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Sammanfattning	  
Många hjälpmedel till dagens datorer ansluts idag framförallt via USB och även 
om de USB-anslutna enheterna inte ska störa varandra så gör de det i vissa 
sammanhang. Detta projekt utvecklade därför en prototyp till en USB-växel för att 
kunna välja vilken enhet som datorn för stunden ska bry sig om. Förstudien till 
examensarbetet ledde till ett beslut att en USB-hubb med individuell 
växlingsfunktion för nedströmsportarna skulle utvecklas. En 
marknadsundersökning utfördes och de funktioner som  skulle implementeras i 
denna produkt beslutades att vara ett GUI, LED-indikering, extern 
strömförsörjning, överströmsskydd samt kombinerad hubb och växel. Det 
bestämdes även att växeln skulle ha sex nedströmportar. De kritiska komponenter 
m.a.p funktionalitet som ansågs mest vitala var en USB-hubb och en 
mikrokontroller och de som ansågs mest lämpliga var USB2517 respektive 
PIC18F65J50. 
Lysdioder och knappar till varje port implementerades för snabb återkoppling och 
interaktion med USB-växeln och det var även nödvändigt att implementera ett 
uttag för extern strömförsörjning och en lysdiod för varning för hög 
strömförbrukning. Aktivering/inaktivering av portar sker genom att 
mikrokontrollern styr överströmsbevakningens signal till USB-hubben som i sin 
tur aktiverar eller inaktiverar berörd nedströmport. 
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Abstract	  
Many appliances for computers nowadays are connected through USB and even if 
they shouldn’t interfere with each other, on some occasions they do. As a 
consequence, a prototype of a USB-switch was developed to be able to switch 
individual USB-ports on and off. During the feasibility studies a decision was made 
to develop a USB-hub with an individual port-switch. A market research was 
performed and the functions to implement in this prototype were decided to be a 
GUI, LED-indications, external power supply, overcurrent sensing and a combined 
USB-hub and switch. It was decided that the switch should include six downstream 
ports. The two components with the most vital functionalities for this prototype 
was the 7-port USB2517 hub IC and the PIC18F65J50 microcontroller with the 
possibility to implement a USB HID (Human Interface Device) and I2C-
communication. LED-indications and buttons for each USB downstream port were 
implemented for fast interaction and feedback between user and switch. A red LED 
was added to warn for high current consumption. To activate/inactivate the 
downstream ports, the microcontroller controls the overcurrent signals to the 
USB-hub. 
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Förord 
Denna rapport är skriven för mitt examensarbete i elektronik vid Umeå 
Universitet. Examensarbetet har genomförts av rapportens författare under hösten 
2013 och ger 15 hp. Jag skulle vilja rikta ett stort tack till min handledare Marcus 
Tönnäng på Motion Control och min handledare på Umeå Universitet Håkan 
Joëlson för deras stöd under mitt examensarbete. Det har varit en lärorik tid på 
Motion Control och många väldigt hjälpsamma medarbetare har intresserat sig i 
mitt projekt och kommit med influenser. En stor del av de erfarenheter jag tar med 
mig fick jag då PCB och schema utvecklades, såsom EMC-komplikationer samt hur 
man metodiskt arbetar fram en PCB. Det har dessutom varit lärorikt att 
programmera en mikrokontroller i PIC-familjen då jag tidigare bara programmerat 
mikrokontrollers från Atmels ATmega-familjer. Erfarenheter har även erhållits 
angående att effektivisera arbetet och få projekt att fortlöpa i ett bra tempo. Till 
sist vill jag tacka Motion Control för möjligheten att utföra mitt examensarbete hos 
dem och förhoppningsvis korsas våra vägar igen i framtiden. 
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Definitioner av nyckelbegrepp i rapporten. 

Begrepp Förklarande text 

USB Universal serial bus. Seriell standard för datakommunikation 

Firmware Inbyggd mjukvara i hårdvara. 

I2C Inter-integrated circuit. Synkron seriell kommunikationsbuss. 

SMBus System Management bus härstammar från I2C. En striktare specifikation än I2C 
avseende hur data skickas. 

I/O Input/Output 

D+/D- Differentialt par som ansvarar för att bära datakommunikationen i USB 

HID Human Interface Device är en enhet som sköter interaktionen mellan dator och 
människa. 

LSB Least Significant Bit, lägst signifikant bit. 

MSB Most Significant Bit, högst signifikant bit. 

NO Normally open, ett tillstånd i t.ex en strömbrytare då kretsen normalt är öppen. 

ICD3 In-Circuit Debugger, hårdvaruprogrammerare för PIC-processorer. 

MPLAB Utvecklingsmiljö från Microchip. 

RoHS Restriction of hazardous substances, är ett EU-direktiv som förbjuder eller 
begränsar användningen av vissa tungmetaller ich flamskyddsmedel i elektriska 
produkter på marknaden. 

Tabell 1. Definitioner 
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1. Inledning 

 

1.1. Bakgrund 

Motion Control arbetar med att ta fram olika avancerade hjälpmedel för 
funktionshindrade, ofta för rörelsehindrade i datornära sammanhang. Ett 
typiskt exempel är ett hjälpmedel för att styra eller kontrollera något via en 
vanlig dator. Dessa hjälpmedel ansluts framförallt via USB-porten på dagens 
datorer och även om de USB-anslutna enheterna inte ska störa varandra så gör 
de det i vissa sammanhang. 
 

1.2. Syfte 

Det är önskvärt att kunna stänga av de enheter man inte använder för att dessa 
inte ska störa. Man väljer via växeln vilken enhet som datorn för stunden ska 
bry sig om. Målet med projektet var att ta fram en fungerande prototyp samt 
studera olika metoder för växling av portarna i USB-växeln. 
 

1.3. Avgränsningar 

De avgränsningar som ställdes upp i projektets inledning var att projektet 
enbart skulle ta fram den hårdvara som skulle användas för USB-växeln. Vid ett 
senare vidareutvecklingsprojekt kommer ett användargränssnitt att tas fram 
för växeln och de förbättringsförslag som rekommenderas i kapitel 5 i denna 
rapport kommer att utredas. Framtagen hårdvara skulle förberedas till att 
kommunicera med detta användargränssnitt genom att implementera en USB 
HID i mikrokontrollern, men pga projektets tidsbegränsning så kommer denna 
del att implementeras samtidigt som utvecklingen av användargränssnittet 
genomförs. 
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1.4. Tidsplan 
 
Figur 1 visar den planerade tiden som de olika aktiviteterna planerades att ta i 
anspråk. 

 
Figur 1. Planerad tid enligt projektplan 

 
 

Figur 2 visar det faktiska utfallet av tidsåtgången för varje aktivitet i projektet. 

 
Figur 2. Utfall av tidsåtgång i projektet 
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2. Genomförande 
Detta kapitel beskriver det processflöde projektet har genomgått. Förstudien 
påbörjades med en marknadsundersökning och efter det fastställdes de krav som 
skulle gälla för produkten. Förstudien avslutades sedan med en undersökning av 
lämpliga USB-hubbkretsar samt fastställande av ingående komponenter. 
Förstudien följdes av designfasen och då ritades och designades det schema som 
skulle ligga till grund för PCB-layouten som sedan skulle leda till ett producerat 
mönsterkort. Den sista fasen var implementeringsfasen och denna bestod av 
montering av komponenter och kapsling, test och firmwareutveckling. Projektet 
avslutades sedan med att en instruktionsmanual togs fram för den färdiga 
prototypen. Figur 3 visar den process som projektet har genomgått. 

 

Figur 3. Processflöde för projektet. 
 
Figur 4 visar USB-växelns placering i förhållande till dator och enheter. 

 

Figur 4. Systemöversikt 
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2.1. Marknadsundersökning 
Projektet sattes igång med en marknadsundersökning där jag kontrollerade 
vilka funktioner som finns i befintliga växlar på marknaden idag. De 
parametrar som efterfrågades var: 
 

• Namn 

• Tillverkare 

• Anslutningar 

• Strömförsörjning 

• USB-standard 

• Funktioner 

• Pris 
 
 

Sammanställningen av undersökningen visas i tabell 2. 
Enhet 1 2 3 4 5 6 7 
Namn US224 SW-241A PW-241A PW-224B GUB201 HB-UMLS USB-HUB 

Switchable 
Tillverkare ATEN Action 

Star 
Action 
Star 

Action 
Star 

IOGEAR Sabrent MCD 
Elektronik 

Anslutningar 2x Typ A 
(hane) 
4x Typ A 
(hona) 
1x mini B 
(hona) 
 

1x Typ A 
(hona) 
4x Typ B 
(hona) 

1x Typ A 
(hona) 
4x Typ B 
(hona) 

4x Typ A 
(hona) 
2x Typ B 
(hona) 

1x Typ A 
(hona) 
2x Typ B 
(hona) 

1x Typ A 
(hona) 
4x Typ A 
(hane) 

6x Typ A 
(hona) 
1x Typ B 
(hona) 
1x D-sub 
(hona) 
 

USB-Standard 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 
Str.försöjning Buss 

Extern 
Buss Buss Extern Buss Buss Buss 

Extern 
Funktioner Fjärr.styr 

LED.ind 
Över.str 

Knapp 
Hotkey 
GUI 
LED.ind 

Knapp 
LED.ind 
Över.str 

Knapp 
LED.ind 
Över.str 

Knapp 
LED.ind 
Summer 

Knapp 
Hubb 
LED.ind 

Hubb 

Pris 269 SEK 152 SEK 132 SEK 219 SEK 304 SEK 33 SEK Ej tillg. 
Tabell 2. Sammanställning av marknadsundersökning 
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Huvudsyftet med undersökningen var att undersöka vilka växlar som fanns på 
marknaden samt sammanställa dess olika funktioner. 
De funktioner som är implementerade i andra växlar på marknaden visas i 
tabell 1 ovan. Växling mellan portar via ett GUI var ett grundkrav för projektet 
då växeln även skall användas av personer med funktionshinder och SW-241A 
är den enda enhet i tabell 1 med denna funktion. Indikering via LED-lampor 
ger en snabb återkoppling till användaren om växelns portstatus och anses då 
vara viktig för användarupplevelsen. Flera stora strömförbrukande enheter kan 
anslutas till växeln och detta gör det aktuellt med en extern strömförsörjning. 
För att skydda mot en överström så kommer ett överströmsskydd att 
introduceras vid varje nedströmsport. Till sist rekommenderades växeln att bli 
en kombinerad växel och hubb för att möjliggöra att multipla enheter kan vara 
aktiverade samtidigt. De funktioner som undersökningen rekommenderade 
var: 
 

• GUI 

• LED-indikering 

• Extern strömförsörjning 

• Överströmsskydd 

• Kombinerad hubb och växel 
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2.2. Kravspecificering 
Syftet med kravspecifikationen var att få fram ett underlag på samtliga krav på 
USB-växeln. Projektet skulle fokusera på att ta fram hårdvara med ingående 
firmware då projektets tidskrav ej möjliggjorde utvecklandet av ett GUI. Kraven 
delades upp i skall- och börkrav. Tabell 3 – 16 nedan anger samtliga krav. 
 

2.2.1. Funktionskrav 
Användaren väljer via det grafiska gränssnittet vilka inkopplade USB-
enheter som datorn för tillfället skall bry sig om. Signaler skickas från 
datorn genom USB-bussen till växeln. I växeln tar sedan en mikrokontroller 
anpassad för USB hantering emot signalen och en algoritm för USB-
hanteringen implementeras i mikrokontrollern. Det är viktigt att USB-
växeln växlar mellan USB-enheterna på ett säkert sätt och ej orsakar skador 
på varken dator eller de inkopplade USB-enheterna. Därför skall 
överströmsskydd installeras på både in och utgångar. Aktiverade ingångar 
indikeras med hjälp av lysdioder vilket innebär att växeln skall fungera som 
en hubb med växelfunktion och dessa indikationer skall underlätta för 
användaren att förstå vilken ingång som är aktiv för tillfället. Det kan även 
bli aktuellt med tryckknappar för att aktivera/inaktiva ingångar samt en 
summer som ljuder när ingångarna är i växlingsförfarandet.  

Krav Beskrivning Typ Förändring 
Krav-1 Produkten skall fungera som en 

hubb med växlingsfunktion.  
Skall Reviderad 

Krav-2 LED lampor skall indikera för 
att visuellt påvisa vilka ingångar 
som är aktiva. 

Skall Original 

Krav-3 Överströmsskydd skall 
implementeras för att skydda 
dator, växel samt inkopplade 
enheter. 

Skall Original 

Krav-4 Produkten skall stödja USB 2.0 
standarden. 

Bör Reviderad 

Krav-5 LED-lamporna bör blinka när 
produkten aktiverar/avaktiverar 
en ingång. 

Bör Original 

Krav-6 Produkten skall ha minst två 
portar som ingångar. 

Skall Tillagt 

Krav-7 Produkten bör ha minst fyra 
portar som ingångar. 

Bör Tillagt 

Tabell 3. Funktionskrav 
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2.2.2. Firmwarekrav 
Källkodsfiler och ändringar i dessa skall vara noggrant kommenterade och 
firmware skall skrivas och utvecklas enligt Motion Controls standarder. 

Krav Beskrivning Typ Förändring 
Krav-8 FW bör skrivas i 

programmeringsspråket C. 
Bör Original 

Tabell 4. Krav på firmware. 

 

2.2.3. Elektriska krav  
Produkten skall inkludera ett visst antal honkontakter av USB typ A som 
skall vara placerade så lättillgängligt som möjligt så användaren på ett 
smidigt sätt kan sätta i och dra ur USB-enheter efter behov. En USB Typ B-
kontakt placeras så att USB-kabeln mellan datorn och produkten blir så kort 
och lättdragen som möjligt. Då produkten skall fungera både som en växel 
och hubb så kommer en ingång för extern strömförsörjning implementeras 
då flera strömkrävande perifera USB-enheter kan anslutas. 

Krav Beskrivning Typ Förändring 
Krav-9 Kontaktdonen skall stödja vald 

USB standard. 
Skall Original 

Tabell 5. Krav på kontaktdon 

 
LED:arna för varje ingång skall vara gröna då det är en lämplig färg för att 
indikera att inga fel har uppstått. Då strömförsörjningen ej är tillräckligt så 
skall detta indikeras med en röd lysdiod och detta är en lämplig färg för att 
indikera en varning eller att ett fel har uppstått. 

Krav Beskrivning Typ Förändring 
Krav-10 Det skall finnas en grön LED-

lampa för varje USB-ingång. 
Skall Original 

Krav-11 Det bör finnas en röd lysdiod 
som indikerar om 
strömförsörjningen till 
produkten ej är tillräcklig. 

Bör Original 

Tabell 6. Krav på lysdioder 
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Främst kommer produkten att förses med ström via USB-bussen. 
Skulle behovet uppstå så skulle det vara bra om en extern kraftkälla kan 
kopplas in som kopplas mot 230VAC. Denna spänning omvandlas till 
diverse DC-spänningar på kortet. 

Krav Beskrivning Typ Förändring 
Krav-12 Produkten skall förses med 

ström via USB-bussen. 
Skall Original 

Krav-13 Om USB-bussen ej är en 
tillräcklig strömkälla så bör en 
extern strömförsörjning på max 
12V finnas tillgänglig. 

Bör Original 

Tabell 7. Krav på strömförsörjning 
 

Ur EMC synpunkt så skall hänsyn tas till placering av känslig analog del 
samt att kretskortet bör byggas på ett minimum av fyra lager. 

Krav Beskrivning Typ Förändring 
Krav-14 Kortet bör byggas på ett 

minimum av fyra lager för goda 
EMC-egenskaper. 

Bör Original 

Tabell 8. Krav på EMC 
 

2.2.4. Komponentkrav  
Samtliga komponenter skall uppfylla gällande EU-direktiv vilket innebär att 
de skall vara RoHS-godkända. Att tänka på är att använda så få 
komponenter som möjligt med switchande funktioner. 

Krav Beskrivning Typ Förändring 
Krav-15 Alla komponenter skall vara 

RoHS-godkända. 
Skall Original 

Tabell 9. Krav på komponenter 
 

2.2.5. Mekaniska krav 

Då kretskortet skall få plats i en lämplig kapsling så skall kretskortets 
dimensioner anpassas till denna. 

Krav Beskrivning Typ Förändring 
Krav-16 Kretskortet skall anpassas till 

kapslingens inre dimensioner. 
Skall Original 

Tabell 10. Krav på kretskortets dimensioner 
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Kylningsfläkt bör ej användas då detta orsakar ett onödigt sus från 
produkten. 

Krav Beskrivning Typ Förändring 
Krav-17 Fläkt bör ej användas. Bör Original 
Tabell 11. Krav på kylning 

 
För att produkten skall bli hanterbar och lätt för användaren så bör 
kapslingen göras så liten som möjligt. 

Krav Beskrivning Typ Förändring 
Krav-18 Maximalt mått på kapslingen bör 

ej överstiga 100x50x20 mm 
Bör Reviderad 

Tabell 12. Krav på kapslingens dimensioner 

 
Enligt EU-direktiven så skall produkten innehålla endast RoHS-klassade 
komponenter så därför skall en RoHS-etikett finnas på kretskortet. 

Krav Beskrivning Typ Förändring 
Krav-19 Det skall finnas en RoHS-etikett 

på kretskortet. 
Skall Original 

Tabell 13. Krav på märkning av kretskort 

 
För att underlätta för användaren vid i/urkoppling av USB-enheterna skall 
USB typ A kontaktdonen placeras på ena sidan och USB typ B kontaktdonen 
på motstående sida av kretskortet tillsammans med det externa 
kontaktdonet för strömförsörjning. 

Krav Beskrivning Typ Förändring 
Krav-20 Kontaktdon USB typ A skall 

placeras längs med den ena 
sidan av kretskortet. 

Skall Original 

Krav-21 Kontaktdon USB typ B skall 
placeras på motstående sida av 
kretskortet i relation till USB typ 
A kontaktdonen. 

Skall Original 

Krav-22 Kontaktdon för extern 
strömförsörjning bör placeras på 
samma sida som USB typ B 
kontaktdonet. 

Bör Original 

Tabell 14. Krav på placering av kontaktdon 
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2.2.6. Miljökrav 
Då detta är en produkt som skall användas främst inomhus vid en dator så 
skall den klara de krav man kan ställa vid de förhållanden som kan råda 
inomhus. 

Krav Beskrivning Min Medel Max Förändring 
Krav-23 Omgivningstemperatur 

(°C) 
5 20 40 Original 

Tabell 15. Krav på omgivningstemperatur 

 
 

2.2.7. Dokumentationskrav 
Då produkten utvecklas hos Motion Control skall deras krav och regler 
angående dokumentation följas. Dessutom bör en instruktionsmanual tas 
fram för att underlätta användandet av produkten. 

Krav Beskrivning Typ Förändring 
Krav-24 En instruktionsmanual bör tas 

fram som beskriver hur 
produkten används. 

Bör Original 

Krav-25 Dokumentation skall följa de 
regler som gäller på Motion 
Control. 

Skall Tillagt 

Krav-26 Datablad skall finnas tillgängliga 
för projektet. 

Skall Tillagt 

Krav-27 Väl kommenterade källkodsfiler 
med tillhörande ändringar skall 
finnas tillgängliga. 

Skall Tillagt 

Tabell 16. Krav på dokumentation 
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2.3. Elektronikutveckling 
 
Efter att kraven på produkten var fastställda, påbörjades en undersökning av vilka 
USB-hubbkretsar som fanns tillgängliga för implementering. Ett skallkrav var att 
utvald hubbkrets skulle ha minst två nedströmsportar tillgängliga för inkoppling 
av USB-enheter, dock helst minst fyra. 
Tabell 17 visar sammanställningen för utredningen av befintliga USB-hubbkretsar. 
I samtliga kretsar existerade det en funktion för individuell styrning av 
matningsspänningen till nedströmsportarna. Krets 1 och 2 i tabell 16 har en mer 
begränsad funktionalitet medan övriga kretsar har en mer anpassningsbar 
styrning då kommandon skickas via en seriell kommunikation till kretsen från en 
mikrokontroller. Då projektet krävde en mer anpassningsbar funktionalitet var 
kretsarna USB2514, USB2517 och CY7C65640A att föredra. Den krets som till slut 
ansågs mest lämpad för detta projekt var USB2517 då tillgången på dokumentation 
var bäst för denna komponent. Denna USB-hubb hade även schemaförslag för 
applikationer där portar kunde stängas av. USB2517 tillfredsställde även börkravet 
med minst fyra tillgängliga nedströmsportar för perifera USB-enheter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krets 1 2 3 4 5 6 
Namn TUSB 

2046B 
TUSB 
2077A 

USB 
2514 

USB 
2517 

µPD 
720115 

CY7C 
65640A 

Tillverkare TI TI MC MC NEC CP 
Antal 
nedströmsportar 

4 st 7 st 4 st 7 st 7 st 4 st 

Perifera kretsar 6 st 8 st 6 st 8 st 6 st 6 st 
USB-standard 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 
Matning 3,3V 3,3V 3,3V 3,3V 3,3V 3,3V 
Pris 14,50 

SEK 
25 
SEK 

21 
SEK 

34 
SEK 

Ej 
tillg. 

96 SEK 

Tabell 17. Sammanställning undersökning av USB-hubbkretsar. 
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2.3.1. Mikrokontroller 
Mikrokontrollern som valdes var en PIC18F65J50 då det är en tidigare 
använd mikrokontroller inom företaget. Denna mikrokontroller är försörjd 
med en 3,3V matningsspänning och stödjer både USB och I2C 
kommunikation vilket gör den lämplig för detta projekt. Mikrokontrollerns 
USB-anslutning kopplas till USB-hubbens logiska port 1.  
 

2.3.2. Lysdioder 
Sex gröna lysdioder indikerar vilka portar i växeln som är aktiva. De är 
kopplade i serie från varsin I/O pin på PIC18F65J50 genom varsin 300 
ohms-resistor och ner till jord. En röd lysdiod som indikerar då 
strömförbrukningen överstiger 450 mA är kopplad från en I/O på 
PIC18F65J50, via en 300 ohms-resistor och ner till jord. Strömmen genom 
lysdioderna får ej överstiga 40 mA men arbetar näst intill optimalt när 
strömmen är 9 mA genom lysdioden. De resistorer som valts bestämdes 
enligt ohms lag till: 

RLED =
U −ULED

Iopt
=
3,3− 0, 7
0, 009

= 300Ω   (1) 

där ULED är spänningsfallet över dioden och Iopt är den optimala strömmen 
då lysdioden arbetar som bäst. 

 

2.3.3. Tryckknappar 
Sex tryckknappar, typ EP1210CDE, används för aktivering eller inaktivering 
av USB-portarna. Var och en av knapparna är kopplade från +5V matningen 
via en pull down-resistor och vidare till varsin I/O pin på mikrokontrollern. 
 

2.3.4. USB-kontakter 
Sex USB-A kontakter är kopplade till USB-hubbens logiska port 2-7 och en 
USB-B kontakt är kopplad till USB-hubbens logiska uppströmsport. 
 

2.3.5. DC jack 
En kontakt är monterad för att en extern strömförsörjning skall kunna 
kopplas in. En nätadapter som ger 5V och 1A används vid behov. 
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2.3.6. USB-hubb 
Den USB-hubb som valdes var som sagt USB2517. SMBus interfacet 
används för att skriva över registervärdena med anpassade inställningar 
från mikrokontrollern genom I2C bussen som bestämmer hubbens 
beteende. D+ och D- på uppströmsporten till USB-hubben skiftades för att 
underlätta vid PCB routingen då möjligheten fanns att ändra PORT SWAP 
registret. Hubben skiftar då logiskt dessa datalinjer. Ytterligare information 
om denna komponent finns i tabell 17. USB-hubbens anpassade 
registervärden enligt tabell 18: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Register Registernamn Värde 
0x00 VID LSB 0xD8 
0x01 VID MSB 0x1A 
0x02 PID LSB 0x01 
0x03 PID MSB 0x00 
0x04 DID LSB 0x00 
0x05 DID MSB 0x00 
0x06 Config data 1 0x93 
0x07 Config data 2 0x00 
0x08 Config data 3 0x00 
0x09 Non-removable devices 0x02 
0x0A Port disable (Self) 0x00 
0x0B Port disable (Bus) 0x00 
0x0C Max Power (Self) 0x32 
0x0D Max Power (Bus) 0x32 
0x0E Hub Controller Max Current (Self) 0x32 
0x0F Hub Controller Max Current (Bus) 0x32 
0x10 Power-on time 0xFF 
0x11 LANG_ID_H 0x04 
0x12 LANG_ID_L 0x09 
0xF6 Boost_Up 0x00 
0xF7 Boost_7:5 0x00 
0xF8 Boost_4:0 0x00 
0xFA Port Swap 0x01 
0xFB Port Remap 12 0x32 
0xFC Port Remap 34 0x54 
0xFD Port Remap 56 0x76 
0xFE Port Remap 7 0x01 
0xFF Status/Command 0x01 

Tabell 18. Anpassade registervärden för USB-hubben. 



Jimmy Lovén 
Ht 2013 
Examensarbete i elektronik, 15 hp 
Högskoleingenjörsprogrammet inom rymdteknik, 180 hp 

 

23 

2.3.7. Strömövervakning 
LM3526 är en strömbrytarkrets som enligt Texas Instruments detekterar en 
överström eller kortslutning som orsakats av en inkopplad USB-enhet. En 1 
ms fördröjning på felindikeringsflaggan förhindrar en felaktig överströms–
detektering som orsakats av en strömrusning vid inkoppling av en enhet. 
Kretsen accepterar en matningsspänning på mellan 2,7V och 5,5V och kan 
med fördel användas i applikationer med inbyggda hubbkretsar. Lämpligen 
används denna krets i applikationer enligt USB 2.0 specifikationen. 
I detta projekt detekterar LM3526 en överström eller kortslutning från en 
USB-A port och ger ut en låg nivå på OC_FLAG till en AND-grind som i sin 
tur ger en låg nivå till OC_SENSE på USB-hubben. Hubben tolkar detta 
som att en överström eller kortslutning detekterats och ger ut en låg nivå till 
PWR_EN på LM3625 som då bryter matningen till USB-porten. 

 
 

 
Figur 5. Logik över LM3625 

 
 

2.3.8. Transientdioder 
För att skydda både inkopplade enheter och den integrerade hubben så kan 
en transientdiodkrets användas för inkoppling mot USB datalinjerna D+ 
och D-. PSR05 är en sådan och den jämför spänningsnivån på datalinjerna 
med en referensspänning som är inkopplad till +Vcc. Skulle en transient 
uppstå så börjar zenerdioden i PSR05 leda i backriktningen och transienten 
leds således ned till jord. Dessa komponenter placerades tätt intill var och 
en av de sju USB-portarna för att förhindra eventuella skador på USB-
hubben som orsakats av transienter. 
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2.3.9. Strömsensorer 
MAX4172 är en strömsensorkrets där lastströmmen flyter genom den 
externa resistansen RSENSE. Spänningsfallet som uppstår över den väldigt 
lilla resistansen innebär att kretsen kan mäta lastströmmen och ger en 
utspänning som är proportionell mot lastströmmen. Utspänningen VOUT 
beräknas enligt formel 1. 
   

VOUT = (Gm )•(RSENSE •ROUT • ILOAD )   (2) 

 
där Gm är MAX4172 transduktans på 10 mA/V och ROUT är en resistor som 
är kopplad mellan utgång och jord.Två stycken MAX4172 som mäter 
strömmen vid +5V-matningen ger en utspänning Uout till mikrokontrollerns 
ADC som är proportionell mot strömmen Iload. En strömsensor mäter 
strömmen mellan USB-bussen och den externa matningsspänningen. 
Anledningen är att detektera en extern strömförsörjning som den röda 
lysdioden är beroende av. 

 
 

2.3.10. AND-grindar 
HEF4081BT innehåller fyra AND-grindar med två ingångar och en utgång 
för varje logisk grind. För att en USB-A port skall vara aktiv är kravet att 
utgången från PIC18F65J50 och PRTPWR från USB2517 har hög nivå till 
ingångarna på AND-grinden som i sin tur sätter utgången hög till 
OC_SENSE på hubben. I en händelse av att en tryckknapp blir nedtryckt så 
ändras nivån på utgången från PIC18F65J50 som är kopplad till den ena 
ingången på AND-grinden. Beroende på tillståndet så ändras nivån på 
utgången på AND-grinden som blir antingen låg eller hög till OC_SENSE på 
USB2517. 
 

 
Figur 6. Logik över AND-gaten 



Jimmy Lovén 
Ht 2013 
Examensarbete i elektronik, 15 hp 
Högskoleingenjörsprogrammet inom rymdteknik, 180 hp 

 

25 

3. Resultat 
Resultatet av detta projekt blev en fungerande prototyp till en USB-hubb med 
växlingsfunktion av sex nedströmsportar. Kapitel 4 tar upp hur resultatet blev med 
avseende på de krav som ställdes och de undersökningar som utfördes i förstudien. 
Detta kapitel ger en ingående förklaring till schema, PCB och firmware samt går 
även igenom de tester produkten genomgått. Figur 7 visar en översikt av 
hårdvaran för USB-växeln. 
 
 

 
Figur 7. Blockschema över hårdvaran 
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3.1. Schemaritning 
I detta kapitel visas schemat. Figur 8 visar en översikt av hela schemadesignen 
och sedan följer beskrivning med utvalda urklipp från originalschemat. Totalt 
består schemat av sex blad plus översikten. 
 

 

Figur 8. Översikt till schemat 
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Figur 9. Knappar och lysdioder 

 
Tryckknapparna är anslutna till +5V matningen och vidare till varsin I/O pin på 
mikrokontrollern. De externa pull-down resistorerna håller låg spänningsnivå så 
länge knapparna inte trycks ned. Knapparna är i tillståndet NO (se sid 9 för 
definitionsbeskrivning) och sluter kretsen endast när knappen blir nedtryckt. De 
sex gröna lysdioderna är av modell 334SYGD och är via varsin serieresistor på 
300ΩΩ kopplade till varsin I/O pin på mikrokontrollern. Dessa gröna lysdioder 
indikerar vilka portar som är aktiva för användaren. 332HD är typbenämningen på 
den röda lysdioden och den är kopplad i serie med en resistor på 300ΩΩ från en I/O 
pin på mikrokontrollern. Denna lysdiod indikerar att strömförsörjningen är 
otillräcklig och att användaren bör ansluta en extern nätadapter om denna ej är 
ansluten. 
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Figur 10. Mikrokontroller PIC18F65J50 
 
Figur 10 visar I/O pins på mikrokontroller PIC18F65J50. En kristall på 20 MHz 
som klockar mikrokontrollern är ansluten till pin 39 och 40. Hårdvaru–
programmeraren ICD3 programmerar mikrokontrollerns flashminne. Vid 
programmering anslöts den till stiftlisten ICSP som är ansluten till pin 7, 37 och 42 
på mikrokontrollern samt till 3,3V matning och jord. Pull-down resistorer är 
kopplade till jord från varje knappanslutning till mikrokontrollern för att undvika 
ett flytande värde. Mikrokontrollerns I2C-modul används för skrivning till USB-
hubbens register och ansluts från pin 50 och 51 till SMBus-anslutningen på 
USB2517. Om en överström detekteras av strömbevakningen så meddelas 
mikrokontrollern via OC_SENSE på LM3526. Mikrokontrollerns USB 
kommunikationsledningar D+ och D- ansluts från pins 14 och 15 samt USB-
matningen till pin 17. En stiftlist är ansluten till pin 4 och 5 som är 
mikrokontrollerns RX och TX pins för debugging genom UART. Två 
strömsensorer är anslutna till varsin kanal  på A/D-omvandlaren, pins 23 och 24. 
För att kunna skriva till registret i USB2517, måste denna krets vara i reset. Pin 52 
på mikrokontrollern styr denna signal. 



Jimmy Lovén 
Ht 2013 
Examensarbete i elektronik, 15 hp 
Högskoleingenjörsprogrammet inom rymdteknik, 180 hp 

 

29 

 
Pinanslutningar relaterade till nedströmsportarna visas i tabell 19. 

Port PORTx_OC_SENSE PORTx_PIC_PWR PRTx_LED PRTx_BTN 
1 58 61 48 47 

2 55 62 44 45 

3 54 63 36 43 

4 22 64 32 35 

5 21 1 31 34 

6 28 2 30 33 

Tabell 19. Portanslutningar till mikrokontroller 
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Figur 11. Spänningsmatning 
 
Produkten matas i normalläget genom USB-bussen med 5V och 500mA. 
En extern strömförsörjning kan anslutas till produkten om strömförbrukningen 
från produkten blir för hög. Två strömsensorer av typ MAX4172 beräknar 
strömförbrukningen genom spänningsfallet över Rsense som består av två 
parallellkopplade resistorer där ersättningsresistansen Rsense är 0,5ΩΩ. De två 
strömsensorerna ger varsin utspänning Vout och är anslutna till mikrokontrollern 
och denna signal kan ej anta en högre analog signal än 3,0V då zenerdioder på 
3,0V i backspänning är kopplad mellan utgångarna och jord. En 
spänningsregulator av typ LD1117DT33 användes för att reglera ner 
matningsspänningen +5V till +3,3V som krävs för matning av USB-hubben och 
mikrokontrollern. Övriga IC-kretsar krävde +5V i matningsspänning. För att 
stabilisera matningsspänningarna från USB-bussen och den externa 
strömförsörjningen så kopplades en zenerdiod med 5,1V backspänning parallellt 
med en kondensator på 0,1 µF till varje ingång. 
 

 

Figur 12. Upp- och nedströmsportar 
 
Figur 12 visar inkopplingarna av transientdioderna till varje dataledning till alla 
sex nedströmsportar samt uppströmsporten. Pin 2 och 3 är anslutna till D- 
respektive D+. Avskärmning av samtliga portar är anslutna via 
avkopplingskondensatorer till jord. 
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Figur 13. USB-hubb USB2517 
 
En 24 MHz kristall klockar USB-hubben USB2517. Kristallen är ansluten till 
hubbens pins 60 och 61 och Reset_n kontrolleras via mikrokontrollern som är 
ansluten till pin 43. Ett externt EEPROM av typ 24LC01B monterades. Direkt 
registerskrivning från mikrokontrollern till USB-hubben fungerade så EEPROM-
funktionen används därför inte. För att få SMBus-interfacet att fungera så krävdes 
det att två pull up-resistorer kopplades till SCL och SDA på hubben då inga interna 
pullup-resistorer fanns tillgängliga. Tabell 20 åskådliggör samtliga pin-
anslutningar till USB2517 från LM3526, mikrokontroller och samtliga USB-portar. 
 

Port D- / D+ 
(USB2517) 

PRT_PWR 
(LM3526) 

OC_SENSE 
(LM3526) 

MCU 1 / 2 - - 
Uppström 58 / 59 - - 
1 3 / 4 26 27 
2 6 / 7 23 22 
3 8 / 9 20 21 
4 11 / 12 30 35 
5 53 / 54 39 38 
6 55 / 56 36 37 
Tabell 20. Pinanslutningar till USB2517 
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Figur 14. Överströmsstyrning 
 
 
 
En egen idé som jag skulle studera i detta projekt var att växlingsfunktionen av 
nedströmsportarna skulle ske genom att styra OC_SENSE-signalen till USB2517 
från mikrokontrollern så att denna skulle detektera en falsk överströmssignal och 
därmed inaktivera aktuell port. Pullup-resistorer är anslutna till flaggsignalerna 
FLAGx mellan LM3526 och HEF4081BT då inga interna pullup-resistorer 
existerar i LM3526. 
 
 

 

Figur 15. Strömövervakningskrets 
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3.2. PCB-design 
PCB layouten baserades på schemat. PCB-designen uppfyller börkravet enligt 
kravspecifikationen att mönsterkortet bör byggas på ett minimum av fyra lager 
för att åstadkomma goda EMC-egenskaper. De fyra lagrena består uppifrån och 
ner av topplagret där samtliga komponenter placerades, jordplanet som andra 
lager, 3,3V-lagret som tredje samt ett rent routinglager som bottenlager. 
Jordplanet ligger mellan matningsplanet och komponentplanet för att agera 
som ett skyddsplan för komponenterna. Andra EMC-aspekter som jag tog 
hänsyn till var att låta routingen i bottenlagret ha vågrät riktning och routingen 
i topplagret i horisontell riktning så långt det varit möjligt. Jag har lämnat 
jordplanet utan routing och anslutit avkopplingskondensatorer mellan 3,3V 
matningsplanet och jordplanet på fem olika positioner i ett asymetriskt 
mönster runt mönsterkortet. 
När det gällde placering av komponenter så placerades först samtliga 
kontakter, tryckknappar och lysdioder på plats för att de skulle få en korrekt 
placering i förhållande till varandra. USB-hubben placerades sedan för att 
underlätta routingen av alla dataanslutningar för USB-kommunikationen. 
Dataledningarna D+ och D- är ett differentiellt par vilket innebär att dessa två 
ledningar skall matcha varandra i utformning och längd för att impedansen 
mellan dem inte skall rubbas för mycket, detta kan annars leda till 
korrumperad data och slutligen till att anslutningen bryts. 
Strömbrytningskretsarna LM3526 placerades nära USB-kontakterna för att ge 
goda EMC-egenskaper. De fyra lagren visas på nästa sida i figur 16-19. 
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Figur 16. Topplager  Figur 17.Jordplan 
  

 

 

   

Figur 18. Matningsplan  Figur 19. Bottenlager 
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3.3. Montage och test 
USB2517 har en kylpad på undersidan som innebar att jag ansåg komponenten 
vara en riskkomponent för manuell lödning. Komponenten lämnades in till ett 
externt mjuklödningsföretag för montering på mönsterkortet. 
Övriga komponenter monterades sedan av mig efter funktionsmässigt vitala 
egenskaper. Komponenterna för spänningsmatning +5V och +3,3V monterades 
och funktionstestades och efter detta så monterades mikrokontrollern och dess 
kringkomponenter för ytterligare test och verifiering. Mikrokontrollern ansågs 
vara funktionell då kommunikationen mellan mikrokontrollern och 
hårdvaruprogrammeraren ICD3 fungerade. Funktionaliteten testades genom 
att ett testprogram kompilerades och programmerades till mikrokontrollern 
som sedan verifierades i MPLAB IDE. Övriga komponenter monterades sedan 
allt eftersom. 
Kapslingen som valdes var av typ LH55-130 vilket gjorde att dimensionerna 
översteg det givna börkravet på 100 x 50 x 20 mm i kravspecifikationen. 
Angivet börkrav ansågs för litet när valda komponenter hade fastställts och ett 
beslut hade fattats att utveckla en större PCB-layout för att underlätta 
routingen. Figur 20 och 21 nedan visar placeringen av portarna och kontakt för 
extern strömförsörjning. 
 

 

Figur 20. Placering av nedströmsportar. 
 

 

Figur 21. Placering av kontakt för extern strömförsörjning samt uppströmsporten. 
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3.4. Firmwareutveckling 
Detta kapitel innehåller en utförlig beskrivning av hur firmware har utvecklats 
och implementerats. 
 

3.4.1. Utvecklingsmiljö 
För utvecklig av firmware användes MPLAB X då vald mikrokontroller är 
PIC18F65J50 och detta är en utvecklingsmiljö som enligt microchip är 
särskilt utvecklad för microchips PIC-processorer. Kompilatorn XC8 valdes 
för att kompilera projektet, eftersom den är anpassad för microchips 8-
bitars mikrokontrollers och har stöd för Mac OS X enligt företaget Micro-
chip. 
 

3.4.2. Flödesschema 
Figur 22 visar flödesschemat över projektets firmware. 

 

 

Figur 22. Flödesschema firmware 
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3.4.3. ADC 
Mikrokontrollerns AN0 och AN1 pins används för beräkning av strömmen 
vid +5V-matningen samt identifiering om växeln har självförsörjande 
matning. En sampling begärs via funktionen read_ADC() och returnerar 
resultatet i ADRESH och ADRESL registren. Resultatet är vänsterjusterat 
vilket innebär att resultatet returneras utan de två bitarna i ADRESL. 
Toleransen för resultatet blir således ±1,2 % på 10-bits AD omvandlaren då 
endast resultatet av konverteringen hämtas från ADRESH. 
Mikrokontrollern har ett inbyggt konverteringsfel på ½ LSB vilket kan 
försummas då resultatet endast returnerar de 8 mest signifikanta bitarna i 
ADRESH registret. Resultatet av konverteringen från AD-omvandlarna 
jämförs med gränsvärdena angivna i koden. Om resultatet av konvertering 
från kanal AN1 är högre än 10mV så anses det att ingen extern 
strömförsörjning är ansluten. Programmet går då vidare och jämför om 
resultatet överstiger 450 mA. Är detta sant så läggs en hög nivå ut på pin 
RB2 där den röda lysdioden är ansluten. Om en extern strömförsörjning är 
ansluten och strömmen överstigen 1A vid den externa matningen så läggs 
en hög nivå ut på pin RB2 för röd lysdiod. Om inget av uttrycken returnerar 
sant så läggs en låg nivå ut på pin RB2. 
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3.4.4. I2C 
För att USB-hubben skall kunna konfigureras med anpassade inställningar 
så utnyttjas USB-hubbens SMBus slave interface då mikrokontrollern har 
integrerade I2C-moduler för seriell kommunikation. Mikrokontrollerns pins 
SCL2 och SDA2 används för I2C-kommunikationen som kopplas till USB-
hubbens SMBus interface. Vid initieringen så nollställs först I2C-
kommunikationen med CloseI2C2() och aktiveras sedan med OpenI2C2() 
och ställs in som en master. För kompletta registervärden, se tabell 18 på 
sidan 23. En del av kommunikationen visas i figur 23 som är en skärmdump 
från ett oscilloskop med inbyggd avkodning av I2C-kommunikation. 
 

 

Figur 23. I2C-kommunikationen 
  

3.4.5. Portväxling 
Programmet kontrollerar varje ingång till tryckknapparna med jämna 
mellanrum. När en knapp trycks ner så ändras nivån från låg till hög på 
aktuell I/O pin. Programmet går in i if-satsen som sedan kontrollerar om 
porten skall aktiveras eller inaktiveras samtidigt som korrelerande lysdiod 
tänds eller släcks. Kontaktstudsen som orsakas av tryckknapparna filtreras 
genom en delay efter varje if-sats. 
 

3.4.6. Minnesanvändning 
Totala minnesanvändningen av flashminnet är 1888 av 32760 bytes vilket 
motsvarar 6% och 268 av 3911 bytes av RAM vilket motsvarar 7%. 
 

3.4.7. Felhantering 
Ingen felhantering är implementerad i firmware. 
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3.5. Systemtest 
Vid systemtest användes en digital multimeter av märket AMPROBE och 
modellnummer 37XR-A och serienummer DMM10. Mätningarna utfördes 
enbart i rumstemperatur på 22°C då ett klimatskåp ej var tillgängligt. 
Testerna genomfördes och nedanstående testprotokoll fylldes i. 
 

3.5.1. Faktatester 
Är mikrokontrollern klassad som kompatibel USB v 2.0? 
: X Ja. :  Nej. 
Är programmeringsspråket valt till C? 
: X Ja. :  Nej. 
Är samtliga komponenter och kontakter RoHS-godkända? 
: X Ja. :  Nej. 

 

3.5.2. Okulärt 
Består kretskortet av fyra lager? 
: X Ja. :  Nej. 
Sitter det minst 4 kontaktdon USB-A på ena sidan?   
: X Ja. :  Nej. 
Sitter det en kontakt för USB-B och extern strömförsörjning på andra sid? 
: X Ja. :  Nej. 
Är kapslingen maximalt 100 x 50 x 20 mm? 
:  Ja. : X Nej. 
Passar kretskortet i kapslingen?    
: X Ja. :  Nej.  
Saknades en fläkt i produkten?   
: X Ja. :  Nej. 
Finns det en RoHS-etikett på kretskortet?  
: X Ja. :  Nej. 
Finns det en grön lysdiod för varje USB-A kontakt? 
: X Ja. :  Nej. 
Finns det en röd lysdiod för strömförsörjningen? 
: X Ja. :  Nej. 
Är nätadaptern märkt med utspänning 5VDC? 
:  Ja. : X Nej. 
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3.5.3. Strömförsörjning 
Visar multimetern max 500 mA vid bygel A1?  
: X Ja. :  Nej. 
Visar multimetern max 1 A vid bygel J1? 
: X Ja. :  Nej. 
Visar multimeter max 1 A vid bygel J1 då extern strömförsörjning är 
ansluten? 
: X Ja. :  Nej. 
Stämmer samtliga mätningar? 
: X Ja. :  Nej. 

 

3.5.4. Funktionalitet 
Lyser samtliga gröna lysdioder direkt efter inkoppling av USB-växeln 
: X Ja. :  Nej. 
Blinkade de gröna lysdioderna när portarna avaktiverades? 
:  Ja. : X Nej. 
Blinkade de gröna lysdioderna när portarna aktiverades igen? 
:  Ja. : X Nej. 
Har samtliga funktioner fungerat hittills? 
:  Ja. : X Nej. 

 

3.5.5. Dokumentation och programkod 
Följer firmware de regler och anvisningar som finns hos Motion Control? 
: X Ja. :  Nej. 
Finns datablad tillgängligt för projektet?    
: X Ja. :  Nej. 
Finns granskad och godkänd instruktionsmanual?   
: X Ja. :  Nej. 
Finns granskade och godkända källkodsfiler?   
: X Ja. :  Nej. 
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3.5.6. Avvikelser 
 
Okulärt 
Kapslingens dimensioner kunde ej uppfylla kraven främst då PCB gjordes 
större för att underlätta routingen. 
Nätadapter på 5VDC fanns ej tillgänglig vid testets utförande så en 
nätadapter på 6VDC användes istället. 
 
Funktionalitet 
Portarna blinkade inte då denna funktion är bortprioriterad eftersom den ej 
ansågs väsentlig för närvarande. 

 
 

3.6. Dokumentation 
Instruktionsmanual är framtagen, se bilaga 1. 
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3.7. Resultat i bilder 

Figur 24 visar hur det färdiga kretskortet ser ut för prototypen med samtliga 
komponenter monterade. 

 
Figur 24. Kretskortet 

 
 
 
 

Figur 25 visar hur den färdiga produkten ser ut efter montering av kretskortet i 
kapslingen. 

 
Figur 25. Produkten med kapsling 
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4. Slutsats 
När signalen för OC_SENSE går låg från en AND-grind tolkar USB-hubben det 
som att en överström har detekterats och meddelar styrenheten i operativsystemet 
detta. Styrenheten slutar då att kommunicera med enheten. I Windows 
operativsystem återupptas kommunikationen ej igen efter att signalen till 
OC_SENSE på hubben går hög. Detta innebär att styrenheten i Windows helt 
slutar kommunicera med berörd USB-port. USB-hubben fungerar felfritt i 
Windows. Däremot detekteras hubben ej direkt vid inkoppling i Mac OS X och 
Linux. Efter 2-3 resetpulser från mikrokontrollern som genereras genom att trycka 
på tryckknapp 7 så detekteras dock hubben i Mac OS X och Linux och då fungerar 
hubben felfritt i dessa operativsystem. Då aktivering och inaktivering av portar kan 
fungera bättre så finns möjligheten till andra metoder eller en kombination av 
dessa för att aktivera eller inaktivera portar. Dessutom kan dimensionerna för 
kapslingen optimeras bättre. Nedanstående punkter borde tas hänsyn till vid 
produktifiering. 
 

4.1. Portväxling 
För att hindra att en USB-enhet av MSD-klass startar upp vid inkoppling så kan 
Externa pull-up motstånd kan kopplas in på D+ och D-. Detta stör initieringen 
vid uppstart av enheter av MSD-klass och enheter av HID-klass kopplas bort 
helt och hållet. Används denna metod i kombination med matningsstyrning så 
kan USB-enheter av båda dessa klasser kopplas bort helt vid behov. Ett 
alternativ som kan ersätta styrning av OC_SENSE till hubben är att 
implementera kretsar för buss-switchar som fysiskt bryter kontakten till D+ 
och D-. 
 

4.2. Minska storleken 
USB-hubben har varit en komponent som det rått osäkerhet kring om hur den 
reagerar vid olika speciella tillfällen. Detta har inneburit att systemdesignen 
varit i överkant. Det externa eeprom-minnet används inte alls i tillämpningen 
då USB-hubben får sina inställningar via SMBus interfacet direkt från 
mikrokontrollern. En hel del nollohmsmotstånd till hubbkretsen kan plockas 
bort då dessa ej används och PCB layouten kan bantas då det finns en del 
outnyttjat utrymme mellan komponenter och routing. 
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4.3. Felhantering 
Då felhantering i firmware ej behandlats så borde detta införas vid 
produktifiering. Det finns i nuvarande källkod ingen hantering om koden skulle 
fastna så det krävs en reset av mikrokontrollern vid en sådan händelse. 
Möjligtvis skulle en watchdog timer kunna hantera detta. I händelse av att 
mikrokontrollern inte skickar rätt kommando genom I2C -interfacet till USB-
hubben så finns det inte heller någon hantering för detta i nuvarande prototyp. 
 

4.4. Omvänd polaritet 
Vid en händelse att en extern strömförsörjning med omvänd polaritet används 
så finns det i nuvarande design inget skydd mot detta. 
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6. Bilaga 
Instruktionsmanual för USB-växel 
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Bilaga: 
INSTRUKTIONSMANUAL FÖR USB-VÄXEL 
 
Användning 
 
Anslut växeln 
Växeln får i huvudsak sin strömförsörjning från USB-bussen när den har 
anslutits med en USB-kabel mellan den bakre USB-kontakten (Nr 1 i bilden) till 
en av datorns USB-portar.  
 
 
USB-portar 
Det finns sex portar där USB-enheter enligt 2.0-specifikationen kan anslutas. 
 
  
Portväxling 
För att inaktivera en port så trycks dess knapp på ovansidan ner och enheten 
som är inkopplad till denna port kommer då att bli frånkopplad som om den har 
dragits ur porten. För att åter igen aktivera porten så trycks knappen på 
ovansidan ned igen och enheten kan återigen användas. 
 
 
Portindikeringar 
Det finns sex gröna LED-lampor på ovansidan. Dessa indikerar vilken port som är aktiv för 
tillfället. När en knapp blir nedtryckt så släcks tillhörande lysdiod och porten blir inaktiv. Om en 
port är inaktiv så tänds tillhörande lysdiod igen då knappen blir nedtryckt och den inkopplade 
enheten blir återigen användbar. 
 
 
Strömförsörjningsindikering 
Den röda LED-lampan på ovansidan indikerar för användaren att en extern nätadapter snarast bör 
kopplas in i uttaget för extern strömförsörjning (Nr 2 i bilden ovan). Strömförbrukningen börjar då 
bli för stor för att enbart få ström från USB-bussen. Skulle en nätadapter vara ansluten så indikerar 
denna LED att användaren skall vara medveten om att USB-enheterna kan kopplas bort på grund 
av för stor belastning för växeln. Detta kan motverkas genom att koppla från enheter fysiskt från 
någon port eller använda den inbyggda växlingsfunktionen som står beskriven under ”Portväxling”. 
 
 
Operativsystem 
Växeln fungerar för närvarande enbart i Windows. 
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