3.10.1 Komponentjusteringar

3.10.1.1 Komponentbyte för spänningsmätning runt huvudströmbrytare 

Kondensator korrigering
Kondensatorerna (C14,C15) i filtren för spänningsmätning mellan huvudströmbrytare och polskydd togs bort 
eftersom de höll kvar spänningen en stund efter avslag av huvudströmbrytaren vilket medförde att avstängd 
ström inte kunde registreras genom spänningsmätning. 

Som kan ses i figur 17 - 20 så sjönk spänningen på v_sense1 långsamt när 100nF kondensatorerna (C14, 
C15) fanns med i filtret. När dessa togs bort kunde bättre spänningsvärde läsas ut. 

Utan last kopplad:
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Figur 18: Spänningen sjönk sakta då filtret hade en 
kondensator (utan last kopplad till systemet).

Figur 17: Spänningen sjönk snabbt då filtret inte hade 
någon kondensator (utan last kopplad till systemet).
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Med last kopplad:

Avslaget sker senare då last är kopplad eftersom polskyddet tar lång tid på sig att slå av. Polskyddet är inte på 
då ingen last är kopplad.

Resistor korrigering
Här korrigerades även resistorerna i filtret så att spänningsdelningen nu blev mellan 22kΩ (R37,R38) och 
3.3kΩ (R35,R36) istället för de tidigare värdena på 82kΩ (R37,R38) och 12kΩ (R35,R36). Detta gjordes för 
att få en lägre resistans mot jord, så att läckströmmen skulle ta denna vägen mot jord och därmed ge en lägre 
spänning efter huvudströmbrytaren då  huvudströmbrytaren är avslagen och ingen last är kopplad.

3.10.1.2 Komponentbyte på polskyddskopplingen (på grund av lång avslagstid)
På polskyddskopplingen byttes några motstånd ut mot mer lågohmiga värden, de nya värdena blev nu 100kΩ 
(R17, R18) och 22kΩ (R4, R6), för de resistorer som tidigare hade värdena 1MΩ (R17, R18) och 100kΩ (R4, 
R6). Detta gjordes för att polskyddet skulle kunna slås av snabbare eftersom de stora resistorerna medförde 
en kapacitiv verkan, se figur 21 – 22.
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Figur 19: Spänningen sjönk snabbt då filtret inte hade 
någon kondensator (med last kopplad till systemet).

Figur 20: Spänningen sjönk sakta då filtret hade en 
kondensator (med last kopplad till systemet).
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Vid ett test då 1Mohm motståndet kortslöts, så började polskyddet slå av samtidigt som styrpinnens avslag, 
och polskyddet var helt avslaget efter 2ms. Därav fastslogs att 1Mohm motståndet måste bytas mot ett 
motstånd på ett lägre värde. Vid ett test då 1Mohm motståndet parallellkopplades med ett 100kohm 
motstånd, så tog det 2ms innan den började slå av, och 2ms ytterligare innan den var helt avslagen.

Enligt databladet börjar polskyddet öppna vid 1-3V spänningsskillnad mellan gate och kollektor, och är helt 
öppet vid 4.5V (eller 3.5V vid under 30A enligt graf). Eftersom motstånden till gaten endast tål 0.25W ska 
inte en för stor ström flyta genom dessa. Spänningen kan beräknas till max 40V efter huvudströmbrytaren. 
10V av dessa ligger då över zenerdioderna, så kvar blir en spänning på 30V.

Om motstånden väljs till 100kohm och 22kohm (istället för 1Mohm och 100kohm) så blir då läckströmmen 
och effektförlusten över 22kohm motståndet: I=U/R=30/22000=1.36mA samt P=U*I=30*1.36m= 0.041W.
Dessa värden är relativt små och kan accepteras.
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Figur 22: Avslag av polskyddets MOSFET med de nya 
värdena på resistorerna.

Figur 21: Avslag av polskyddets MOSFET med de  
gamla (högohmigare) värdena på resistorerna.
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Graferna skapades genom att mata spänning på 24V från både plusmatningsingången och utgången. 
Polskyddets styrpinne kopplades mot 5V referensspänningen. Signal A triggas på att spänningen till 
polskydds styrpinne bryts. Signal B mäter spänningen mellan huvudströmbrytare och polskydd. Vid en låg 
spänning tar avslaget något mindre tid. Om spänningen är över 10V tar den lika lång tid oberoende av storlek 
på grund av zenerdioden som begränsar spänningsskillnaden (som ska utjämna sig för avslagning) över 
resistorn.

3.10.1.3 Komponentbyte på strömavkänningen
Strömavkänningsresistorerna (R25, R26) byttes från 1.8kΩ till 1kΩ för att se om det påverkade 
noggrannheten hos strömmätningen, men det verkade inte ge någon märkbar förändring.

3.10.1.4 Komponentbyte på spänningsdelningen till Vref_verify-pinnen
Eftersom spänningsdelningen på Vref_verify inte hade fått uträknade värden och därav endast kunde mäta 
upp till 10V så byttes resistorn R16 ut från 10kΩ till 120kΩ (10k/(10k+120k)*60=4.62V), för att nu kunna 
läsa av spänningar upp till 60V som då ger en spänning på pinnen på 4.62V.

3.10.2 Kompletteringar

3.10.2.1 Skydd för externa styrenheter  vid polväxling
Vid testning upptäcktes att vid polvändning så får utgången till externa styrenheter samma spänning som 
matningsspänningen. Alltså går full matningsspänning ut till de externa styrenheterna och en ström flyter 
genom dessa om de kopplas mot chassijord. Denna spänning uppkommer dels från zenerdiodens koppling 
mot jord och dels från regulatorns koppling mot jord.

Spänningen som uppkommer via zenerdioden D13 motverkas genom att koppla in en diod D25 i serie med 
zenerdioden D13, se figur 23 och 24. Nu måste zenerdiodens spänningsvärde minskas (till 5.1V) för att 
kortsluta bort strömmen vid samma spänning som innan dioden kopplades in.

Att spänningen som uppkommer via regulatorn kan ledas ut till de externa styrenheterna motverkas genom 
att koppla in en diod D26 efter PTC-motståndet som kortsluter mot chassijord så att PTC-motståndet löser ut. 
Denna diod påverkar inte kopplingen vid normal matningskoppling eftersom dioden då aldrig leder.

På matning_ext utgången ligger det vid polväxling fortfarande 8.5V obelastat och 12V med last kopplad. 
Dock går det ingen ström längre.
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Figur 23: Två nya dioder är tillagda i schemat som skydd för externa styrenheter vid  
polväxling.
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3.10.2.2 Skydd för externa styrenheter  vid backdrivning
Om operatören av misstag skulle koppla pluskabeln till matningskontakten för externa enheter så 
skulle transienter i värsta fall kunna uppkomma som försöker ta sig genom styrsystemet. För att detta ska 
undvikas kan en likadan transientdiod placeras här som den som placerats mellan 
batterianslutningskontakterna på kortet.

3.10.2.3 Jordpunkter
Stiftlisterna hade inga jordpunkter vilket skulle vara smidigt då jordkoppling mellan olika kort eller laster är 
önskvärt, därav kopplades stiftlistens pinne 7 och 8 till jordplanet genom att skrapa lack och löda direkt mot 
jordplanet.
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Figur 24: Två nya dioder är tillagda i kresten som skydd för externa  
styrenheter vid polväxling.
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4 Krav, tester samt resultat av dessa
Ett antal krav på prototypen har sammanställts i en kravspecifikation. För att kunna detektera om dessa krav 
uppfyllts krävs ett antal tester och därav har en testspecifikation framtagits utifrån denna kravspecifikation 
med ett testfall för varje krav. Resultatet från varje test har sedan påvisas hur resultatet av kravet blev.

De krav på prototypen som kravspecifikationen i stort behandlar är:
* Ska klara ett fel och då fel inträffar hamna i ett personsäkert tillstånd.
* Ska kunna hantera de matningsspänningar som kan uppkomma samt förse systemet med de spänningar som 
krävs.
* Över- och underspänningshantering.
* Motverka polvändningsfel och backspänning.
* Temperatur och vibrationstålighet.
* Låg passiv strömförbrukning.
* Bra EMC värden.

För utförligare information om kravspecifikationen hänvisas till bilaga.

4.4 Huvudströmbrytartester med testkod
Enligt krav nr. 1 i kravspecifikationen (se bilaga) krävs att systemet hamnar i felsäkert läge om 
huvudströmbrytare eller polskydd fallerar. För att testa dessa komponenter under drift så krävs inblandning 
av den tänkta processorn för styrsystemet samt ett testprogram för denna.

4.4.1 Inkoppling inför kodtesten
Högspänning
Processorn ska styra varje huvudströmbrytare med en pinne vardera (2st pinnar krävs: ”on/off_1”, 
”on/off_2”). Polväxlingsskydden för högspänningsdelen ska styras med en pinne vardera (2st pinnar krävs: 
”on/off_3”,”on/off_4”). Spänningen ska mätas före  huvudströmbrytarna (1st pinne: ”v_sense3”) och mellan 
huvudströmbrytare och polväxlingsskydd (2st pinnar: ”v_sense1”,”v_sense2”). Strömmen ska mätas på 
huvudströmbrytarnas strömmätningsutgång till en pinne vardera (2st pinnar: ”i_sense1”,”i_sense2”).

Inspänningen kopplas mellan banankontakterna ”P1” och ”P2”. Lasten (som senare ska styras av 
styrkortsprototypen) kopplas till prototypkortets tredje banankontakt markerad ”P3”.

Lågspänning
Spänningen till processorns matning (3.3V) kommer från prototypkortet och kopplas till en 
spänningsmatningspinne på processorn (1st pinne: ”Vcc”). Referensspänningen hos processorns ADC (5V) 
kommer från prototypkortet och kopplas till referenspinnen (1st pinne: ”Vref”). Resetingången på processorn 
är kopplad till prototypkortet (1st pinne: ”/Reset”). Watchdog på LVI-kretsen är kopplad till en pinne (1st 
pinne: ”WD”). En pinne används för att kontrollera vilken spänning som matas till de externa enheterna för 
att detektera eventuellt spänningsfall under referensspänningen (1st pinne: ”Vref_verify).

De interna kretsarna på styrkortsprototypen som ska matas med 5V kopplas till prototypkortets ”Vref”-pinne 
(stiftlist).

4.4.2 Uppstartsförhållande

Högspänning
Vid uppstart ska båda  huvudströmbrytarna och båda  polväxlingsskydden vara avslagna. Processorn ska efter 
en kort stund då allt antas vara stabilt slå på båda huvudströmbrytarna. Strömmen kommer nu även att flyta 
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genom polvändningsskyddstransistorernas inbyggda dioder. Processorn kontrollerar strömmätningspinnarna 
och om det flyter en ström (strömmen flyter i rätt riktning och ström dras av slutsteg) så slås 
polvändningsskyddstransistorerna på. Efter detta ska  huvudströmbrytarna och polväxlingsskydden testas av 
testkoden. I testkoden ska huvudströmbrytarna växelvis testas eftersom den huvudströmbrytare som för 
tillfället testas måste vara avslagen en kort tid och båda huvudströmbrytarna får aldrig vara avslagna 
samtidigt vid drift eftersom det då skulle bli driftstop.

Lågspänning
Vid uppstart ska lågspänningsdelen vara påslagen. Denna del kan inte stängas av (om inte säkringarna löser 
ut). Testkoden måste med jämna mellanrum sparka på watchdog:en för att  processorn inte ska  reset:as.

”Vref”-pinnen ska läsas in och användas som referensspänning av AD-omvandlaren.  ”Vref_verify”-pinnen 
läses in och används för att justera konverteringen av de mätvärden som kommer in på AD-omvandlaren från 
ADC-ingångspinnar som kopplats till externa styrenheter som drivs av prototypens 5V-matning.

4.4.3 Tester i testkoden
De tester som sker som bryter någon av huvudströmbrytarna ska vara så kort tid som möjligt så att strömmen 
för det mesta flyter genom båda  huvudströmbrytarna. Dessutom ska testerna genomföras så snabbt som 
möjligt för att ett feltillstånd ska upptäckas så tidigt som möjligt. 

De tester som genomförs är i stort:

Test1.1: Kollar spänningen mellan huvudströmbrytare och polskydd vid programstart, här ska spänningen 
vara avslagen.

Test 1.2: Underspänningstest (där gränsen går vid 7V).

Test 1.3: Överströmstest (där gränsen går vid 30A).

Test 1.4: Polskydden slås på om tillräcklig ström flyter genom huvudströmbrytarna i framriktningen.

Test 2: Kollar så att ingen spänning finns på avslagen kanal. Detta test testar att huvudströmbrytarna kan 
bryta och att polvändningsskyddet inte leder i backriktningen.

Test 3: Kollar så att samma spänning ligger mellan brytare och polskydd som före brytaren på den redan 
testade kanalen. Här testas att huvudströmbrytaren kan leda i framriktningen (eller polvändningsskyddet 
leder i backriktningen vilket motsäges av test 2).

Test 4: Jämn strömfördelning mellan kanalerna. Dock kan detta endast testas då strömmen överstiger 1A 
eftersom att lägre strömmar inte ger ett pålitligt resultat.

För utförligare information om testkoden hänvisas till bilaga.

4.5 EMC test (elektromagnetisk kompabilitet)
På prototypkortet är det regulatorerna med dess kringkomponenter som står för de högfrekventa signalerna.
Ripplet (överlagrad högfrekvent spänning på signal) från den  switchregulator som belastas av en tänkt 
processor (12Ω→370mA) på stiftlistpinnen vcc blev vid testning en triangelvåg på 10mV och 149kHz i 
förhållande till jord. De högfrekventa spänningssvängningarna från regulatorn fortplantar sig över hela kortet 
med små spänningsvärden på några millivolt. På kortets pluspol mättes ett rippel på 4.4mV i förhållande till 
jord.
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4.5.1 Luftburen emission

Mätområde
Mätområdet börjar vid  30MHz eftersom det krävs så höga effekter för att stråla ut på lägre frekvenser.  Det 
krävs även större antenner för att mäta lägre frekvenser. På högre frekvenser krävs endast någon milliwatt för 
att stråla.

Uppkopplingen
En spektrumanalysator användes tillsammans med programmet EMIPAK3 på en persondator för att skapa en 
kurva under ett svep mellan 30MHz och 1Ghz. Antennen placerades med ett riktmärke på antennen 1m ifrån 
bordet där kortet låg nära kanten. Ett 12V bilbatteri kopplades som strömmatning till både utvecklingskortet 
och prototypkortet, se figur 25.

Mätningar
En mätning genomfördes först med endast utvecklingskortet inkopplat, grafen för detta kan ses i figur 26. 
Här syns att baskurvan varierar i höjd på grund av en offset som ska kompensera för att antennen inte är 
linjär utan förstärker bättre på vissa frekvenser. Enskilda spikar uppkommer från klockfrekvenser och dess 
övertoner åt båda håll. Där det finns många frekvenstoppar nära varandra är det fyrkantsvågen från 
regulatorer som ger upphov till dessa. Det finns röda stödlinjer i grafen anger gränsvärde för vad som är 
tillåtet att stråla ut, dessa linjer är inte helt linjära.
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Figur 25: Uppkopplingen för mätning av luftburen EMC (bilden visar en  
mätning på endast utvecklingskortet).
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En mätning genomfördes sedan med både utvecklingskortet och prototypkortet, grafen för detta kan ses i 
”figur 27”. Denna graf ser till och med lite snällare ut, vilket kanske kan förklaras av att antennen nu riktades 
mitt emellan korten. Men det kan även vara så att det är utvecklingskortet som strålar mest och prototypkortet 
hjälper till att dämpa denna strålning. Några få nya toppar syns dock, men hela kurvan ligger långt under 
gränsvärdet för vad som är godkänt (se röda linjerna).

Konstlaster vid mätningen
Vid denna mätning då även prototypkortet var inkopplat så kopplades en konstlast på 48Ω (effektmotstånd 
motsvarande externa enheter) på ”externa enheter”-utgången som drog 0.1A. Det kopplades även en konstlast på 6Ω 
(effektmotstånd motsvarande processorn) på Vcc-pinnen som då drog 0.4A. Detta ger en effekt över den linjära LDO-
regulatorn på P=U*I=(5-3.3)*0.4=1.7*0.4=0.68W vilket gjorde kretsen lite ljummen. 

En konstlast på 3.3Ω (effekt motstånd av modell större, motsvarande last på systemet som exempelvis en 
magnetventil) kopplades till prototypkortets utgång och lasten drog då 3A. En så låg ström valdes för att inte överhetta 
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Figur 26: Mätning av luftburen EMC med endast utvecklingskortet inkopplat.

Figur 27: Mätning av luftburen EMC med  både utvecklingskortet och prototypkortet inkopplade.
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varken komponenter eller konstlast i form av effektmotstånd. Detta effektmotstånd blev ganska varm även fast den stod 
på en jordad kopparskiva (bänk) vilken även den blev lite varm fast endast lokalt runt effektmotståndet. Över 
motståndet blev effekten P=U*I=12*3=36W. Över brytare och polskydd blev den P=R*I^2=0.01*3^2=90mW vilket 
går bra utan extra kylfläns. En ökning av inspänningen till 24V skulle resultera i en högre ström på 6A vilket 
skulle ge en effekt på P=U*I=24*6=144W, vilket är en fyrdubbling av effekten vid 12V och samma 
resistans.

Grundläggande mätningsreferenser
För att få en uppfattning om hur grafen ser ut då det avstörda rummet är stängt så gjordes en mätning på detta utan 
någon utstrålande apparatur igång. Grafen för detta kan ses i ”figur 28”.

Grafen för samma rum men då dörren till rummet står öppen kan ses i ”figur 29”. Här syns att det blir mycket 
störningar från aparatur utanför det avstörda rummet. Dessa störningar kommer bland annat från lysrörsarmaturer.
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Figur 28: Grundnivån i det avstörda rummet med dörren stängd.

Figur 29: Utstrålingen i det avstörda rummet med dörren öppen.
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4.5.2 Ledningsbunden emission

Uppkopplingen
 Mätutrustningen bestod av ett mätinstrumentet som var matat av ett bilbatteri. Ut från instrumentet gick det 
en kabel till en frekvensanalysator som var kopplad till en dator innehållande programmet EMIPAK3 som 
kunde styra analysatorn och genomföra svep över olika frekvenser enligt önskemål. Mellan instrumentet och 
frekvensanalysatorn satt även en 20dB dämpning som kopplades in mellan instrumentet och 
kabelanslutningen. Uppkopplingen i det avstörda rummet kan ses i figur 30. Det intressanta mätområdet för 
ledningsbunden emission är från 150kHz upp till 30MHz.

Mätningar
En första mätning gjordes utan någonting kopplat till mätutrustningen. Detta för att se vilket grundbrus som 
kunde detekteras. Grafen för detta kan ses i ”figur 31”.
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Figur 30: Uppkoppling för mätning av ledningsbunden EMC.
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I nästa mätning kopplades mätutrustningen till prototypkortets matningsanslutning vilket då medförde att 
prototypkortet matades från bilbatteriet via mätinstrumentet. Utvecklingskortet med processorn var kopplat 
till prototypkortet för att styra detta. Dock matades utvecklingskortet från ett annat batteri. Grafen för detta 
kan ses i figur 32. Här syns att det blev några stora störningstoppar. Vid en sökning med en liten antenn över 
korten kom det fram att den största störningen ändå kom ifrån två spolar på utvecklingskortet.
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Figur 31: Mätning av grundbruset då inget var inkopplat till mätutrustningen.

F
igur 32: Mätning på matningen till prototypkortet då det var ihopkopplat med utvecklingskortet som matades  
från annat batteri.
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Vid mätning på endast prototypkortet utan koppling mot utvecklingskortet så visade det sig att de toppar som 
tidigare inte var så höga nu växte sig högre. Detta berodde troligen på att dessa tidigare dämpats av det andra 
kortet. Grafen för detta kan ses i figur 33.

Vid mätning på endast utvecklingskortet utan koppling mot prototypkortet så visade det sig att de tidigare 
höga topparna nu växte sig ännu högre. Även detta berodde troligen på att dessa tidigare dämpats av det 
andra kortet. Grafen för detta kan ses i figur 34.

Störningsreducering
Enligt grafen i ”figur 34” då endast prototypkortet var kopplat kan ses att topparna blir lite för höga för att 
vara godkända. För att motverka störningar kan en kondensator eller en spole med lämpligt värde hjälpa.

Examensarbete
Anders Larsson
anders@gamemaker.se sida 39/96

Figur 33: Mätning på matningen till prototypkortet utan koppling mot utvecklingskortet.

Figur 34: Mätning på matningen till utvecklingskortet utan koppling mot prototypkortet.
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Vid ett test med att koppla en polär kondensator på 330µF mellan matningsingångarna så sänktes (dämpades) 
topparna. Samma metod hjälpte även för att få ner störningstopparna på utvecklingskortet. Dock kan inte en 
polär kondensator användas då systemet även ska tåla polväxling.

Efter ett antal tester kunde konstateras att en spole på 100µH i kombination med en kondensator på 220nF 
som ett LC-filter gav goda resultat, varefter dessa löddes fast och gav grafen i figur 35.

LC-filtret blir ett lågpassfilter vars brytfrekvensen kan räknas ut med formeln:
w=( 1

2pi∗√( LC)
)=( 1

2pi∗√(100µ∗220n)
)≈34kHz

Vid brytfrekvensen är reaktansen hos L och C lika. Denna reaktans kallas för den karaktäristiska impedansen 
för LC-filtret. Detta betyder att L och C är i resonans vid brytfrekvensen. Induktiva reaktansen ökar då 
frekvensen ökar vilket stoppar högfrekventa signaler från att ta sig till strömkällan. Den kapacitiva 
reaktansen minskar med ökad frekvens och kortsluter bort högfrekventa signaler.

Vid 12V batteri blev filtrets resistans RDC=U/I=15m/150m=0.1Ω vilket ger en effektförlust på 
P=U*I=15m*150m=2.25mW. Vid 24V batteri blev filtrets resistans även här RDC=U/I=30m/300m=0.1Ω 
vilket här ger en effektförlust på P=U*I=30m*300m=9mW.
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Figur 35: Mätning med en 100uH spole på matningen till regulatorerna samt en 220nF kondensator  
närmast det matande 12V batteriet.
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5 Resultat

5.1 Resultat hos prototypens väsentliga delar

Prototypens funktion
Prototypkortet fungerade så som det var tänkt. Några mindre korrigeringar fick dock göras för att kortet 
skulle klara alla krav. 

Prototypens EMC-värde
Både den utstrålande och den ledningsbundna emissionen gav till slut ett mycket väl godkänt resultat som låg 
långt under gränsvärdet.

Resultat vid körning av testprogrammet
Testprogrammet fungerade bra och kunde detektera resultatet från testerna på ett önskvärt sätt.

Väl förberedd för SIL3-standarden [4]
Prototypen klarar att hamna i ett personsäkert läge då ett fel uppstår. Naturligtvis måste en gräns sättas 
någonstans för vilka fel som kan anses rimliga att kunna inträffa. Denna rimlighet kan beräknas genom en 
formel där alla komponenter tas med i beräkningen i form av ett värde för dess pålitlighet i tiden. Detta 
behöver räknas fram, för att få ett värde på hur personsäkert systemet är, och därav om det kan klassas som 
SIL3.

Prototypens kortstorlek
Kortets storlek är i nuläget troligen alldeles för stort. Den storlek som prototypkortet tar ska senare hela 
styrsystemet uppta. Dock kan komponenterna tryckas ihop en del. Alla kondensatorer kanske inte krävs, samt 
att det finns en del ledig yta på kortet som nu består av ledningsbanor till stiftlister.

5.2 Sammantaget resultat
De flesta av de krav som ställs i kravspecifikationen (se bilaga) uppfylls. Krav nr 5a (överspänningshantering 
vid kortsluten LDO-regulator som matar processorn) uppfylls dock inte. Här får man fundera över om detta 
krav är så viktigt att det måste lösas på ett annat sätt eller om kravet kan ignoreras. Krav nr 1a (systemet ska 
klara ett fel och då hamna i personsäkert tillstånd) uppfylls inte heller helt. Om en huvudströmbrytare går 
sönder så försvinner även överspänningsskyddet som var kopplat mot den. Även här får man fundera över 
hur viktigt detta krav är och vikta det mot vad en förändring skulle innebära. Krav nr 16 (temperaturstigning 
på grund av effektutveckling) måste vidarebehandlas i framtida arbete då detta krav är riktat mot den 
slutgiltiga produkten.

Erinringar från prototypresultaten
Delen av det slutgiltiga styrsystemet som behandlas i denna prototyp måste komprimeras så att den tar 
mindre plats på kortet. En beräkning ska utföras för det slutgiltiga styrsystemet som visar om konstruktionen 
är tillräckligt säker  för att uppfylla SIL3-standarden.
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6 Diskussion/slutsats
Kraven
Kraven på prototypen var lite diffusa, designfilosofin var att lösningen skulle göras så bra som möjligt. Några 
riktlinjer togs ifrån volvostandarden [1] och några från SIL3-standarden. Dessa riktlinjer tillsammans med 
generella riktlinjer som företaget har sammansattes till kravspecifikationen i detta dokument.

Examensarbetets avgränsning
Från början var det inte tänkt att någon programmering skulle ingå i examensarbetet. Dock visade det sig att 
programmeringen krävdes för att kunna verifiera den huvudsakliga funktionen hos prototypen.

6.1 Delar som kan behöva vidareutvecklas

6.1.1 Extra huvudströmbrytare för ett säkrare system (krav 1a)
Systemet ska kunna detektera om en komponent går sönder som kan leda till att ett farligt tillstånd uppstår, 
samt vidta åtgärd för att det farliga tillståndet inte ska uppstå. Om en huvudströmbrytare går sönder i 
kortslutet tillstånd så ska alla slutsteg slås av  för att strömmatningen ska brytas. Om en huvudströmbrytare 
går sönder så försvinner även överspänningsskyddet som var kopplat mot den. Enligt volvostandarden [1] så 
kan det uppkomma en spänningspuls på 48V som varar i 2minuter. Om denna puls uppstår så skulle den slå 
sönder slutstegen och i värsta fall få dem att fastna i kortslutet läge.

En lösning på detta problem skulle kunna vara att ytterligare två huvudbrytare läggs till (med 
kringkomponenter för styrning), en i serie med varje av de befintliga huvudströmbrytarna, för att öka 
säkerheten. Denna lösning löser även det tidigare problemet med att kunna kontrollera så att slutstegen kan 
slås av vid drift, vilket då inte längre blir nödvändigt att testa.

Detta skulle även medföra ändringar i programkoden, dock inga större ändringar, utan skillnaden blir att fyra 
huvudbrytare ska slås av vid olika tillfällen istället för två, samt spänningen ska mätas efter varje 
huvudströmbrytare istället för endast efter de två som finns nu.

Nackdelen med denna lösning är att det tar mer plats på kortet, blir en extra komponentkostnad samt 
tillkommer fler komponenter som kan fallera. Eventuellt skulle det gå att förlita sig på att slutstegen inte 
utsätts för denna puls då en huvudströmbrytare går sönder eftersom det är så det tidigare styrsystemet ser ut 
(som fungerar bra) och eftersom en gräns måste dras någonstans på hur hög säkerhet som är rimlig att uppnå.

6.1.2 Alternativ lösning för den överspänningshantering som behandlas i krav nr 5a
För tillfället används här en 3.9V zenerdiod för att skydda mot överspänning om LDO-regulatorn skulle bli 
kortsluten. Dock ger zenerdioden inte något skydd utan en annan skyddsåtgärd krävs om detta krav är 
tillräckligt väsentligt för att leta efter en ny lösning till. Ett antal möjliga lösningsförslag presenteras här 
nedan.

Lösningsförslag 1
En lösning kunde vara att byta till ett lägre värde på zenerdioden då detta skulle vara en mycket enkel och 
billig lösning.

Om en zenerdiod på 3.6V väljs (enligt databladet max 3.8V) skulle strömmen bli I=U/R=1.2/1.17=1A och då 
skulle säkringen lösa ut på 300ms, med en effektförlust över zenerdioden på P=U*I=3.8*1=3.8W (klarar 
20W i 100ms enligt databladet). Detta är på gränsen av vad zenerdioden klarar av, därav bör en kraftigare 
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(5W) zenerdiod väljas. Vid en efterforskning hittade endast sådana från USA-lager så de beställs inte i 
nuläget.

Vid ett test med en 3W 3.6V zenerdiod visade den sig bryta först vid 4V, vilket då gav en betydligt längre 
uppmätt utlösningstid på 9s, vilket kan ses i ”figur 36”. Enligt beräkning skulle strömmen bli 
I=U/R=1/1.17=0.85A och då skulle säkringen lösa ut på 2s enligt databladet. Dock medför en liten differens 
av värdena här en stor skillnad på utlösningstiden. Effektförlusten över zenerdioden är nu 
P=U*I=4*0.85=3.4W, så det är på gränsen att zenerdioden inte brinner upp innan säkringen löst ut. Detta 
skulle kunna lösas med en kraftigare (5W) diod, men det tar ändå för lång tid för att vara säkert, så detta 
alternativ är ingen bra lösning. Dessutom drar 3.6V zenerdioden (tillsammans med LVD-kretsen som enligt 
databladet drar max 10µA) nu 40mA i normaldrift, vilket är en mycket stor läckström som även det talar för 
att en annan lösning krävs.

Slutsats
Denna lösning är inte tillfredsställande.

Lösningsförslag 2
En lösning kunde vara att ändra den justerbara 5V-regulatorns utspänning från 5V till 8V för att mata 3.3V-
regulatorn. Då måste 5V (Vref+interna enheter) få lägre (5V) spänning från någon annan regulator, antingen 
en switchregulator eller en LDO-regulator. Troligen är en LDO-regulator det billigaste alternativet.

Om en zenerdiod på 3.6V väljs (enligt databladet max 3.8) skulle strömmen bli I=U/R=(8-3.8)/1.17=3.6A 
och då skulle säkringen lösa ut på 6ms, med en effektförlust över zenerdioden på P=U*I=3.8*3.6=13.68W i 
6ms (klarar 75W i 6ms enligt databladet).

För Vref blir strömmen med den nya LDO-regulatorn och en zenerdiod på 5.6V (enligt databladet max5.9V) 
om  LDO-regulatorn skulle kortsluta: I=U/R=(8-5.9)/1.17=1.8A, och då skulle säkringen lösa ut på 30ms.
P=U*I=5.9*1.8=10.62W i 30ms (klarar 38W i 30ms enligt databladet). 

Slutsats
Denna lösning är inte okej eftersom inspänningen till prototypkortet ska kunna gå ner till 6V och ändå kunna 
mata processorn.

Lösningsförslag 3
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Figur 36: Säkringen löste ut efter  
9sekunder med 3.6V zenerdiod.
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En lösning kunde vara att driva 3.3V pinnen separat med en switchregulator från 60V direkt. Detta ger dock 
många ytterligare komponenter på kortet vilket tar mycket plats, ökar kostnaden samt ger fler komponenter 
som kan fallera.

Slutsats
Troligen ingen bra lösning.

Lösningsförslag 4
Ett alternativ till 3.3V LDO-regulatorn kunde vara att seriekoppla tre dioder efter 5V-regulatorn, dock kan 
det då bli svårt att reglera fram ett värde nära 3.3V, och värdet kan variera mellan olika dioder samt vid olika 
belastning från processorn, samt att även dioderna kan gå sönder, så att en regulator verkar mer lämplig till 
denna reglering. Det skulle även vara intressant att testa att seriekoppla dioder mot jord för att erhålla 
spänningsreglering och se hur brant brytningen blir. Även här skulle då spänningsregleringen variera med 
varje diods egna värde.

Slutsats
Denna lösning skulle kunna undersökas ytterligare.

Lösningsförslag 5
En lösning kan vara att ha 3.3V referens till AD-omvandlaren istället för 5V. Därav skulle inte 3.3V LDO-
regulatorn behövas utan switchregulatorn skulle kunna ge en utspänning på 3.3V direkt. Detta kan dock ge 
problem på det andra prototypkortet där det för tillfället finns kretsar som vill ha en matningsspänning på 
över 3.3V.

Slutsats
Detta kan vara en lösning beroende på vad det andra prototypkortet behöver förses med för spänningar.

Lösningsförslag 6
Ett bra alternativ kan vara att räkna med att LDO-regulatorn inte går sönder om inte switchregulatorn som 
sitter före den går sönder. Gränsen måste dras någonstans i hur säkert ett system kan göras, och denna 
komponent får en snäll spänning från switchregulatorn så den borde ha en bra hållbarhet. Därav behöver inte 
systemet kunna räkna med en liten spänningshöjning på 5V på I/O-pinnen vcc.

Slutsats
Bästa lösningen är troligen att inte ha något skydd alls mot om LDO-regulatorn fallerar, utan räkna med att 
risken för att detta ska inträffa är mycket låg.

6.2 Zenerdiodernas branthet
Vid en testning av zenerdioder på olika värden kunde det fastslås att zenerdioder på 5.6V hade en mycket 
brantare kurva av förhållandet mellan spänning och ström över den än zenerdioder på 3.6V och 3.9V.
En zenerdiod på 3.9V läckte 20mA redan vid 3.3V och släppte igenom 100mA vid 3.9V medans en 5.6V 
zenerdiod inte läckte någonting vid 5.5V men ändå 100mA vid 5.6V. Zenerdioden på 3.6V läckte 20mA vid 
2.9V och släppte igenom 142mA vid 3.6V. Detta beteende kan även ses i databladet [3], ett utklipp från 
databladet som visar detta kan ses i figur 37.

Av detta kan man dra slutsatsen att en diod på 5.6V är brantare och därför mer trevlig att använda eftersom 
den bryter vid en mer exakt spänning och inte ligger och läcker vid spänningar nära denna.
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6.3 Tänkbara alternativ till zenerdioder

6.3.1 Shuntregulator
Zenerdioderna är som syns i ”figur 37” inte alltid så branta, dessutom finns de bara på vissa bestämda värden. 
En så kallad shuntregulator kan användas för att få samma funktion som en zenerdiod, men få den att slå på 
brantare. Shuntregulatorn kan även ställas på en önskad brytspänning. Dock kräver denna krets 
kringkomponenter i form av tre resistorer och en kraftig transistor. Ett exempel på en shuntregulator är 
TL431, se figur 38.

Källa: Datablad för shuntregulatorn TL431 [15].
 

6.3.2 Crowbar krets
Ett alternativ till shuntregulatorn är en crowbar krets, se figur 39. Skillnaden är att då tyristorn (eller diac:en) 
börjat leda så leder den tills spänningen genom den slås av. Kondensatorn förhindrar att tyristorn slås på av 
en störningsspik.
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Figur 37: Graf över brantheten hos zenerdioderna i 1SMB5913BT3 serien.

Figur 38: Shunt regulator för högström
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Källa: Datablad för shuntregulatorn TL431 [15].

6.3.3 Transistor i kombination med zenerdiod
Ett annat alternativ för att få ett brantare frånslag kan vara att styra en transistor från en zenerdiod i serie med 
en resistor, dock kan då inte spänningen justeras steglöst vilket den kan hos en shuntregulator.

6.4 Diskussion runt lågpassfiltret som motverkar ledningsbunden EMC
Några riktlinjer är att in- och utgång på filtret ska hållas isär. Filtret ska kopplas med korta ledningar och 
delar som är före och de som är efter filtret ska hållas isär.

Ett test gjordes med en polär kondensator tillsammans med en diod mellan polerna vilket skulle motverka att 
kondensatorn får fel polaritet vid polväxling Det kunde konstateras att kondensatorn nu inte gjorde någon 
filterverkan alls på störningarna, troligen på grund av att kondensatorn även ska ta positiva störningar från 
jord.

6.5 Tänkbara förbättringar

6.5.1 Layout
Det kunde i efterhand varit klokt att lägga det plan som ska leda den högre spänningen som kan ha en stor 
ström i en kant av kortet istället för mitt i kortet, dels för att det då inte ligger mitt i jordplanet och dels för att 
de kretsarna som strömmen går igenom då enkelt skulle kunna kylas mot en eventuell kylfläns vid kortets 
kant. Kylflänsar är dock inte aktuellt i detta fall då kortet ska bakas in i en massa med kylande effekt, men 
det kan ändå vara bra att hålla borta värmen från övriga komponenter samt i en kant för effektivare 
avkylning.

Eftersom alla komponenter löddes för hand var vissa footprints för de större komponenterna lite i minsta 
laget eftersom de skulle värmas på kanten så lodet skulle tränga in under komponenten. Säkringen fick inte 
en optimal plats då den löddes fast utan hållare mellan två stora komponenter.

Transientdiodens ledningbana måste ha större ledaravstånd (clearance) för att klara pulser på upp till 600V.

6.5.2 Komponentjusteringar
Zenerdioden som sitter efter PTC-motståndet borde väljas lite kraftigare samt placeras så nära PTC-
motståndet som möjligt för att ge snabbare uppvärmning och därigenom snabbare utlösning av detta. Det 
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Figur 39: Crowbar krets
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skulle även kunna vara intressant att undersöka om det finns lämpliga kretsar som innehåller en kombination 
av ett PTC-motstånd och en zenerdiod för att erhålla en snabbare utlösning av PTC-motståndet.

6.5.3 Framtida arbete
Vid konstruktion av den riktiga produkten ska de nu mot stiftlisterna kopplade filtren placeras så nära 
processorn som möjligt för att motverka störningar. Detta kunde inte göras på prototypen eftersom 
processorn inte sitter på prototypkortet.

6.6 Alternativa lösningar

6.6.1 Alternativ koppling för polväxlingsskyddet (sämre lösning)
En tanke var att koppla transistorn som nu styr polskydds-MOSFET:en via I/O-pinnen ”on/off_3” direkt till 
högströmsbanan, istället för till denna pinnen, samt istället koppla I/O-pinnen ”on/off_3” till en transistor 
som kan bryta spänningen till den andra genom att dra mot jord då övervakningsprogrammet ska testa brytare 
och polskydd. Detta skulle göra att strömmätning i brytarkretsen inte krävs för att öppna polskydden. Dock 
fungerar inte denna lösning om kretsen först leder i framriktningen och sedan tvärt byter riktning, vilket kan 
inträffa om en större spänning kopplas i backriktningen än den som redan leder i framriktningen. Detta kan 
inträffa om ett kraftigare batteri kopplas i backriktningen eller om batteriet först är kopplat både till ingång 
och utgång för att sedan bryta spänningen i framriktningen, vilket exempelvis kan inträffa då fordonets 
tändning stängs av.

6.6.2 Alternativ spänningsreglering vid platsbrist
Eftersom utrymmet är begränsat på det kort som senare ska innehålla hela styrsystemet så kan det vara ett 
alternativ att endast använda en spänningsregulator istället för två. Problemet är då att om utgången till 
externa styrenheter kortsluts så kan processorn bli strömlös. Detta är endast ett problem en kort stund efter 
kortslutningen eftersom PTC-motståndet sedan löser ut så att strömmen till kortslutningen begränsas. Så 
strömbristen till processorn skulle kunna lösas med en diod och en kondensator på ledningsbanan mellan 
externa matningen och processorn, där kondensatorn förser processorn med ström under ett kort avbrott.

Ett annat alternativ till dioden och kondensatorn kan vara att lägga en resistor på några ohm (tex 3Ω) innan 
utgången till externa styrenheter för att en kortslutning ska dra mindre ström så att processorn inte blir 
strömlös under kortslutning.

6.7 Allmänna iaktagelser

6.7.1 Strömmens fördelning på kanalerna
Exakt samma spänningar avlästes efter båda brytarna, men strömavkänningen skilde upp mot 20% så 
strömmen är alltså ojämnt fördelad över kanalerna. Det visade sig att ju större strömmen blir desto jämnare 
fördelar den sig mellan kanalerna.

Sned strömfördelning mellan kanalerna
Då båda polskydden var på så registrerades mycket olika strömmar i de båda kanalerna vid låga strömmar 
(0.8A resp. 0.45A).  Däremot när ett polskydd är avstängt så går all ström genom den andra 
huvudströmbrytaren. Eftersom en brytare ska klara all ström så är det inget problem att kanalerna belastas 
olika mycket så länge effektutvecklingen över den huvudströmbrytare som leder mest inte ger en för hög 
värmeutveckling.
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Resistansen i kanalerna
Eftersom resistansen genom en huvudströmbrytare är endast 9mΩ, och resistansen genom polskyddet endast 
är på 10mΩ enligt databladet så spelar ledningsbanornas längd en stor roll beträffande hur mkt ström som går 
genom de olika kanalerna. Resistansen genom vardera kanals ledningsbanor uppmättes till 2.89mΩ, 
respektive 3.39mΩ. Denna mätning genomfördes genom att mäta spänningsfallet och strömmen över 
bandelarna, samt beräkna R=U/I. Resistansen genom komponenterna beror på spänningen och strömmen.

Strömmätningsformeln inte bra vid låga strömmar
Som kan ses i ”figur 40” så är strömmätningen i huvudströmbrytarna ganska linjär för högre strömvärden, 
men under 1A varierar värdet mycket och skiljer sig även mellan varje enskild komponent. Därav kan 
fastslås att formeln från smartFET:ens datablad [16] för att beräkna detta värde inte går att använda för låga 
strömmar. 

Ett test gjordes med att byta ut 1.8kΩ motstånden mot 1kΩ men detta verkade inte göra någon skillnad på 
strömmätningens linjäritet. KILIS-värdet ligger runt  13000.

Olika summa av sammanlagda strömmen
Det visade sig att om strömmen gick genom båda huvudströmbrytarna så detekterades den som mindre än om 
all ström gick genom endast en huvudströmbrytare. Detta berodde på att KILIS-värdet var större för de mindre 
strömmarna som då gick genom varje brytare. Den ena kanalen detekterade även alltid en större ström än den 
andra, detta berodde på olika KILIS-värden för huvudströmbrytarna. Formeln för  KILIS-värdet är:  KILIS = IIL/IIS 

där IIL är faktiska strömmen genom huvudströmbrytaren och IIS  är den ström som ligger över 
strömavkänningsmotståndet. Detta betyder att ett stort KILIS-värde ger ett litet IIS-värde.

6.7.2 Läckström leder till spänning efter huvudströmbrytare
Då huvudströmbrytaren var på och matades med 12V kunde 12V mätas upp efter huvudbrytaren och 11.66V 
efter polskyddet. Detta beror på att det blev ett spänningsfall på 0.34V över dioden i MOSFET:en då 
polskyddet var avstängt. Om däremot polskyddet var påslaget så blev spänningen efter polskyddet 12V. På 
den avstängda kanalen kunde nu uppmätas 1.5V då ingen last var kopplad. Denna spänningen uppkommer på 
grund av en liten läckström.
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Figur 40: K(ILIS)-värdets förändring vid olika lastströmmar vid test av två  
huvudströmbrytare.
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Vid obelastade avstängda huvudströmbrytare kunde en spänning på 1.28V avläsas efter huvudströmbrytaren 
på grund av läckström genom huvudströmbrytaren. Eftersom ingen last var kopplad så kunde en spänning 
skapas av den lilla ström som läcker igenom huvudströmbrytaren. Sammanlagda läckströmmen genom 
stängda brytare med last kopplad uppmättes till 25µA (vid 12V matning och 0.77Ω last). Utspänningen var 
0.00V med last inkopplad och 1.23V utan last kopplad. Enligt databladet så är huvudströmbrytarens 
läckström på maximalt 50µA.

6.7.3 Effektförlust över huvudströmbrytare och polskydd
På spänningsaggregatet ställdes in 11.92V och 16A. Det gav ett spänningsfall på 0.16V över brytare och 
polskydd. Det motsvarar en effektförlust på P=0.16*16=2.56W. Vid 24V och 30A blev spänningsfallet över 
brytare och polskydd 0.3V vilket ger en effektförlust på P=U*I=0.3*30=9W. När all ström körs genom en 
kanal blir spänningsfallet 0.6V (vilket sedan ökar med värmen). Detta ger en effektförlust på 
P=U*I=0.6*30=18W.

Då en last kopplades som drog 10A så blev det ingen direkt uppvärmning av komponenterna. Vid 20A blev 
huvudströmbrytarna och polskydden sakta varma. Vid 30A blev huvudströmbrytarna och polskydden snabbt 
varma.

6.7.4 Mätinstrumentens inre resistans
Om spänningen mäts med oscilloskop så visar det en lite lägre spänning på pinnen efter filtret än innan filtret, 
detta beror på att mätinstrumentet drar en liten ström (inre resistans hos oscilloskopet på 1MΩ) varav det blir 
ett litet spänningsfall över varje resistor. Processorns AD-omvandlare läser av dessa värden mer korrekt på 
grund av korta samplingstider. Vid avläsning med AD-omvandlaren kunde det konstateras att dessa  värden 
var helt lika (alltså före och efter resistorerna i filtret). Vid AD-mätning fladdrade värdet mycket vid mätning 
före filtret, men detta stabiliserades med en kondensator under mätningen.

6.7.5 Regulatorns tillstånd
Om ingen last är kopplad till regulatorn så syns på dess utgång att  regulatorn arbetar i discontinuous mode, 
se figur 41. Om lasten är högohmig så att det endast flyter en liten ström så arbetar även då regulatorn i 
discontinuous mode, dock ser signalen lite renare ut då, se figur 42. Om däremot en lågohmig last kopplas så 
att den drar mer ström så genereras en fyrkantsvåg på regulatorns utgång, se figur 43. Med sänkt inspänning 
får denna fyrkantsvåg en lägre amplitud. Detta kompenseras med att dutycycle:n ökas.
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Figur 41: Discontinuous mode på regulatorns  
utgång då ingen last är kopplad.
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6.7.6 Kondensatorspänning
En kondensator som laddats upp med 6V som ska förse en last som kräver en spänning på 6V har ingen nytta 
av att en lägre spänning (5V) ligger kvar på matningen till denna, utan tiden kondensatorn klarar att driva 
lasten blir densamma som om ingen spänning låg kvar på matningen. Detta testades genom att 
parallellkoppla två nätaggregat på 12V respektive 5V med en diod emellan nätaggregaten för att motverka 
eventuell backspänningspåverkan från det nätaggregat som matade 12V till det som matade 5V. Anledningen 
till att det inte blev någon skillnad mellan då matningsspänningen slogs av helt eller sänktes till 5V är att 
kondensatorerna i båda fall håller en högre spänning och därigenom vill pressa tillbaka allt som försöker 
komma igenom dioden. 
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Figur 43: Fyrkantsvåg på regulatorns utgång 
vid lågohmig (12Ω) last.

Figur 42: Discontinuous mode på regulatorns  
utgång vid högohmig (81Ω) last.
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6.8 Jämförelse mot tidigare produkt

Tidigare gränsvärden
Gränsvärdena för den tidigare produkten var maximalt 28V och 20A, samt en maximal temperatur på 80°C.��  
Alltså var produkten inte säkrad mot de höga spänningar som enligt volvostandarden [1] kan uppkomma. 
Styrsystemet fick heller inte ha en för hög omgivningstemperatur för att kunna hålla lådans temperatur under 
80°C.

Polaritetsskyddets effektförlust
Ett problem hos den tidigare produkten var att den hade en kraftig diod med ett spänningsfall på 0.9V som 
polaritetsskydd. Denna diod blev mycket varm vid högt strömuttag. Vid ett strömuttag på 20A blev 
förlusteffekten över dioden P=U*I=0.9*20=18W. Detta kan jämföras mot den effektförlust som ligger över 
polaritetsskyddet på den nya prototypen vid ett strömuttag på hela 30A. Effektförlusten på prototypen är vid 
jämn uppdelning mellan kanalerna P=(R/2)*I2=0.004*900=3.6W och i värsta fall om all ström går genom en 
kanal P=R*I2=0.008*900=7.2W.

Slutstegens säkerhet
Samma slutsteg som nu används användes även på förra styrsystemet, dock klarar inte dessa en puls på 48V 
som varar i 400ms, och enligt volvostandarden [1] ska en puls på 48V kunna vara i 2minuter. Eftersom dessa 
styrsystem har fungerat bra så uppkommer denna typ av puls troligen mycket sällan, dock kan detta vara en 
säkerhetsrisk om slutsteget fallerar i kortslutet läge på grund av denna puls.

Spänningsövervakning på högspänningsdelen
Tidigare kopplades den höga spänningen via en diod direkt till slutstegen. Om ett slutsteg skulle gå sönder i 
kortslutet läge skulle strömmen inte kunna brytas automatiskt, utan endast via mekanisk brytare om en sådan 
ens kopplats in av montören mellan fordonsbatteriet och styrsystemet.

Spänningsövervakning på lågspänningsdelen
Som kan ses i ”figur 44” sköttes överspänningsskydden av zenerdioder i kombination med PTC-motstånd. 
Ett PTC-motstånd mot externa styrenheter, samt ett för hela lågspänningsdelen där zenerdioden började leda 
på 30V och bröt helt på 40V.

I den nya prototypen så klarar regulatorerna 60V och därav behövs ingen spänningsbegränsande zenerdiod 
tillsammans med PTC-motstånd där. På utgången till externa styrenheter har placerats en diod på prototypen 
för att motverka backspänning, varpå PTC-motståndet och zenerdioden här bytt plats för att klara av att leda 
bort strömmen vid överspänning om regulatorn skulle gå sönder.

Nu har en säkring placerats  vid processormatningen istället för det PTC-motstånd som tidigare säkrade upp 
hela lågspänningsdelen. Anledningen till att en säkring istället används på prototypen är att en snabb säkring 
löser ut snabbare än motsvarande PTC-motstånd vid låga strömmar, och att säkringen endast löser ut då 
modulen ändå ska kasseras på grund av trasig och kortsluten regulator.

Problem kunde tidigare uppkomma om PTC-motstånden valdes för likvärdiga då fel PTC-motstånd isåfall 
kunde lösa ut. Den situationen kan inte uppkomma med den nya lösningen.
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Bilagor

1 Kravspecifikation samt tester och resultat av dessa krav

1.1 Generella krav och tester (på hela prototypen)
Krav har tillkommit, tagits bort samt flyttats om. Därav finns inte alla numreringar i listan.

Krav nr 1a Klara ett fel
Prototypen ska förberedas i största mån för att uppfylla SIL3-standarden. Detta sker genom 
att säkerställa att om en komponent fallerar så ska systemet hamna i felsäkert läge. Alla 
komponenter kan inte skyddas, därav har huvudströmbrytare, polskydd och 
switchregulatorer  (eventuellt LDO-regulatorn) satts som de komponenter som detta krav 
gäller. För att kunna detektera fel på huvudströmbrytare eller polskydd så krävs ett 
programkodstest. Då övervakningsskyddsprogrammet upptäcker felaktig funktion hos 
huvudströmbrytare eller polskydd ska  processorn slå av alla slutsteg, dock är inte detta 
något som rör prototypen.

Testfall På högspänningsdelen ska processorn kunna detektera om en huvudströmbrytare fallerar. De 
tre fellägen som kan tänkas uppstå är kortslutning, avbrott eller spänningsfall.
1. Kortslutning kan simuleras genom att koppla huvudströmbrytarens styrpinne till +5V.
2.Avbrott kan simuleras genom att koppla huvudströmbrytarens styrpinne till 0V.
3.Spänningsfall kan simuleras genom att koppla mätpunkterna till olika spänningar. 

De mätningar som ska utföras är spänningsmätning före brytare,  mellan brytare och 
polväxlingsskydd, samt strömmätning genom huvudströmbrytare.

Det ska även kunna detekteras om polväxlingsskyddet fallerar. De tre fellägen som kan 
tänkas uppstå är kortslutning, avbrott eller trasig diod.
1.Kortslutning kan simuleras genom att koppla MOSFET:ens styrpinne till +5V.
2.Avbrott förutom genom dioden kan simuleras genom att koppla  MOSFET:ens styrpinne 
till 0V. Totalt avbrott kan inte simuleras med nuvarande koppling.

Trasig diod resulterar antingen i kortslutning i båda riktningar eller avbrott i båda riktningar. 
Eftersom polaritetsskyddet ska slå på först vid ström i framriktningen som mäts i 
huvudströmbrytaren så kommer strömmen att brytas då dioden inte leder vid avbrott, och 
även om dioden kortsluts kommer styrsystemet att brytas av att test2 fallerar (se kapitel 4.4).

Testresultat Detta testas i programkodstester se kapitel 4.4.

Resultat Om kravet är uppfyllt är en smakfråga eftersom gränsen på säkerhet kan dras på olika nivå. 
Programkodens tester fungerar tillfredsställande.

Krav nr 1b Säkert tillstånd
När mikrokontrollern blir spänningslös ska strömmen till prototypens utgång automatiskt 
brytas. Alla utgångar från mikrokontrollern som styr prototypen ska ligga låga då 
mikrokontrollern är spänningslös.

Testfall Vid spänningslös mikrokontroller ska styrpinnarna till huvudströmbrytarna och 
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polaritetsskydden vara avaktiverade vilket kan mätas, och komponenterna ska kontrolleras 
så att de då är avslagna.

Testresultat Då brytarna var avslagna uppkom en läckström på 25uA (enligt databladet max 50uA). 
Detta gav en utspänning på 1.23V med denna låga ström så det är inget problem.

Resultat Kravet är uppfyllt.

Krav nr 2 Matningsspänning
1. Prototypen ska klara en spänning från fordonets matningsbatteri vilka är på 12V eller 
24V. Prototypen ska även klara spänningsdippar på ner till 6V och toppar på upp till 58V 
under begränsad tid enligt volvo standarden STD 515-0003 [1]. 
2. Enligt Volvo-standarden [1] ska 48V klaras kontinuerligt i 2min, då utan krav på full 
funktionalitet för att sedan återgå till normaldrift.
3. Enligt Volvo-standarden [1] ska en spik på 58V klaras i 600ms vid en källresistans på 
mellan 1.8Ω och 3.5Ω.
4. Enligt Volvo-standarden [1] ska styrsystemet kunna drivas kontinuerligt mellan 9V och 
36V, och ha full funktionalitet vid dessa matningsspänningar.
5. Det ska finnas möjlighet för externa enheter som kopplas till prototypens utgång att dra 
30A från fordonsbatteriet genom prototypen.

Testfall 1. Prototypen ska testas med matning på 12V respektive 24V samt en spänningsdipp på ner 
till 6V i 47ms för 12V matningsspänning och i 112ms för 24V matningsspänning  (se graf i 
volvostandarden STD 515-0003 [1]).
2. Prototypen ska testas med 48V kontinuerligt i 2minuter. I detta fall ska 
huvudströmbrytarna bryta strömmen med hjälp av att kopplad zenerdiod känner av 
överspänning.
3. Prototypen ska testas med en spik på 58V i 600ms.
4. Prototypen ska testas med 9V kontinuerligt, samt 36V kontinuerligt med full 
funktionalitet. 
5. Det ska testas att koppla laster till slutstegsuttaget som drar 30A.

Testresultat 1. 7V inspänning kan driva och ger rätt värden hos både hög- och lågspänningsdelen. 6V 
inspänning ger lite lågt värde ut från 5.5V regulatorn. Detta är dock inget problem eftersom 
Vref_verify justerar ADC-mätningen. Dessutom finns kondensatorbuffertar som klarar att 
hålla spänningen dessa korta tider.
2.Vid 37.3V slog överspänningsskyddet hos huvudbrytaren av. Alltså fungerar det bra med 
48V kontinuerligt som bryts av huvudströmbrytaren. Transientdioden leder först vid 55V då 
den släpper igenom 4mA så den tar inte effekten från den  kontinuerliga strömmen vid 48V.
3. Vid en spänning på 58V och en ingångsresistans motsvarande källresistansen (se 
volvostandarden [1]) på 3.3Ω dras en ström på 100mA (ej strömbegränsat) genom 
transientdioden. Detta gör transientdioden lite varm efter några sekunder. Att den inte drar 
mer ström beror på att transientdioden inte öppnat så mycket vid denna för transientdioden 
låga spänning.
4. 7V är gränsen för att driva lågspänningsmatningen med bra värden (6V kan oxå vara okej 
med lite låg 5.5V-regulator spänning på 5V). Högspänningsdelen klarar sig med 5V 
matning.  Vid 37.3V slog överspänningsskyddet hos huvudströmbrytaren av. Alltså fungerar 
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det bra med 36V kontinuerligt med full funktionalitet.
5. Hårdtest med 24V och 30A fungerade bra. Komponenterna blir varma men i den riktiga 
produkten kommer dessa täckas av gjutmassa och därav kylas.

Resultat Kravet är uppfyllt, dock måste även kylningen testas på den slutgiltiga produkten.

1.2 Krav och tester på lågspänningsdelen
Krav nr 5 Matningsspänning till mikrokontrollen.

Matningsspänningen till processorn ska hålla sig mellan 3.0V och 3.6V. 
Matningsspänningen får maximalt uppgå till 5.3V i sammanlagt 10timmar under 
mikrokontrollerns livstid.

Testfall Testar att matningsspänningen till processorn ligger nära 3.3V.

Testresultat Vcc-pinnen som matas från LDO-regulatorn uppmättes till 3.30V. Reset-pinnen ligger vid 
opåverkat tillstånd på 2.99V.

Resultat Kravet är uppfyllt.

Krav nr 5a Överspänningshantering (kortsluten LDO-regulator)
Om spänningen till processorn blir för hög (över 3.6V) ska matningsspänningen till 
processorn brytas. Denna överspänning kan uppkomma om LDO-regulatorn fallerar i 
kortslutet läge. Detta medför i verklig produkt att produkten är förbrukad och behöver bytas 
ut. Om däremot även switchregulatorn fallerar så tas det fallet upp i krav nr 6a. 

Testfall Testa så att då spänningen blir för hög (över 3.9V) till processorpinnen ska säkringen lösa ut 
med hjälp av den höga strömmen som ligger över zenerdioden. Detta testas utan koppling 
mot processorn. Testning genomförs genom att koppla in 5V direkt från switchregulatorn 
genom att bygla förbi LDO-regulatorn. Högre spänning än 5V testas inte då LVD-kretsen 
inte klarar mer än 5.5V.

Testresultat Om 5V leds till 3.9V zenern så blir denna mycket varm efter 7sekunder. Dock kortsluter den 
först på 4.3V vilket kan ses på utspänningen till Vcc-pinnen. Därav dras en ström från 
nätaggregatet på 370mA, vilket borde motsvara ungefär 0.6A genom zenerdioden. Detta 
räcker dock inte för att säkringen säkert ska lösa ut överhuvudtaget vilket kan ses i ”figur 
45”, inklippt från säkringens datablad [12].

Effektförlusten över zenerdioden blir  P=U*I=4.3*0.6=2.58W vilket zenerdioden ska tåla 
kontinuerligt. Dock tål inte processorn att matas med 5V hur länge som helst.

Denna ström genereras eftersom 4.3V ligger över zenerdioden. Därav ligger endast 0.7V 
över säkringen (och ledningen). Strömmen uppskattades till 0.6A . Därav borde resistansen i 
säkringen (och ledningen) vara R=U/I=0.7/0.6=1.17Ω vilket kan vara rimligt. Alltså måste 
inspänningen ökas för att öka strömmen.
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Resultat Kravet uppfylls inte. Säkringen löser inte ut om endast LDO-regulatorn fallerar. Så en 
alternativ lösning krävs om detta krav är viktigt.

Krav nr 5b Underspänningshantering (dipp)
Om spänningen till processorns matning blir för låg (under 2.9V) så stänger processorn 
internt av sig genom en brown-out funktion. Dock krävs även ett externt skydd för detta 
som sätter processorn i  resetläge.

Testfall Testa den externa LVD-kretsen så att den vid låg spänning (under 2.9V) aktiverar och håller 
resetpinnen. Detta kan testas med låg matningsspänning (under 2.9V)  och utan processorn 
kopplad.

Testresultat LVD-kretsen slog av processorn via reset-pinnen då spänningen sjönk under 2.91V och slog 
på den igen då den stigit över 2.96V. Det finns alltså 0.05V hysteres.

För att få LVD-kretsens watchdog att göra en timeout så måste den aktiveras genom att ge 
kretsen en startpuls (negativ flank). Efter att den fått en första puls så måste den sedan 
kontinuerligt få nya pulser med jämna mellanrum på runt 1.6sek för att inte göra en timeout 
och reset:ta processorn genom att dra reset-pinnen låg. Funktionen kunde testas utan 
processorns inblandning genom att dutta med en jordkabel på kretsens WDI-pinne.

Resultat Kravet är uppfyllt.
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Krav nr 6 Matningsspänning till processorns referenspinne och kretsar.
Matningsspänningen till processorns referenspinne ska ligga på antingen 3.0 till 3.6V eller 
4.5 till 5.5V men klarar upp till 6V. Vi väljer att lägga referensspänningen runt 5V eftersom 
denna spänning även behövs till det andra prototypkortet för att driva vissa kretsar (detta 
kan komma att ändras senare).

Testfall Testar så att matningsspänningen till referenspinnen ligger på nära 5V.

Testresultat Matningsspänningen till referenspinnen Vref ligger på  5.00V. Vref-pinnen matas direkt från 
switchregulatorn.

Resultat Kravet är uppfyllt.

Krav nr 6a Överspänningshantering (kortsluten switchregulator till processorn)
Vid för hög spänning (över 5.5V) ska strömmen till referensspänningen brytas. Processorn 
ska känna av att referensspänningen är felaktig. Överspänning kan inträffa om 
switchregulatorn fallerar i kortslutet läge. Kortsluten switchregulator medför i verklig 
produkt att produkten är förbrukad och måste bytas ut.

Testfall Testa så att vid för hög spänning (över 5.6V) ska säkringen lösa ut med hjälp av 
zenerdiodens ström. Detta testas utan koppling mot processorn genom att koppa in högre 
spänning än 5V efter switchregulatorn. Denna spänning kan då kopplas in på bygelstiften 
och då ska bygeln mot LDO-regulatorn kopplas bort så att den delen exkluderas från testet. 

Testresultat En spänning på 7V efter switchregulatorn ger en ström genom zenerdioden på 460mA. 
Zenerdioden blir då varm men säkringen löser inte ut. Om regulatorn blir kortsluten så 
resulterar det dock i att denna spänning blir minst 12V, så att säkringen inte löser ut vid 7V 
spelar därav ingen roll. Vid 12V spänning löste säkringen ut på mycket kort tid (se figur 46) 
och zenerdioden klarade sig. Zenerdioden kortsluter vid en spänning på 5.7V, vilket kunde 
ses på utgångsspänningen Vref vid 7V som tillförd spänning. Strömmen blev nu: 
I=U/R=(12-5.7)/1.17=5.38A (Där R är resistansen i säkringen och ledningen enligt 
beräkningen i krav 5a). Detta ger enligt diagramet i test 5a en utlösningstid på 3ms. 
Effektförlusten över dioden blir då: P=U*I=5.7*5.38=30.7W i 3ms. Enligt databladet för 
dioden [14] så klarar den 80W i 3ms.
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(de dubbla topparna beror troligen på kontaktstuds vid  
spänningspåslag med hjälp av en krokodilklämma).
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Resultat Kravet är uppfyllt om det kan antas att regulatorn leder fullt då den fallerar i ledande läge.

Krav nr 6b Underspänningshantering på referensspänningen (dipp)
Vid för låg referensspänning (under 5V) ska processorn meddelas detta och lägga sig i 
vänteläge tills spänningen stigit till lämpligt värde.

Testfall Detta kan testas genom att läsa av processorns matningsspänning Vcc (3.3V) på en ADC-
ingång och jämföra hur stor procent av referensspänningen detta ger. Detta kan troligen 
göras   internt i processorn, då med jämförelse mot en 1.2V spänning. Om detta inte skulle 
gå så kan testet genomföras utan strömmatningskortet. Därav utgår detta testet från 
prototyptesterna.

Testresultat Testet på prototypen utgår!

Resultat Kravet på  prototypen utgår!

Krav nr 7 Matningsspänning till externa styrenheter
5V används för att mata externa inmatningsenheter. Denna spännings ska ligga på samma 
värde som spänningen till mikrokontrollerns referenspinne. Om spänningen ut till enheterna 
sjunker så måste detta spänningsvärde registreras så att AD-omvandlarnas toppvärde kan 
omberäknas.

Testfall Testar att matningsspänningen till externa inmatningsenheter ligger nära 5V.

Testresultat Matningsspänningen till externa styrenheter (efter dioden) ligger på 5.4V då ingen last är 
kopplad till denna utgång, och på 5.04V då last på  36Ω är kopplad vilket ger en ström på 
130mA. Spänningen sjunker med större strömuttag (vilket resulterar från lägre resistans på 
lasten, och därav spänningsdelning mellan lastresistansen och PTC-resistansen). Spänningen 
direkt på utgången från regulatorkretsen (efter kondensatorn men före PTC-motståndet) 
ändras inte av belastningen, utan switchregulatorn lämnar fortfarande samma spänning ut. 
Denna spänning ska vara kring 5.5V och uppmättes till 5.51V både med och utan last 
kopplad.

Alltså ligger spänningen till styrenheter ganska nära 5V vid belastning vilket är önskat 
värde. För att få denna spänning ut från regulatorn så krävs en inspänning till systemet på 
7V. Om endast 6V kopplas till systemet så ger regulatorn endast 5V ut. Att spänningen blir 
över 5V på utgången är inga problem eftersom Vref_verify-pinnen på grund av 
spänningsdelning kan läsa av spänningen (som då läser av en spänning på under 5V) och 
justera AD-omvandlarens värde vid avläsning från styrenheten. 

Vref_verify-pinnen registrerar utan last 2.62V vilket motsvarar en spänning på det dubbla 
vilket är 5.24V. Med en lampa (12V, 170mA) som last registrerar pinnen 2.47V vilket 
motsvarar en spänning på 4.94V. Anledningen till att dessa värden är något mindre än de 
som mättes upp beror på mätinstrumentets inre resistans i kombination med filtrens höga 
resistans och bör stämma bättre vid avläsning med processorns AD-omvandlare.

Resultat Kravet är uppfyllt, men något lägre utspänning från switchregulatorn är att föredra så att 
utspänningen till de externa styrenheterna inte blir över 5V då styrenheter är kopplade.
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Krav nr 7b Överspänning i framriktningen (till externa styrenheter), samt kortslutningsskydd
1. Vid för hög spänning (över 5.5V) ska strömmen till externa styrenheter brytas. 

Processorn ska känna av att 5V matningen  är felaktig. Överspänning kan inträffa 
om switchregulatorn fallerar i kortslutet läge. Kortsluten switchregulator medför i 
verklig produkt att produkten är förbrukad och måste bytas ut.

2. Vid kortslutning av kopplade externa styrenheter så ska strömmen begränsas genom 
att PTC-motståndet ska lösa ut.

Testfall 1. Testa att PTC-motståndet löser ut vid för hög spänning (över 5.6V). Detta testas utan 
koppling mot processorn genom att bygla in högre spänning efter switchregulatorn.

2. Testa så att PTC-motståndet hjälper mot simulerad kortslutning hos extern styrenhet 
(eller dess kabel) genom att kortsluta utgångspinnen mot jord.

Testresultat 1.  Zenerdioden beräknas klara en ström på I=P/U=3/5.6=0.53mA. 
Vid en spänning på 25V men en låg ström över PTC-motståndet (0.6-0.7A 
strömbegränsning) löser PTC-motståndet ut för sakta för att zenerdioden ska överleva, se 
figur 47 - 48. Dock   kommer det troligen uppstå högre strömmar då en överspänning går 
genom regulatorn eftersom det troligen leder till kortsluten regulator, så detta är inget 
problem. En lösning kunde annars vara att ersätta zenerdioden med en tåligare zenerdiod 
alternativt två seriekopplade med lägre värde som delar på effekten, vilket kanske inte blir 
fallet med parallellkopplade om deras värden skiljer något.

Vid höga strömmar över PTC-motståndet (5A strömbegränsning) löste PTC-motståndet ut 
tillräckligt snabbt för att zenerdioden inte skulle bli för varm, se figur 49. Dock kunde det 
här bli en kort spänningsspik på upp till 8V i 1.5ms vid 40V inspänning eller 6.5V i 25ms 
vid 20V inspänning innan spänningen balanserade sig på 5.7V. Eftersom det handlar om så 
kort tid så borde det vara okej.

Överspänningen kan detekteras av Vref_verify-pinnen för att låta processorn genomföra 
lämplig åtgärd. Det hade varit bra att placera zenerdioden så nära PTC-motståndet som 
möjligt för att värma denna då zenern blir varm så att PTC-motståndet löser ut tidigare.
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Figur 47: Utlösning av PTC-motstånd efter 13sek vid 25V 
inspänning och 0.7A strömbegränsning (zenerdioden rök).
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2.  Vid kortslutning mot jord av spänningen till externa styrenheter så strömbegränsar PTC-
motståndet ner till 0.27A vid 25grader från (uppskattat) 3A vilket är maximal ström som kan 
tas ut från regulatorn. Utspänningen sjunker med ökat strömuttag. Ett strömuttag på 100mA 
ger fortfarande 5V ut, medans ett strömuttag på 580mA endast ger 3.82V ut.

Resultat Kravet är uppfyllt.
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Figur 48: Utlösningstest av PTC-motstånd vid 25V inspänning  
och 0.6A strömbegränsning. Zenern löste inte ut innan testet  
avbröts (zenerdioden rök).

Figur 49: Utlösning av PTC-motstånd efter 1.5ms vid 40V 
inspänning och 5A strömbegränsning.
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Krav nr 8 Motverka backdrivning (från externa styrenhetsutgången)
Utgången som externa styrenheter ska klara att matningsbatteriets pluspol av misstag 
kopplas till denna ledning (upp till 58V baklänges). Om detta inträffar ska den backdrivna 
strömmen varken kunna skada mikrokontrollern eller driva spänning åt fel håll genom 
systemet. Backdrivningsskyddet ska ge ett lågt spänningsfall. Backdrivning ska kunna 
registreras som ett feltillstånd av processorn.

Testfall 1.Testa att utgången mot externa styrenheter klarar att matningsbatteriets pluspol  kopplas 
till denna ledning (upp till 58V baklänges). Testa att dioden klarar backspänningen och så 
att det inte blir för hög spänning på Vref_verify-pinnen. Detta test ska göras utan koppling 
mot processorn. Backdrivning ska kunna registreras som en hög spänning på ADC-
ingången.

Testresultat 1.Dioden släppte endast igenom en läckström på 2mA då en spänning på 31.6V kopplades 
till utgången mot externa styrenheter, men dioden ska enligt databladet klara 60V. Den lilla 
ström som läcker igenom kan inte driva något och kan räknas som ofarlig. Vref_verify kan i 
nuläget mäta upp till 60V, vilket efter spänningsdelningen ger 4.6V på stift-pinnen. 
Backdrivningen kommer på detta sätt kunna registreras som en hög spänning av processorn.

Resultat Kravet är uppfyllt.

Krav nr 8a Motverka polvändningsfel (lågspänningsdelen)
Prototypen ska ha skydd mot att det matande batteriets poler kopplas tvärtom till 
prototypkortet. Om polerna kopplas fel ska skyddet motverka att ström skadar eller ger en 
felaktig funktion hos prototypen och därtill kopplade enheter, samt motverka att ström leds 
vidare till annan apparatur som är kopplad på samma ledningar.  Polvändningsskyddet ska 
ge ett lågt spänningsfall samt ge en låg värmeutveckling över skyddet.

Testfall Testa att prototypen är skyddad mot polvändning av matningen. Alltså kolla så ingen ström 
går genom någon del av systemet vid polväxling. Testa utan koppling mot processorn.

Testresultat
OK

Processorn är inte igång då vcc-pinnen ligger på samma potential som jordplanet.  På 
On/off-utgångarna är spänningen låg, och hade annars skyddats mot för stora negativa 
strömmar av de seriella motstånden på 10kΩ.  I_sense-ingångarna ligger på jordpotential. 
På V_sense-ingångarna ligger nu en spänning på -0.64V, men även här blir strömmen 
mycket liten på grund av serieresistansen. Dioden motar för att backleda I/O-pinnarna 
/Reset, Vcc, WD och Vref. I/O-pinnen Vref_verify skyddas även den av en 10kΩ resistor. 
Om I/O-pinnen ext_matning kopplas direkt mot chassijord så blir strömmen maximalt 
I=U/R=60/120k=0.5mA ut från I/O-pinnen Vref_verify. Processorns portar har en diod mot 
vcc och en från jord. Dessa klarar dock endast strömmar på upp till 1mA vid överspänning.

Efter att två dioder lagts till efter switchregulatorn på ledningen till externa styrenheter så 
kunde inte längre systemspänningen nå de externa styrenheterna kopplade till I/O-utgången 
ext_matning vid polväxling. Den ena  dioden kopplades i serie med zenerdiod D13 och den 
andra mot kortets anslutning för positiv matning (normal inkopplings positiva 
matningsanslutning). Strömmen begränsas av PTC-motståndet då tillagd diod kortsluter bort 
spänningen, därav blir inte effekten för stor genom dioden. 12V ligger fortfarande på  I/O-
utgången ext_matning men strömmen ut är nu liten vid koppling mot chassijord. Strömmen 
över en last på 36Ω är 3mA (vanligtvis drar denna last 130mA). Detta ger en effekt på 
P=12*3m=36mW över en extern styrenhet som i normala fall ska klara en effekt på 
P=5*120m=600mW. Denna ström ökar något med minskad last.
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Resultat Kravet är uppfyllt.

1.3 Krav och tester på högspänningsdelen
Krav nr 11 Motverka polvändningsfel (högspänningsdelen)

Prototypen ska ha skydd mot att det matande batteriets poler kopplas tvärtom till prototypen. 
Om polerna kopplas fel ska skyddet motverka att ström skadar eller ger en felaktig funktion 
i prototypen och därtill kopplade enheter, samt motverka att ström leds vidare till annan 
apparatur som är kopplad till samma ledningar.  Polvändningsskyddet ska ge ett lågt 
spänningsfall samt ge en låg värmeutveckling över skyddet.

Testfall Testa att prototypen är skyddad mot polvändning av matningen. Alltså kolla så ingen ström 
går genom någon del av systemet vid felpolaritet. Testas utan kopplad processor.

Testresultat Polvändning testades med matning på 12V. Det ligger då en spänning på utgången på 
-0.05V i förhållande till jord och 11.5V i förhållande till chassijord (där normalt pluspolen 
kopplas in) men ingen nämnvärd ström (0.54mA), så det kan inte driva något. Denna 
spänning uppkommer från kopplingarna till polskyddens styrpinnar. Utgången ska senare 
kopplas vidare till det andra prototypkortet innehållande slutstegen och denna låga spänning 
kan inte driva slutstegen.

Resultat Kravet är uppfyllt.

Krav nr 12 Motverka backspänning (från högspänningsutgången)
Prototypen ska klara att det matande batteriet istället kopplas direkt på en enhet som i 
vanliga fall drivs från styrsystemet, vilket medför att ström kopplas i motsatt riktning mot 
vad som är tänkt. Om batteriet kopplas på det sättet ska skyddet motverka att ström skadar 
eller ger en felaktig funktion i styrsystemet och därtill kopplade enheter, samt motverka att 
ström leds vidare till annan apparatur som är kopplad till samma ledningar. 
Backspänningsskyddet ska ge ett lågt spänningsfall samt ge en låg värmeutveckling över 
skyddet.

Testfall Testa att polskydden skyddar mot backspänning, även då matning först finns i båda 
riktningarna. Testa utan koppling mot processorn.
Testförfarande: Först ska prototypen drivas från batterispänningen som vanligt så att en 
ström går genom lasten. Sedan ska prototypen även matas från den egentliga utgången där 
lasten sitter kopplad, för att driva lasten direkt då lasten i andra änden är kopplad mot jord. 
Detta leder då till lika potential på båda sidor om huvudströmbrytarna så att polskydden slår 
av. Sedan ska batterispänningen kopplas bort från den egentliga matningsingången. 
Eftersom polskydden nu är avstängda ska ingen ström ledas baklänges i systemet då lasten 
drivs direkt.
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Testresultat Testade med en matningsspänning på 20V och en last som drog 4.7A. Det gav 0V på alla 
pinnar och ingen ström flyter enligt spänningsaggregatet.

Om en extern 24V spänning kopplas in på egentliga utgången, när 12V ligger på egentliga 
ingången så flyter ingen ström i framriktningen och polskydden blockerar därav i 
backriktningen. Omslagshastigheten blev cirka 4ms (se avsnitt 3.10 för detaljer angående 
detta).

Testade även att koppla 12V i backriktningen med polskyddet öppet för att se vad som kunde hända 
under avslagstiden. Då drevs systemet baklänges och en last kunde hängas på och drivas där plus 
matningen från batteriet i normala fall skulle anslutas om lasten kopplas vidare mot jord. Om ingen 
last kopplas dras 44mA av regulatorerna som vid vanlig drift, samt 9mA extra pga resistans och 
därav spänningsfall över huvudströmbrytare och polskydd. Denna situation kan dock endast inträffa 
vid mycket kort tid vid polskyddsavslaget. De enda pinnarna på stiftlisten som påverkas av denna 
situation är  v_sense1 och v_sense2. Denna situation skulle eventuellt kunna leda till att 
testprogrammet lägger sig i ett felläge (beroende på tolerans värde i programmet) på grund av 
skillnaden på spänning före och efter huvudströmbrytaren på grund av diodspänningsfallet (0.6V) 
hos huvudströmbrytaren i backriktningen. Detta felläge slår av polskydden så det blir ingen skillnad 
i funktion mot om felläget inte registreras. Regulatorerna och processorn går igång i detta läge, men 
som sagt bryts detta läge snabbt av polskydden.

Resultat Kravet är uppfyllt.

Krav nr 13 Huvudströmbrytare
En huvudströmbrytare ska finnas som kan styras från mikrokontrollen och slå av hela 
högspänningsdelen då processorn registrerar att något fel uppstått. Denna 
huvudströmbrytare måste övervakas så att det upptäcks om den fallerar.

Testfall Testa att huvudströmbrytarna kan slås av och hållas avstängda.

Testresultat Huvudströmbrytarna kan slås av och hållas avstängda.

Resultat Kravet är uppfyllt. Ett övervakningstestprogram finns.

Krav nr 14 Överströmsskydd (högspänningsdelen)
Strömmen som flyter genom högspänningsdelen ska läsas av. Detta görs av kretsen som 
används som huvudströmbrytare. Om för hög ström tas ut (över 30A) ska 
huvudströmbrytarna bryta strömmen.

Testfall Testa att läsa av strömmen genom huvudströmbrytarna till processorn.

Testresultat Det fungerar bra att läsa av strömmen genom huvudströmbrytarna till processorn då 
strömmen inte är för låg. Dock är avläsningen inte riktigt linjär och strömmar på under 1A 
kan inte anses kunna mätas på grund av oexakthet. Överströmsskydd har lagts till i 
testprogrammet som bryter vid 30A. Programmet testades med ett gränsvärde på 3A.

Resultat Kravet är uppfyllt. Det går bra att läsa av strömmar på över 1A. Ett 
övervakningstestprogram finns som bryter vid 30A.
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Krav nr 15 Spänningsreglering
Matningsspänningen till det andra prototypkortet, egentligen till slutstegen på detta får inte 
överstiga den maximala spänningen (40V) som dessa slutsteg klarar. Om 
matningsspänningen överstiger slutstegens maximala märkningsspänning (40V) så ska 
huvudströmbrytarna bryta strömmen. Eventuellt ska överspänningen rapporteras till 
processorn för felsignalering.

Testfall Testa att spänningen till slutstegen (utgången på kortet) inte kan bli över 40V.

Testresultat Då spänningen går över 37.32V slår huvudströmbrytaren av helt med hjälp av zenerdioden. 
Då spänningen sedan går under 36.59V slår huvudströmbrytaren på igen. Det finns ingen 
hysteres så att värdena här emelllan ligger och slår av och på med med en frekvens på runt 
190Hz. Alltså kan det fastslås att överspänningsskyddet bryter strömmen vid ungefär 37V 
vilket är bra då gränsen hos volvostandarden för 2h kontinuerlig normaldrift är 36V.

Resultat Kravet att bryta strömmen är uppfyllt. Dock rapporteras inget till processorn förrutom att 
övervakningsprogrammet kommer att detektera ett fel.

Krav nr 16 Temperaturstigning på grund av effektutveckling
Temperaturen på komponenterna får inte bli för hög vid maximalt strömuttag (max 105°C). 
Dock kommer kortet i den riktiga produkten att sitta ingjutet i en gjutmassa och då få bättre 
kylning. För prototypen räcker det att räkna teoretiskt.

Testfall Räkna fram värden för effektutvecklingen och kylningen och fastställ att temperaturen inte 
överstiger tillåten temperatur (105grader). Kylningen sker med gjutmassa som fyller upp 
lådan.

Testresultat Gjutmassas kylning
Enligt databladet för gjutmassan EL125C [11] är värmeledningsförmågan hos gjutmassan 
0.45W/mK (watt per meter och kelvin). Värmeledningsförmåga är en materialkonstant som 
anger hur bra värmeledare ett ämne är. Värmeledningsförmågan hos gjutmassan kan 
jämföras med  värmeledningsförmågan hos luft som är 0.026W/mK, och hos vatten som är 
0.6W/mK enligt Wikipedia [9]. Gjutmassan klarar en temperatur på mellan -40 och +100°C 
kontinuerligt.

Enligt Fouriers lag fås värmeflödet (mängden värmeenergi som passerar på en tidsenhet) 
genom formeln:

J = k∗S∗ΔT
ΔX

=
0.45∗0.01∗(105−25)

0.03
=12W

där:
J = värmeflödet
K = värmeledningsförmåga
S = tvärsnittsarean
Δ T = temperaturskillnaden mellan kalla och varma sidan
ΔX = längd eller tjocklek
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Effektutveckling
2st parallella huvudströmbrytare (smart-FET):
Rtot=9mΩ varav R=4.5mΩ inre resistans i varje brytare vid parallellkoppling.
Itot=30A varav en ganska jämn uppdelning på I=15A per brytare.
Vbrytare=R*I=0.0045*15=0.0675V
P=2*Vbrytare*I=0.0675*15=2.0W

2st parallella polskydd (P-kanals MOSFET):
Rtot=0.008Ω varav R=0.004Ω inre resistans i varje brytare vid parallellkoppling.
Itot=30A varav en ganska jämn uppdelning på I=15A per brytare.
Ubrytare=R*I=0.004*15=0.06V
P=2*Ubrytare*I=0.06*15=1.8W

Banorna har en resistans på 3.4mΩ respektive 2.9mΩ. Detta ger en effektförlust på:

R=3.4mΩ
I=15A
Ubana=R*I=3.4*15=51mV
P=Ubana*I=51m*15=0.77W

R=2.9mΩ
I=15A
Ubana=R*I=2.9*15=43.5mV
P=Ubana*I=43.5m*15=0.65W

Alltså blir den totala effektförlusten på högspänningsdelen av prototypkortet 5.2W. Vilket 
motsvarar ett spänningsfall på U=P/I=5.2/30=173mV

På lågspänningsdelen blir effektutvecklingen över regulatorerna:

LDO:
U3.3V=Vin-Vut=5-3.3=1.7V
P=U3.3V*I=1.7*0.4=0.68W

Switchregulatorerna har 80% effektivitet vid driftspänningarna 12V och 24V:
5V regulatorn:
Put=U*I=5*0.5=2.5W
Pin=Put/η=2.5/0.8=3.1W
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P=Pin-Put=3.1-2.5=0.63W

5.5V regulatorn:
Put=U*I=5.5*0.1=0.55W
Pin=Put/η=0.55/0.8=0.69W
P=Pin-Put=0.69-0.55=0.14W

Alltså krävs ingen extra kylning på regulatorerna på lågspänningsdelen vilket även 
konstaterats vid testning.

Ett temperaturtest gjordes med ett testelement på 20W (i form av en resistor). Detta lades i 
en plastpåse i en tänkt kapsling i form av en plastlåda fylld med vatten, vilken placerades i 
en hink för att få en lite högre omgivningstemperatur. Testet fortgick i 7timmar och 
resultatet kan ses i figur 50.

Eftersom gjutmassan hade 3/4 så bra värmeledningsförmåga som vatten så kan man här få 
en uppfattning av ungefär vilken temperatur 20W effektutveckling ger. Detta skulle kunna 
vara den effektutveckling som hela styrsystemet kan tänkas avge. 

Resultat Gjutmassan klarar enligt beräkningen att kyla bort 12W vilket alltså lätt klarar att kyla 
prototypen, dock kan värdena i formeln behöva korrigeras beroende på lådans storlek och 
utformning. Temperaturtestet visar att styrsystemets troliga effektutveckling på 20W kyls till 
en temperatur på något över 50°C vid en omgivningstemperatur på 25°C. Detta är en 
utgångspunkt som behöver vidarebehandlas till slutgiltigt styrsystem.
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1.4 Generella prestanda krav
Krav nr 17 Felfri funktion

Prototypen ska fungera felfritt, det vill säga klara de grundläggande funktionskrav som 
ställs på den vid ett testtillfälle.

Testfall Testa att prototypkortet fungerar som tänkt vid ett testtillfälle då även processorn är 
kopplad.

Testresultat Prototypkortet fungerar korrekt.

Resultat Kravet är uppfyllt.

Krav nr 18 Låg strömförbrukning
Prototypen ska ha en låg strömförbrukning då ingen last är kopplad till styrsystemet. En låg 
strömförbrukning kan anses vara under 50mA.

Testfall Koppla in prototypen utan last kopplad och se så att låg ström dras. Låg ström kan anses 
vara under 50mA.

Testresultat Vid 12V inspänning drogs 28mA då huvudströmbrytarna var avslagna. 31mA drogs då 
huvudströmbrytarna var påslagna då last inte var kopplad. Vid 24V drogs 20mA då 
huvudströmbrytarna var avslagna, samt 24mA när huvudströmbrytarna var påslagna.

Resultat Kravet är uppfyllt.

Krav nr 19 Bra EMC (elektromagnetisk påverkan) värde
1.Utstrålande påverkan från prototypen ska vara låg. Det finns ett generellt riktvärde som 
den ska hålla sig under. 
2.Instrålande påverkan ska inte boota om processorn.
3.Ledningsbunden emission från prototypen ska vara låg. Det finns ett generellt riktvärde 
som den ska hålla sig under.

Testfall 1.Testa utstrålande påverkan från prototypen med en antenn kopplad till en 
frekvensanalysator som vidare är kopplad till ett datorprogram. Påverkan ska vara låg och 
hålla sig under riktvärdet.
2.Instrålande påverkan testas inte, eftersom det enda intressanta här är att se om processorn 
bootar om, och detta kan om det vill sig illa möjligen skada utvecklingskortet.
3. Testa hur mycket ledningsbundna störningar som fortplantar sig ut från prototypen till 
dess matningsledningar. Detta görs med aparatur för ändamålet som kopplas till en 
frekvensanalysator som vidare är kopplad till ett datorprogram. Påverkan ska vara låg och 
hålla sig under riktvärdet.

Testresultat 1. Utstrålande verkan var långt under gränsvärdet och klarade sig därav bra, se kapitel 4.5.
2. Testades inte.
3.Ledningsbunden emissionen var vid första testet över gränsvärdet, men detta löstes med 
ett LC-filter bestående av en spole i kombination med en kondensator med lämpliga värden, 
se kapitel 4.5.

Resultat Kravet är uppfyllt för utstrålande och ledningsbunden emission, dock testades inte 
instrålande störningar vilket istället får testas på den slutgiltiga produkten.
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Krav nr 20 Bra ESD (elektrostatisk urladdningspåverkan) värde
Prototypkortet ska klara en ESD-puls av viss kraft (ej fastslaget värde ännu).

Testfall Testa med hjälp av ESD-pistol att prototypen klarar en ESD-puls av viss kraft (ej fastslaget 
värde ännu).

Testresultat ESD-puls testades inte eftersom det enda intressanta här är att se om processorn bootar om, 
och detta kan om det vill sig illa möjligen skada utvecklingskortet.

Resultat Kravet testades inte, utan får istället testas på den slutgiltiga produkten.

Krav nr 21 Komponenterna ska klara temperaturområdet
Styrsystemet ska fungera i varierande temperaturer och får därav inte vara 
temperaturkänsligt. Komponenterna ska klara temperaturer på mellan -30 och +105°C 
(gärna –40 och 125°C om det är möjligt).

Testfall Läs i databladet för alla komponenter på prototypen att de klarar temperaturerna.  De ska 
(helst) klara temperaturer på mellan –40 och 125°C.

Testresultat Enligt komponenternas datablad klarar de en temperatur på mellan -25 och +105°C. Det är 
endast en kondensator som inte klarar temperaturen -40°C. Det är endast elektrolyt 
kondensatorerna som inte klarar temperaturer på +125°C.

Resultat Komponenterna klarar temperaturer mellan -25 och +105°C vilket troligen är okej. I annat 
fall får alternativ till elektrolyt kondensatorerna letas upp.

Krav nr 22 Vibrationstålighet
Prototypen ska klara av vibrationer från fordonet det placeras i. Detta uppfylls genom att 
prototypen ska vara tillverkad av ytmonterade komponenter så långt det går. Icke-
ytmonterade komponenter måste ha vibrationstålig konstruktion.

Testfall Kontrollera så att alla komponenter är ytmonterade eller vibrationståliga.

Testresultat Transientdiod och stora kondensatorer är inte ytmonterade, men kan anses stabila och 
vibrationståliga.

Resultat Kravet är uppfyllt.
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2 Tester i testkoden

2.1 Test 1
Detta test testar att huvudströmbrytarna kan bryta vid programstart.

Testförfarande
Detta testas genom att kontrollera spänningen mellan brytare och polskydd vid start, här ska spänningen vara 
avslagen. Efter test1 slås huvudströmbrytarna på och en oändlig loop startar.

Resultat
En låg läckströmsspänning kan registreras, denna får tolkas som att huvudströmbrytaren bryter strömmen.

2.2 Test 2
Detta test motverkar att polvändningsskyddet kan leda i backriktningen (kontroll om polskydden ska slås på).

Testförfarande
Det kontrolleras om det går tillräckligt stor ström i rätt riktning genom huvudströmbrytarna för att 
polskydden ska tillåtas att slå på och vara påslagna när inte annat anges i testfallen. Vid lägre odetekterbar 
ström kan strömmen få ledas genom polskyddens diod. Om det går en tillräckligt hög ström så slås 
huvudströmbrytarna på och annars slås de av. Detta kontrolleras på sammanlagda strömmen så antingen 
tillåts båda eller inget polskydd av vara påslaget. Detta för att så lika ström som möjligt ska flyta genom båda 
kanalerna.

Gränsen för när strömmen ska räknas som tillräckligt hög för att slå på polskydden sätts till runt 1A (ION=30 
i koden), vilken mäts då endast en kanal leder på grund av högre tillförlitlighet vid mätning av högre 
strömmar.

Resultat
Om strömmen ligger precis på gränsen mellan på och avslag på polskyddet så fladdrar den på och av, här 
kunde en hysteres möjligen vara lämplig, men då måste värdet för påslag höjas något.

2.3 Test 3
Detta test testar att huvudströmbrytarna kan bryta och att polvändningsskyddet inte leder i backriktningen. 

Testförfarande
Den ena kanalen slås av (en kort stund) för att genomföra detta test på den kanalen, se figur 51. Här 
kontrolleras så att ingen spänning finns efter huvudströmbrytaren på den avslagna kanalen. Om det ligger en 
spänning här nu så är huvudströmbrytaren kortsluten eller polvändningsskyddet kortslutet i backriktningen 
och modulen ska kasseras.
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Resultat
Eftersom läckströmmen ger en viss spänning även då huvudbrytaren är avstängd så registreras denna 
spänning och gränsen för att räkna som spänningsfritt måste ökas till över denna spänning. Denna spänning 
var på 1.5V (0.25V in på mätpinnen). Efter resistansbyte (se avsnitt 3.10.1.1) blev spänningen så liten som 
0.33V. Eftersom programmet ska vara stabilt valdes ändå gränsen till 2V (i programvariabeln VLOW).

Vid ett första test började polskyddet inte ens slå av förrens 28ms efter styrpinnens avslag vilket var 
oacceptabelt lång tid. Detta antogs bero på att 1Mohm motstånden (R17, R18 i schemat) var så stora att det 
gav en kapacitiv effekt och därigenom försenade avslag. Efter korrigering av dessa värden så slog polskyddet 
av helt efter 4ms (se avsnitt 3.10 för detaljer angående detta).

2.4 Test 4
Detta test testar att huvudströmbrytaren kan leda i framriktningen (eller polvändningsskyddet leder i 
backriktningen).

Testförfarande
Huvudströmbrytaren slås på medan polskyddet fortfarande hålls avstängt på den redan testade kanalen, se 
figur 52. Här kontrolleras att samma spänning ligger mellan huvudströmbrytare och polskydd som före 
huvudströmbrytaren på den redan testade kanalen. Om ingen spänning finns är det avbrott i 
huvudströmbrytaren, vid lägre spänning efter huvudströmbrytaren har den skadats och fått nedsatt funktion. 
Om samma spänning finns efter  huvudströmbrytaren så leder huvudströmbrytaren korrekt eller så leder 
polvändningsskyddet i fel riktning, vilket då kan detekteras då huvudströmbrytaren är i avslaget testläge i 
test3. Om huvudströmbrytaren inte leder så ska modulen kasseras.

Spänningsfallet över huvudströmbrytaren vid den maximalt tillåtna strömmen (30A) kan räknas fram till 
U=R*I=0.009*30=0.27V. Därav sätts 1V som gräns (i programvariabeln VDROP) för hur mkt det får skilja på 
spänningen före och efter huvudströmbrytaren.
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Figur 51: Test3, grönt betyder att ström flyter, rött betyder att strömmen inte flyter.
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Resultat
Fungerade bra, med en lite differens mellan spänningen före och efter huvudbrytaren.

2.5 Test 3b
Detta test gör samma sak som test3 fast för den andra kanalen.

Testförfarande
Slår på polskyddet. Därefter slås andra kanalen av. Samma test görs som i test3 fast för den andra kanalen.

2.6 Test 4b
Detta test gör samma sak som test4 fast för den andra kanalen.

Testförfarande
Huvudströmbrytaren slås på medans polskyddet fortfarande hålls avstängt på den senast testade kanalen. 
Samma test görs som i test4 fast för den andra kanalen.

2.7 Test 5
Detta test testar att strömmen delar upp sig lika mellan de båda kanalerna.

Testförfarande
Slår på polskyddet, se figur 53. Jämför så att lika stor ström flyter genom båda huvudströmbrytarna. 
Strömmarna jämförs  endast om strömmen är tillräckligt stor för att detta ska kunna detekteras på ett 
tillförlitligt sätt. Exempelvis kan polskyddet vara trasigt på en kanal så att det inte leder i framriktningen eller 
så att endast dioden leder. Om fel detekteras ska enheten kasseras om processorn anser att felet är tillräckligt 
stort för detta.
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Figur 52: Test4, grönt betyder att ström flyter, rött betyder att strömmen inte flyter.
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Resultat
Genom att ta medelvärde av inläsningar erhålls inte lika fladdrande värden, och ström eller ickeström kan 
detekteras lite osäkert först vid 0.5A, men säkert vid 1A. Dioden i polskydden klarar över 100A så den får ta 
hand om allt upp till 1A, vilket ger maximalt: P=U*I=1*1=1W.

Strömmätningen fungerade bra även vid 30A, dock var K(ILIS)-värdet där något lägre än K(ILIS)-värdet då 
strömmen endast var några ampere (vilket följde trenden). Strömmen fördelar sig bättre mellan kanalerna vid 
högre strömmar.

Vid små strömmar (2A) var avvikelsen mellan kanalerna 19%. Vid högre ström blev avvikelsen mindre och 
vid höga strömmar (30A) var avvikelsen endast 6%.  Det kan även fastslås att K(ILIS)-värdet sjunker med 
högre ström.

Gränsen för hur mycket det får skilja sattes till 20% (I_DIFF_MAX=20) i programkoden, men eftersom 
detta kan skilja mycket i från och tillkoppling av last mitt i mätningen, och då även på pwm så skippas test4 
tills vidare i programmet (alternativt så kan flera mätningar göras innan ett fel triggas).

2.8 Test 6 Underspänningstest
Detta test testar att spänningen är tillräckligt hög för att driva prototypen på ett korrekt sätt.

Testförfarande
Det ska mätas om spänningen till huvudströmbrytaren ligger på under 6V (programvariabeln VLOW=6). Om 
spänningen är så låg så ska programmet lägga sig i vänteläge (egentligen startläge) med  huvudströmbrytare 
och polskydd frånslagna. När tillräcklig spänning kan mätas ska programmet starta från utgångsläget igen. 
Detta test kan även triggas vid en tillfällig dipp.

Resultat
Testet fungerar bra. Men här hade även hysteres varit att föredra, men implementeras inte nu.

2.9 Test 7 Överströmstest
Detta test testar att strömuttaget inte är för stort.

Testförfarande
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Figur 53: Test5, grönt betyder att ström flyter.
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Det ska mätas om strömmen genom huvudströmbrytarna är över 30A (programvariabeln IMAX=2890). Om 
strömmen är så stor så ska programmet lägga sig i vänteläge (egentligen startläge) med  huvudströmbrytare 
och polskydd frånslagna. Sedan måste operatören manuellt kvittera (nu via en knapp på utvecklingskortet) 
för att loopen ska starta från utgångsläget igen. För att inte triggas på strömspikar så läses strömmen av flera 
gånger innan testet fastslår en överström.

Resultat
Testet fungerade bra då överströmsgränsen sattes till 3A för testning. Eftersom kvittering måste ske krävs 
ingen hysteres.

Examensarbete
Anders Larsson
anders@gamemaker.se sida 75/96

mailto:anders@gamemaker.se


3 Schema

Från P3 ska kopplas vidare till kortet med slutstegen. Men för test av kortet kan en testlast kopplas in här 
direkt.
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Schemabild 1: Topnivån för schemat
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Schemabild 2: 5.5V regulatorn (1 nivå ner) till matningen av externa enheter.

Schemabild 4: Den linjära 3.3V regulatorn (1 nivå ner) till matningen av processorn.

Schemabild 3: 5V regulatorn (1 nivå ner) till matning av interna komponenter samt  
spänningsreferens till processorn.
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Schemabild 5: LVD-kretsen (1 nivå ner).

Schemabild 6: Stiftlister med filter som ska kopplas till processorn samt matning till externa enheter.

Schemabild 7: Analogt filter utan spänningsdelning (används i filter 1,2 och 5).
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Alla dioder är till för att motverka backspänning. R10 och R12 används både för spänningsdelning och som 
pulldown.
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Schemabild 8: Analogt filter med spänningsdelning (används i filter 3 och 4).

Schemabild 9: Huvudströmbrytare.

mailto:anders@gamemaker.se


Examensarbete
Anders Larsson
anders@gamemaker.se sida 80/96

Schemabild 10: Polvändningsskydd.
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4 Layout
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Layoutbild 1: Kortets översida (top lagret).

mailto:anders@gamemaker.se


Examensarbete
Anders Larsson
anders@gamemaker.se sida 82/96

Layoutbild 2: Kortets undersida (botten lagret).
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Layoutbild 3: Kortets båda lager (top + botten lagret).
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5 Fysiska kretskortet

5.1 Prototypkortet okopplat
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Figur 55: Kortets undersida

Figur 54: Kortets ovansida
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5.2 Prototypkortet sammankopplat med utvecklingskortet
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Figur 56: Uppkoppling mot processorns utvecklingskort och ett prototypkort som är en  
prototyp av resterande styrsystemet.
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6 Komponentlista

Antal Partnummer Värde Beskrivning Placering
2 1k Resistor 1206 R19 R20
2 Ris=1k Resistor 1206 R25 R26
2 3.09k Resistor 1206 R21 R22

18 10k Resistor 1206
R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 
R16 R23 R24 R27 R28 R29 R30 
R31 R32 R33 R34

2 12k Resistor 1206 R35 R36
2 82k Resistor 1206 R37 R38
7 100k Resistor 1206 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
2 1M Resistor 1206 R17 R18

8 100nF Kondensator polär 
1206 C1 C4 C5 C6 C14 C15 C16 C17

2 10uF Kondensator polär 
1206 C2 C3

2 UCW1V221MNL1GS 220uF Kondensator smd C9 C10
2 470uF Kondensator polär C7 C8
3 2200uF Kondensator polär C11 C12 C13

12 SK56 Schottky diod D1 D2 D3 D4 D5 D12 D14 D15 
D16 D17 D18 D19

2 1SMA4740 10V Zener.SMA D7 D8
1 1SMA5938BT3G 36V Zener.SMA D9
1 1SMB5915BT3G 3.9V Zener.SMB D10
7 1SMB5919BT3G 5.6V Zener.SMB D11 D13 D20 D21 D22 D23 D24

1 5KP48CA 48V Transientdiod 
dubbelriktad D6

2 BTS50085 Smart-fet U1 U2
2 SUM110P06-08L P-kanals mosfet T1 T2
6 BCP56-16 Transistor NPN T3 T4 T5 T6 T7 T8
1 MCP1320T-29LE/OT LVD-krets U3
1 LP38691DT-3.3 Linjär 3.3V regulator ST1

2 LM2592HV Switchregulator 
justerbar IC1 IC2

2 IHLP6767GZER101M11100uH Inductor smd L1 L2

1 2016L030DR 0.14 - 
0.45A PTC-motstånd R1

1 0451.500MRL 0.5A Säkring F1
3 SPC15459 SPC15459 Anslutnings pad P1 P2 P3
2 List_254_1x1 Stiftlist U4 U5
4 List_254_1x2 Stiftlist U6 U7 U8 U9
2 List_254_1x8 Stiftlist K1 K2

Det fanns önskemål om att inte använda keramiska kondensatorer eftersom de ansågs ömtåliga, därav 
försökte vi ersätta dessa med andra typer av kondensatorer. 100nF kondensatorerna blev av typen metallized 
PolyPhenylene Sulfide film (PPS), och 10uF kondensatorerna blev av typen Niobium Oxide.
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7 Programkod

7.1 Defines.h
// Switchar:
#define SW1 SIUL.GPDI48.R // PD0
#define SW2 SIUL.GPDI49.R // PD1
#define SW3 SIUL.GPDI50.R // PD2
#define SW4 SIUL.GPDI51.R // PD3

// Lysdioder:
#define LED1 SIUL.GPDO52.R // PD4
#define LED2 SIUL.GPDO53.R // PD5
#define LED3 SIUL.GPDO54.R // PD6
#define LED4 SIUL.GPDO55.R // PD7

#define LED_ON  0
#define LED_OFF 1

// Display:
#define E  SIUL.GPDO0.R // LCD Pin 6:  PA0
#define RS SIUL.GPDO1.R // LCD Pin 4:  PA1
#define D4 SIUL.GPDO2.R // LCD Pin 11: PA2
#define D5 SIUL.GPDO3.R // LCD Pin 12: PA3
#define D6 SIUL.GPDO4.R // LCD Pin 13: PA4
#define D7 SIUL.GPDO5.R // LCD Pin 14: PA5
//#define BL ??? // LCD Backlight

#define FCCU_CFK_KEY 0x618B7A50
#define FCCU_NCFK_KEY 0xAB3498FE

// Modes:
#define RESET_MODE 0b0000
#define TEST_MODE  0b0001
#define SAFE_MODE  0b0010
#define DRUN_MODE  0b0011
#define RUN0_MODE  0b0100
#define RUN1_MODE  0b0101
#define RUN2_MODE  0b0110
#define RUN3_MODE  0b0111
#define HALT0_MODE 0b1000
#define STOP0_MODE 0b1010

//utgångar
#define ON_OFF1 SIUL.GPDO92.R // PF12 PJ6-13 Processorn ska styra varje huvudströmbrytare med en pinne vardera
#define ON_OFF2 SIUL.GPDO93.R // PF13 PJ6-14

#define ON_OFF3 SIUL.GPDO94.R // PF14 PJ6-15 Polväxlingsskydden för högspänningsdelen ska styras med en pinne 
vardera
#define ON_OFF4 SIUL.GPDO95.R // PF15 PJ6-16

#define ON  1
#define OFF 0

//ADC ingångar
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#define I_SENSE1 0 // BLÅ AD0 PB13 PJ7-14 Strömmen ska mätas på  huvudströmbrytarnas 
strömmätningsutgång till en pinne vardera
#define I_SENSE2 1 // BLÅ AD1 PB14 PJ7-15

#define V_SENSE1 2 // GUL AD2 PB15 PJ7-16 Spänningen ska mätas mellan huvudströmbrytare och 
polväxlingsskydd
#define V_SENSE2 3 // GUL AD3 PC0  PJ3-1

#define V_SENSE3 4 // GRÖN AD4 PE11 PJ5-12 Spänningen ska mätas före huvudströmbrytare

#define V_SENSE4 5 // GRÖN AD5 PE0  PJ5-1  Spänningen ska mätas efter polväxlingsskydd

#define VREF_VERIFY 6 // AD6 PE12 PJ5-13 En pinne används för att kontrollera vilken spänning som matas 
till de externa enheterna för att detektera eventuellt spänningsfall under referensspänningen

//Test
#define AD_POT 5 // AD5

7.2 Main.c
#include "MPC5643L.h"
#include "defines.h"
#include "display.h"
#include <stdio.h>

// Version 1.1

extern void clear_CF(void);
extern void clear_NCF(void);
extern void DisableSoftwareWatchdog(void);

void InitializeModesAndClock(void) {
if (ME.GS.B.S_CURRENT_MODE == SAFE_MODE) {

clear_CF(); // CF  = critical faults
clear_NCF(); // NCF = non critical faults

RGM.FES.R = 0xFFFF; // Clear the FES
RGM.FBRE.B.BE_SOFT_FUNC = 0; // RESET_B is asserted on a software 'functional' reset event.
ME.MCTL.R = 0x00005AF0; // Change the mode to "reset" & Key
ME.MCTL.R = 0x0000A50F; // Change the mode to "reset" & Key   

}

ME.MER.R = 0x000005FF; // Enable all modes in MODE_ENABLE REGISTER

// Starta klocka till periferienhet:
ME.RUN_PC0.B.RUN0 = 1; // RUN Peripheral Configuration Register 0 (sätt valda periferienheter 

aktiva i RUN0-mode)
ME.PCTL33.R = 0x00; // ADC1 aktiv enligt ovan (RUN_PC0)
CGM.AC0_SC.R = 0x00000000; // Motor control clock (ADC1 körs på denna) = 16 MHz intern RC-oscillator
CGM.AC0_DC0.R = 0x80; // Motor control clock divider enable - Dela med 1

// Välj RUN0-mode:
ME.RUN[0].R = 0x001F0010; // Configure RUN 0 mode
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ME.MCTL.R   = 0x40005AF0; // go to run 0 mode
ME.MCTL.R   = 0x4000A50F; // go to run 0 mode
while(ME.GS.B.S_MTRANS == 1){} // Wait for mode entry to complete
// Check that RUN0 mode has been entered:
while(ME.GS.B.S_CURRENT_MODE != RUN0_MODE){}

}

void DisableSoftwareWatchdog (void) {
// remove the SWT Soft lock
SWT.SR.R = 0x0000C520;
SWT.SR.R = 0x0000D928;
// disable SWT
SWT.CR.B.WEN = 0x0;

}

void clear_CF(void) {
uint32_t i,a[4];

  
for(i=0;i<4;i++) {

FCCU.CFK.R = FCCU_CFK_KEY;
FCCU.CF_S[i].R = 0xFFFFFFFF;

while(FCCU.CTRL.B.OPS != 0x3){} // wait for the completion of the operation
a[i]=FCCU.CF_S[i].R;

}
}

void clear_NCF(void) {
uint32_t i,b[4];

for(i=0;i<4;i++){
FCCU.NCFK.R = FCCU_NCFK_KEY;
FCCU.NCF_S[i].R = 0xFFFFFFFF;

while(FCCU.CTRL.B.OPS != 0x3){} // wait for the completion of the operation
b[i]=FCCU.NCF_S[i].R;

}
}

// Initiera ADC1:
void ADC_init() 
{

ADC1.MCR.R = 0x00000000; // Starta ADC-enheten: 
ADC1.CTR0.R = 0x000084FF; // Samplingstid: 31.75 µs

// PRESAMPLING CONTROL REGISTER:
ADC1.PSCR.B.PREVAL0 = 0b01; // Presampla mot ADCref low
ADC1.PSCR.B.PRECONV = 0; // Sampling is NOT bypassed

//sätter pinnen som analog ingång
SIUL.PCR[29].R = 0x2000; // Sätt port:PB[13] som analog-ingång:AN[0]
SIUL.PCR[30].R = 0x2000; // Sätt port:PB[14] som analog-ingång:AN[1]
SIUL.PCR[31].R = 0x2000; // Sätt port:PB[15] som analog-ingång:AN[2]
SIUL.PCR[32].R = 0x2000; // Sätt port:PC[0]  som analog-ingång:AN[3]
SIUL.PCR[75].R = 0x2000; // Sätt port:PE[11] som analog-ingång:AN[4]
SIUL.PCR[64].R = 0x2000; // Sätt port:PE[0]  som analog-ingång:AN[5]
SIUL.PCR[76].R = 0x2000; // Sätt port:PE[12] som analog-ingång:AN[6]
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SIUL.PCR[73].R = 0x2000; // Sätt port:PE[9]  som analog-ingång:AN[7]
SIUL.PCR[74].R = 0x2000; // Sätt port:PE[10] som analog-ingång:AN[8]

}

// Lägg till kanal för normal omvandling
void ADC_addChannel(int nr) {

ADC1.NCMR0.R |= 1 << nr; // Normal conversion mask
ADC1.PSR0.R |= 1 << nr; // Presampling

}

void ADC_removeChannel(int nr) {
ADC1.NCMR0.R &= ~(1 << nr); // Normal conversion mask
ADC1.PSR0.R &= ~(1 << nr); // Presampling

}

// Läs av värdet hos analog-ingång
int ADC_getValue(int nr) {

return ADC1.CDR[nr].B.CDATA;
}

void ADC_start_conversion(){
ADC1.MCR.B.NSTART = 1; // Starta AD-omvandling
while(ADC1.MSR.B.NSTART == 1){} // Vänta tills den är klar

}

void init(){
// Initiera portar, och periferienheter:
ADC_init();

// Initiera portar för lysdioder:
LED1 = LED_OFF;
LED2 = LED_OFF;
LED3 = LED_OFF;
SIUL.PCR52.R = 0b0100001100000000; // Sätt PD4 som utgång (LED1)
SIUL.PCR53.R = 0b0100001100000000; // Sätt PD5 som utgång (LED2)
SIUL.PCR54.R = 0b0100001100000000; // Sätt PD6 som utgång (LED3)

// Initiera portar för tryckknappar:
SIUL.PCR48.R = 0b0100000100000000; // Sätt PD0 som ingång (SW1)
SIUL.PCR49.R = 0b0100000100000000; // Sätt PD1 som ingång (SW2)
SIUL.PCR50.R = 0b0100000100000000; // Sätt PD2 som ingång (SW3)
SIUL.PCR51.R = 0b0100000100000000; // Sätt PD3 som ingång (SW4)

// Initiera portar för huvudbrytare och polaritetsskydd:
ON_OFF1 = OFF;
ON_OFF2 = OFF;
ON_OFF3 = OFF;
ON_OFF4 = OFF;
SIUL.PCR92.R = 0b0100001100000000; // Sätt PF12 som utgång (ON_OFF1)
SIUL.PCR93.R = 0b0100001100000000; // Sätt PF13 som utgång (ON_OFF2)
SIUL.PCR94.R = 0b0100001100000000; // Sätt PF14 som utgång (ON_OFF3)
SIUL.PCR95.R = 0b0100001100000000; // Sätt PF15 som utgång (ON_OFF4)

// Initiera LCD:
SIUL.PCR0.R = 0b0100001100000000; // Sätt PA0 som utgång (E)
SIUL.PCR1.R = 0b0100001100000000; // Sätt PA1 som utgång (RS)
SIUL.PCR2.R = 0b0100001100000000; // Sätt PA2 som utgång (D4)
SIUL.PCR3.R = 0b0100001100000000; // Sätt PA3 som utgång (D5)
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SIUL.PCR4.R = 0b0100001100000000; // Sätt PA4 som utgång (D6)
SIUL.PCR5.R = 0b0100001100000000; // Sätt PA5 som utgång (D7)
lcd_init();

}

// Felfunktion:
void error_stop(char *str1, char *str2) {

// Stäng av huvudbrytare och polskydd (och slutsteg när dessa är tillgängliga):
ON_OFF1 = OFF;
ON_OFF2 = OFF;
ON_OFF3 = OFF;
ON_OFF4 = OFF;
// ALLA_SLUTSTEG = OFF;

// Felsignal - tänd LED2:
LED1 = LED_OFF;
LED2 = LED_ON;

// Skriv ut på LCDn:
lcd_set_pos(0, 0);
lcd_write_str(str1);
lcd_set_pos(1, 0);
lcd_write_str(str2);
// Fel! Stanna här forever, and ever, and ever! (eller tills man trycker på SW1 eller SW2):
while(SW1 && SW2) {}
while(!SW1) {}

// Släck LED2 igen:
LED2 = LED_OFF;

}

// Felfunktion 2:
void error_stop_2(char *err_str, int value1, int value2, int counter) {

char text1[20], text2[20];
sprintf(text1, "%-12s%4d", err_str, counter);
sprintf(text2, "1: %-5d2: %-5d", value1, value2);
error_stop(text1, text2);

}

// TEST FUNKTIONER *********************************************

//Test1: testa så att spänningen mellan H. och P. är noll vid start
void test1(int VZERO, int counter)
{

int adc_v_sense1, adc_v_sense2;

ADC_start_conversion();

adc_v_sense1 = ADC_getValue(V_SENSE1);
adc_v_sense2 = ADC_getValue(V_SENSE2);

if ((adc_v_sense1 > VZERO) || (adc_v_sense2 > VZERO)) {
// Fel!
error_stop_2("Test1 FAIL", adc_v_sense1, adc_v_sense2, counter);

}

// OK!
LED1 = LED_ON;
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lcd_set_pos(0, 0);
lcd_write_str("Test1 PASSED!   ");
lcd_set_pos(1, 0);
lcd_write_str("                ");

}

//Test2: kanal1
void test2_1(int adc_v_sense1, int adc_v_sense2, int VZERO, int counter)
{

if(adc_v_sense1 > VZERO) {
// Fel!
error_stop_2("Test2.1 FAIL", adc_v_sense1, adc_v_sense2, counter);

}
// OK!

}

//Test2: kanal2
void test2_2(int adc_v_sense1, int adc_v_sense2, int VZERO, int counter)
{

if(adc_v_sense2 > VZERO) {
// Fel!
error_stop_2("Test2.2 FAIL", adc_v_sense2, adc_v_sense1, counter);

}
// OK!

}

//Test3: kanal1
void test3_1(int adc_v_sense1, int adc_v_sense3, int VDROP, int counter)
{

if(adc_v_sense1 < (adc_v_sense3 - VDROP)) {
// Fel!
error_stop_2("Test3.1 FAIL", adc_v_sense1, adc_v_sense3, counter);

}
// OK!

}

//Test3: kanal2
void test3_2(int adc_v_sense2, int adc_v_sense3, int VDROP, int counter)
{

if(adc_v_sense2 < (adc_v_sense3 - VDROP)) {
// Fel!
error_stop_2("Test3.2 FAIL", adc_v_sense2, adc_v_sense3, counter);

}
// OK!

}

//Test4:
void test4(int adc_i_sense1, int adc_i_sense2, int I_DIFF_MAX, int counter)
{

int i_diff, i_total;
i_diff = abs(adc_i_sense1 - adc_i_sense2);
i_total = adc_i_sense1 + adc_i_sense2;
if((100 * i_diff) > (I_DIFF_MAX * i_total)) {

// Fel!
error_stop_2("Test4 FAIL", adc_i_sense1, adc_i_sense2, counter);

}
// OK!
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}

// ################################################################
// Main-funktion: #################################################   
int main(void) {

int counter=0;
int imax_counter = 0;
int adc_v_sense1, adc_v_sense2, adc_v_sense3, adc_v_sense4;
int adc_i_sense1, adc_i_sense2;//, i_total;
char polskydd_i_on_1 = OFF, polskydd_i_on_2 = OFF, polskydd1_test = ON, polskydd2_test = ON;
char i_counter = 0;
char txt[20];

// Konstanter:
const int VLOW = 600; // Kräv 6V för att fungera
const int VZERO = 200; // Högsta spänning som tolkas som "Noll" (2.0V)
const int VDROP = 100; // Max spänningsfall över huvudbrytare som är PÅ (1.0V)
const int I_ON = 30; // Lägsta ström för att slå på polaritetsskydd (ca 1A)
const int I_DIFF_MAX = 20; // Max skillnad i ström mellan de två huvudbrytarna (i %)

const int START_1 = 50; // Tid då kanal 1 ska testas
const int START_2 = 175; // Tid då kanal 2 ska testas
const int LENGTH = 25; // Längd på puls (ca 5ms ?)
const int MAX_COUNT = 250; // Periodtid

DisableSoftwareWatchdog();
InitializeModesAndClock();

init();

//STRÖMMATNING----------------------

ADC_addChannel(V_SENSE1);
ADC_addChannel(V_SENSE2);
ADC_addChannel(V_SENSE3);
ADC_addChannel(V_SENSE4);
ADC_addChannel(I_SENSE1);
ADC_addChannel(I_SENSE2);

// Test 1: Vid start ska spänningen mellan huvudströmbrytare och polväxlingsskydd vara noll
test1(VZERO, counter);

// Huvudbrytare på:
ON_OFF1 = ON;
ON_OFF2 = ON;

// Loop forever:
for (;;) {
    
    // Läs av analoga ingångar:
    ADC_start_conversion();
    adc_i_sense1 = ADC_getValue(I_SENSE1);

adc_i_sense2 = ADC_getValue(I_SENSE2);
// adc_v_senseX = v_senseX * 100
adc_v_sense1 = (ADC_getValue(V_SENSE1) * 50000) / 53413;
adc_v_sense2 = (ADC_getValue(V_SENSE2) * 50000) / 53413;
adc_v_sense3 = (ADC_getValue(V_SENSE3) * 50000) / 52277;
adc_v_sense4 = (ADC_getValue(V_SENSE4) * 50000) / 52277;
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    //test5: Låg inspänning detekterad
    if (adc_v_sense3 < VLOW || ((adc_i_sense1+adc_i_sense2) > IMAX))
    {

if (adc_v_sense3 < VLOW)
{

// Huvudbrytare av:
ON_OFF1 = OFF;
ON_OFF2 = OFF;
polskydd_i_on_1 = OFF;
polskydd_i_on_1 = OFF;
counter = 0;

lcd_set_pos(0, 0);
lcd_write_str("LOW POWER!      ");
sprintf(txt, "%16d", adc_v_sense3);
lcd_set_pos(1, 0);
lcd_write_str(txt);

}
else
{

imax_counter++;
if (imax_counter >= 10)
{

// Huvudbrytare av:
ON_OFF1 = OFF;
ON_OFF2 = OFF;
polskydd_i_on_1 = OFF;
polskydd_i_on_1 = OFF;
counter = 0;

lcd_set_pos(0, 0);
lcd_write_str("HIGH CURRENT!   ");
sprintf(txt, "%16d", (adc_i_sense1+adc_i_sense2));
lcd_set_pos(1, 0);
lcd_write_str(txt);
while(SW1) {}
imax_counter = 0;

}
}

    }
    else

{
if (counter == 0) {

// Huvudbrytare på:
ON_OFF1 = ON;
ON_OFF2 = ON;

}

// Sköt om polaritetsskydden:
ON_OFF3 = ((polskydd_i_on_1 || polskydd_i_on_2) && polskydd1_test);
ON_OFF4 = ((polskydd_i_on_1 || polskydd_i_on_2) && polskydd2_test);

// Tänd LED3 om polskydd är på:
LED3 = (polskydd_i_on_1 || polskydd_i_on_2) ? LED_ON : LED_OFF;

// Test 2: kanal1 - Kolla att huvudbrytare och polskydd kan stänga av sig:
if(counter == START_1) {
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ON_OFF1 = OFF; // Slå av huvudbrytare 1

// Slå av polskydd 1
ON_OFF3 = OFF; 
polskydd1_test = OFF;

}
if(counter == (START_1 + LENGTH)) {

test2_1(adc_v_sense1, adc_v_sense2, VZERO, counter);

if (adc_i_sense2 > I_ON) {
polskydd_i_on_2 = ON;

}
else {

polskydd_i_on_2 = OFF;
}
ON_OFF1 = ON;

}

// Test 3: kanal1 - Kolla att huvudbrytaren kan slå på (polskydd avstängt):
if(counter == START_1 + LENGTH * 2) {

test3_1(adc_v_sense1, adc_v_sense3, VDROP, counter);
polskydd1_test = ON; // Slå på polskydd 1

}

// Test 2: kanal2
if(counter == START_2) {

ON_OFF2 = OFF; // Slå av huvudbrytare 2

// Slå av polskydd 2
ON_OFF4 = OFF; 
polskydd2_test = OFF;

}
if(counter == (START_2 + LENGTH)) {

test2_2(adc_v_sense1, adc_v_sense2, VZERO, counter);

if (adc_i_sense1 > I_ON) {
polskydd_i_on_1 = ON;

}
else {

polskydd_i_on_1 = OFF;
}
ON_OFF2 = ON;

} 

// Test 3: kanal 2
if(counter == START_2 + LENGTH * 2) {

test3_2(adc_v_sense2, adc_v_sense3, VDROP, counter);
polskydd2_test = ON; // Slå på polskydd 2

}

// Räkna upp counter till MAX_COUNT:
counter++;
if(counter >= MAX_COUNT) {

// Nollställ counter:
counter = 0;
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// Ge "Allt OK"-meddelande:
LED1 = !LED1;
lcd_set_pos(0, 0);
lcd_write_str("****** OK ******");
sprintf(txt, "%8d%8d", adc_i_sense1, adc_i_sense2);
lcd_set_pos(1, 0);
lcd_write_str(txt);

}
}

}
}
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