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Sammanfattning 
Examensarbetet är en del av ett projekt vid Designhögskolan Umeå universitet. Projektet har 

som mål att skapa ett system som varnar bussförare för farlig sidvind vid halkigt underlag och 

därmed förhindra fordonet från att glida av vägbanan.  

 

Hela projektet består av en dator med två delsystem. Ett delsystem med givare mäter 

sidvindar mot fordonet. Det andra delsystemet används för att avläsa friktionsförändring 

mellan fordonets hjul och vägbanan. Genom att mäta rotationshastigheten på bussens hjul 

skall varningssystemet upptäcka så kallat slipp mot vägbanan och om detta eventuellt ökar. 

Bägge delsystemen skall leverera uppmätta data för behandling i en dator ombord på bussen. 

Beroende på data varnas härigenom föraren om fara föreligger.  

 

Det senare av dessa två delsystem var avdelat som detta examensarbete. Examensarbetets mål 

var att med beröringsfria s.k. Hallgivare kunna avläsa hjulens rotationshastighet. Detta genom 

att en puls avges varje gång en given punkt på hjulet passerar givaren. Pulserna avläses av en 

mikrokontroller som beräknar pulsvidden vilken står i direkt proportion till hjulens 

rotationshastighet.  

 

Arbetet har till stor del bestått av att konstruera ett komplett system med givare, kablage och 

kretskort monterat i en låda färdigt för att anslutas till fordonets strömkälla. Målet med 

examensarbetet, att realisera en prototyp till ett sådant system och leverera detta klart innan 

projekttidens utgång, uppfylldes.  
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Abstract 
This thesis is part of a larger project at Umeå Institute of Design at Umeå University. The 

goal of the project is to create a system that warns bus drivers about critical crosswind 

affecting the bus when traveling on slippery roads, in order to prevent the vehicle from 

slipping off the road.  

The project consists of a computer and two subsystems. One subsystem with sensors is 

measuring crosswinds on the vehicle, and another subsystem is measuring the change in 

friction between the tires and the road surface. The warning system is supposed to discover 

slip between the tires and the road, by measuring the rotation speed of the wheels of the bus. 

Both systems are going to deliver the measured data for processing in a computer on-board 

the bus. Hence, the bus driver is warned of a potential risk, depending on the data collected. 

The latter of the two systems was selected as a project for this thesis. The goal of the thesis 

was to read the rotation speed of the wheels using contactless Hall sensors. A pulse is emitted 

every time a certain point at the wheel passes the sensor. A micro controller is reading the 

pulses and calculates the pulse width, which is in direct proportion to the rotational speed.  

The work has consisted of constructing a complete system with sensors, cabling and circuit 

boards installed in a box, ready to be connected to the electrical system on the bus. The goal 

of the thesis, to implement and deliver a prototype of such a system within the stipulated time 

frame of the project, was fulfilled. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Det har visat sig att större trafikbussar är vindkänsliga och kan vid sidvind i kombination med 

halka blåsa av vägen. I nuläget finns inget som varnar föraren för vindar och halka. 

Examensarbetet är en del av ett projekt vid Designhögskolan Umeå universitet. Projektet har 

som mål att skapa ett system som varnar bussförare för farlig sidvind vid halkigt underlag och 

därmed förhindra fordonet från att glida av vägbanan. Designhögskolan har i sin tur fått 

uppdraget av Traffic Safety Center Nord, som vill öka trafiksäkerheten för busstrafik. 

Hela projektet kallas ”Bus driver safety system”, och består av två delsystem för mätning av 

data samt ett huvudsystem för behandling av de uppmätta värden som tages emot. Ett 

mätsystem där givare mäter sidvindar mot fordonet (sidvindssystemet), samt ett annat för att 

avläsa friktionsförändring mellan fordonets hjul och vägbanan (friktionsförändringssystemet). 

Bägge delsystemen skall leverera uppmätta data för behandling i en dator ombord på bussen. 

Beroende på data varnas härigenom föraren om fara föreligger.  

Det senare av dessa två mätsystem var avdelat som detta examensarbete. Genom att mäta 

varvhastigheten på bussens hjul skulle systemet upptäcka så kallat slipp mot vägbanan och 

om detta eventuellt ökade som i sådant fall visar på lägre friktion mot vägytan. Slipp 

uppträder (främst) på de drivande hjulen. Om slippet ökar minskar greppet mot vägytan och 

hjulets varvtid ökar jämfört med ett fritt rullande hjul (av samma storlek). 

 

 

Figur 1. Denna bild visar en översikt av bägge delsystemen. Sidvindssystemet är markerat med grått, 

friktionsförändringssystemet med blått och huvuddatorn med rött 
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1.2 Syfte 

Syftet var att öka trafiksäkerheten för busstrafik med stora bussar på halkigt väglag. Det har 

visat sig att större trafikbussar är vindkänsliga och kan vid sidvind i kombination med halka 

blåsa av vägen. I dagsläget finns inget system som varnar för sidvindar i kombination med 

halka. Genom att skapa ett sådant system skulle busschaufförer direkt kunna varnas för risken 

att blåsa av vägen vid halt underlag och därmed underlätta körningen för chauffören. 

Säkerheten skulle öka för både förare, passagerare och medtrafikanter.  

Målet var att skapa ett generellt system som kan monteras på alla typer av landsvägsbussar. 

Systemet är tänkt att vara helt fristående från bussens övriga elektronik och kunna monteras 

på vilken buss som helst, oavsett övrig utrustning, fabrikat osv. Ett generellt system skulle 

vara en vinst för både den enskilde bussägaren och miljön. Bussägaren skulle kunna montera 

ett sådant system på existerande bussar och miljön skulle inte belastas med tillverkning av en 

helt ny buss. 

1.3 Mål 

Examensarbetets mål var att med beröringsfria givare kunna avläsa hjulens varvhastighet. 

Detta genom att en puls avges varje gång en given punkt på hjulet passerar givaren. Pulserna 

avläses av mikrokontroller (µC) som beräknar deras pulsbredd vilken står i direkt proportion 

till hjulens varvhastiget. Måttet för pulsbredden skulle sedan skrivas ut på en serieport för att 

kunna avläsas av en dator. Målet var att designa och realisera en prototyp för ett sådant 

delsystem färdigt att monteras på ett testfordon.  

Bestämt på förhand var vilken givare som skulle användas (se beskrivning av hårdvara). Givet 

var också utvecklingsplattformen; programmeringen av mikrokontrollern skulle utföras i 

AVR-studio 4 från Atmel tillsammans med Atmels utvecklingskort AVR STK500. Detta gav 

att µC:n skulle vara en 8-bit Atmel AVR. Dessutom att kommunikationen med PC:n skulle 

ske genom RS232 då detta är utvecklingskortets gränssnitt. Det var även givet i vilken form 

levererad data skulle presenteras och kommuniceras till resten av systemet. En faktor att ta 

hänsyn till var spänningskällan för systemet. Allt måste drivas av fordonets batteri, det vill 

säga 24V DC och styras av signalen från tändningslåset. 

1.3.1 Kravspecifikation i punktform 

- Prototypen skulle använda Hallgivaren CYGTS211 från tyska ChenYang 

Technologies. 

- Mikrokontrollern skulle vara en 8-bit Atmel AVR. 

- Delsystemet skulle vara försedd med RS-232 för att kommunicera data till mottagande 

PC. 

- Utvecklingsarbetet skulle ske på det befintliga utvecklingskortet Atmel AVR STK500 

och i programmeringen av mikrokontrollern skulle utföras i AVR-studio 4 från Atmel. 

- Kablage och givare skulle klara av den fukt, kyla, nersmutsning mm som uppstår när 

bussen framförs i vinterväglag.  

- Vidare skulle systemet strömförsörjas genom bussens batteri, +24V DC. 

- Den yttre designen skulle vara någorlunda sober och i stil med dator och resten av 

”Bus driver safety system”.  
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- Vad gäller den inre designen så skulle det vara lätt att felsöka och ersätta eventuella 

defekta komponenter och kretskort. 

- Systemet skulle mäta tider för hjulvarvshastighet och skulle därför klara av de 

hjulvarvshastigheter som kan förekomma inom normal användning av trafikbussar (3-

14 varv per sekund). 

- Delsystemet skulle vara klart och färdigt att monteras på ett testfordon till vecka 50, 

2009. 

1.4 Avgränsning 

I examensarbetet ingick inget arbete med resten av ”Bus driver safety”-systemet. Ej heller 

konstruktion av själva fästet för givare avsedd för montage på fordon. Likaså ingick inte 

montage av levererad prototyp med dess kablage, låda m.m. på testfordonet. 

 

2 Problembeskrivning 
Målet var att designa och realisera en prototyp av ovan beskrivna delsystem klart att anslutas 

till varningssystemets dator. Delsystemet skulle vara redo för montage på ett fordon.  

Arbetet har bestått av att välja en för uppgiften lämplig Atmel 8-bit AVR µC och 

programmera samt testa denna i laboratoriemiljö. Val och anskaffande av lämpliga 

komponenter samt apparatlåda ingick i uppgiften tillsammans med beställning och inköp av 

övrigt material som behövdes för ett komplett delsystem. Även utformning och tillverkning 

av kretskort ingick samt lödning av komponenter och montering i låda. Systemet skulle vara 

klart att anslutas till fordonets 24 Volts likströmselsystem och till tändningslåsets startsignal. 

Slutligen skulle delsystemet i sin helhet sluttestas i en testbänk.  

 

3 Teori och metod 

3.1 Metod 

Då iden med systemet var att det skulle vara ett generellt system applicerbart på vilken buss 

som helst var det önskvärt om fordonet inte behövde modifieras för mycket. Iden lånades helt 

enkelt från ABS-systemen som används i olika typer av motordrivna fordon. Där har man 

länge använt sig av speed sensors för att registrera förändringar på hjulens rotationshastighet 

relativt varandra. ABS-system har en modul med ett inbyggt system, ABS-dator, som är 

direkt kopplad till sensorer på varje hjulnav. Naven har inbyggda kuggringar för ändamålet. 

Både aktiva (Hall-) givare och passiva (VR-) givare används.
1
 Kontrollmodulen är helt 

anpassad för ändamålet och tar in sensorernas insignaler för att beräkna om slipp uppstår.  

Det ideala skulle naturligtvis vara om detta projekts system vore integrerat med fordonens 

egna system för assisterad bromsning och antisladd. Dock skulle det i praktiken kräva att 

systemen redan från start designades med sådana funktioner innan de monterades på 

fordonen. Varje sådan lösning skulle då bli unik för varje tillverkare och fordonsmodell.  
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Bus Driver safety system skulle istället vara ett fristående system men ändå arbeta med att 

mäta de förändringar som existerande system som ex ABS gör. Min uppdragsgivare valde helt 

enkelt att titta på vad ABS-system är uppbyggda av och försöka uppnå detta på ett enkelt sätt.  

Detta projekts lösning med en PC som dator för beräkning av slipp gav behov av ett steg 

mellan sensor och dator. Mellansteget skulle ha en input med interface mot sensorer, ta hand 

om deras signal, anpassa den till kommunikation med PC och ha serieport som 

utgångsinterface. 

3.2 Teori 

3.2.1 Beröringsfri mätning med hjälp av Hallsensor 

Hallsensorer kan användas inom en mängd områden. Vanligaste tillämpningen är för att 

detektera eller mäta ett mekaniskt objekts närhet, dess position eller hastighet. Ett annat 

användningsområde är för att mäta eller detektera elektrisk ström.
2
  

3.2.2 Principen för Halleffekt  

Halleffekt kallas den potensskillnad som uppstår i en strömförande ledare då den befinner sig 

i ett magnetfält. Denna Hallspänning blir vinkelrät mot både strömriktning och magnetfält. 

Vid en given ström blir polariteten hos Hallspänningen därmed beroende av riktningen på 

magnetfältet. I metaller är denna effekt ytterst liten medan den i halvledare som n- eller p-

dopats blir mycket större. En sådan halvledarenhet brukar benämnas som en Hall-transducer.
3
  

3.2.3 Hallgivare  

Rent allmänt kan en komplett sensor eller givare sägas bestå av flera komponenter. Dels 

elektronik för att ge sensorn ett interface för input respektive output, sedan kretsar för 

förstärkning av transducerns signal. Därtill tillkommer komponenter bland annat beroende på 

vilken typ av sensor.
4,5

  

Föremålet som skall detekteras behöver dessutom på något vis utrustas med en eller flera 

magneter på ett sådant vis att förändringen av magnetfältstyrkan detekterad i givaren 

motsvarar närheten/närvaron av föremålet. Detta undantaget Hall Gear Tooth Speed Sensors, 

se nedan. 

Hallgivare kan delas in efter vilken typ av utsignal som ges, linjär eller digital. Linjära 

Hallgivare ger en utsignal proportionellt mot fältstyrkan i det detekterade magnetfältet. 

Digitala Hallgivares utsignal har två tillstånd ON eller OFF. Förenklat har man till en linjär 

givare lagt till en tröskelvärdesdetektor med inbyggd hysteresfunktion samt ett digitalt 

förstärkningssteg på utgången.
6,7

 

3.2.4 Hall Effect Gear Tooth Speed Sensors  

Digitala Hallgivare kan användas för att mäta rotationshastigheten hos ett föremål, t.ex. en 

axel eller ett hjul. En metod för detta är att det roterande föremålet utrustas med ett antal 

magneter eller med ett magnetiskt hjul/ringmagnet som innehåller många poler. Då polerna 

passerar Hallsensorn avger den en serie av pulser.
8
 En annan metod är att det roterande 

föremålet förses med ett s.k. vane wheel vars blad eller hål bryter magnetfältet hos en magnet 

monterad vid givaren eller integrerad i givaren. 
9,10

 

Hall Gear Tooth Speed Sensors däremot mäter rotationshastigheten på roterande ”tandade” 

föremål utan att föremålet förses med varken magneter eller ett vane wheel. Dock måste 
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föremålet vara järnhaltigt. Hall Gear Tooth Speed Sensors är utrustade med en magnet på ett 

sådant vis att magnetfältet passerar ut genom spetsen på givaren och dess Hallelement. Om ett 

järnhaltigt föremål rör sig genom sensorns magnetfält orsakar detta en förändring i fältstyrkan 

genom sensorn som kan registreras. Som namnet antyder detekterar givaren 

närvaron/frånvaron av ett järnhaltigt kugghjuls kuggtänder då de passerar sensorn. Detta 

genererar en serie av pulser som utsignal. Dessa integrerade kretsar kan skilja på kuggtandens 

övre kant och nedre dal och transformera detta till en fyrkantvågsignal (kant-kant-dal-dal).
11,12

 

3.2.5 Alternativa givare 

Givare för att beröringsfritt mäta hastighet baserade på annan teknik än Hallsensorer finns det 

flera exempel på. Bland de vanligast förekommande är optiska givare, VR-givare och 

induktiva givare.
13

  

Optiska givare sänder en ljusstråle mellan dess emitter och detektor. Hastigheten hos ett 

roterande föremål mäts genom att låta egenskaper i föremålets former reflektera eller bryta 

ljusstrålen. Fördelarna med optiska givare är att de har hög upplösning, är billiga och snabba 

samt att de ger digital utsignal. Nackdelar är att de är känsliga för nedsmutsning och är 

känsligare för låga samt höga temperaturer.
14

 

VR-givare är en magnetisk givare som består av en spole lindad runt en magnet. Det 

roterande mätobjektet måste bestå av järnhaltig metall. Styrkan i magnetfältet runt sensorn 

ökar när dessa metalliska objekt närmar sig sensorns spets. När objekten avlägsnar sig 

minskar styrkan i magnetfältet. Förändringen i magnetfältet inducerar en växelspänning i 

spolen som kan avläsas. Vanliga användningsområden är mätning på kugghjul och i ABS-

system. Fördelarna med VR-givare är att de är billiga okänsliga för värme och smutsig miljö 

samt att de är snabba. Begränsande är att de kräver att mätobjektet är järnhaltigt. En 

ytterligare begränsning är att de inte levererar en digital utsignal utan kräver ytterligare 

signalomvandling.
15,16

 

Induktiva givare är uppbyggda av en oscillerande LC-krets och en detekterande spole. Det 

magnetfält som sensorn genererar går genom spolen ut genom sensorns spets. Om ett 

metallföremål närmar sig sensorn dämpas svängningen i oscillatorn då energi från 

magnetfältet absorberas av föremålet. Härigenom kan en inbyggd krets avgöra om ett föremål 

är inom det bestämda området och vilken utsignal som skall avges. Ett exempel på 

användning är rotationsstyrning/kontroll genom att mäta på kuggtänder. Fördelarna med 

induktiva givare är att de är tåliga med avseende på värme och smuts, att de kan mäta på 

metallföremål som inte är järnhaltiga samt att de ger en digital utsignal. Begränsningar är att 

de är långsammare än Hall-, optiska och VR-givare och att de har en lägre förmåga att avläsa 

med avseende på hur tätt mätpunkterna sitter jämfört med VR-, Hall- och optiska givare.
17,18

 

3.2.6 Valet av Hallteknik  

De ovan beskrivna teknikernas fördelar respektive nackdelar sammantaget med möjligheten 

att enkelt kunna nyttja existerande ståldetaljer som mätpunkter gav att en Hall Effect Gear 

Tooth Speed Sensor lämpade sig bäst. 
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3.3 Begrepp 

3.3.1 Mikrokontroller 

En mikrokontroller (µC) är en komplett dator med processor, arbetsminne, programminne, 

programmerbara input/output-enheter (I/O) m.m. där allt detta lagts i en integrerad krets 

(IC).
19

  

Atmel AVR är en serie av mikrokontrollers som bygger på RISC-arkitektur (Reduced 

Instruction Set Computer) och produceras av Atmel. De är utrustade med s.k. In System 

Programing (ISP) vilket gör det möjligt att skriva och läsa till flashminne och EEPROM via 

ett seriellt gränssnitt.
20

 

3.3.2 TTL/CMOS 

Logiska grindar är integrerade kretsar vilka kan sägas vara grundelementet i digital 

datorteknik.
21

 Huvudsakligen realiseras dessa med hjälp av TTL eller CMOS teknik. TTL står 

för Transistor-Transistor-Logic och utgörs av bipolära transistorer. CMOS står för 

Complementary Metal Oxide Semiconductor, en teknik som bygger på fälteffekt transistorer.  

De logiska spänningsnivåerna för dessa kretsar skulle rent ideellt vara full 

anslutningsspänning för en hög (1) signal och noll volt för en låg (0) signal.
22

 Acceptabla 

ingångs och utgångssignaler för TTL och CMOS skiljer sig åt. Förenklat kan man säga att en 

CMOS grind har lägre strömförbrukning, framförallt vid lägre frekvenser, samt betydligt 

större störningsimmunitet än motsvarande TTL grind.
23

  

3.3.3 RS232 

RS232 är en ANSI-standard för punkt-till-punkt seriell dataöverföring. Initialt skapad för 

kommunikation mellan datorterminal, DTE (Data Terminal Equipment) och DCE (Data 

Circuit-terminating Equipment) vilket var ett modem eller en skrivare. Standarden definierar 

en logisk 1:a som spänningen -12V eller eg. mellan -3V till -15V. En logisk 0:a representeras 

av spänningsintervall mellan +3V till +15V.
24

  

3.3.4 RS-232 transreciver 

De logiska signalnivåerna för TTL/CMOS kretsar stämmer inte med de som används 

signalöverföring med RS232. Vad som vanligen behövs är en krets för konvertering av 

signalerna mellan dessa gränssnitt och som klarar detta utan tillgång till +/-12 V. En sådan 

familj av kretsar är MAX232. Med hjälp av laddningspumpar omvandlas drivspänningen för 

TTL/CMOS–kretsar till RS232-kompatibla nivåer.
25

  

3.3.5 DCDC Converter 

För att konvertera en likspänning från en nivå till en annan används likströmsomvandlare ofta 

benämnd DC-DC Converter. Vanligen används switchningsteknik vilket ger hög 

verkningsgrad och låg effektförbrukning jämfört traditionella linjära regulatorer.
26,27

 

3.3.6 XLR 

XLR är namnet på en typ av kontaktdon vars största användningsområde är signalöverföring i 

ljudsystem. Ursprungligen var namnet Cannon X Series Latch Rubber. Latch står för att 

kontakten har en låsmekanism vilket förhindrar att kontakten oavsiktligt lossnar. Varianten 

XLR3 som är trepolig är den vanligaste. XLR kontakter har mellan 3 till 7 poler, bortsett från 

en tvåpolig som inte längre används eller tillverkas.
28,29,30
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4 Metod och utförande 

4.1 Arbetsgång  

Målet var väldefinierat men i varje moment gick arbetsmetod och lösningsmetod hand i hand, 

en slags växelverkan. Därför kan upplägget för arbetet sägas vara dynamiskt.  

 Programmering, i två delar:  
1. Preprogrammering på preprocessor. Arbetet började med att testa idén på en befintlig 

Atmega 8515 µC för att skaffa en uppfattning om vilken Atmel 8-bit AVR µC som 

sedan vore lämplig för uppgiften. Så snart valet av skarp µC var klart kollades vilka 

komponenter som behövdes för att kunna programmera, koppla upp på testplatta och 

testa kretsen i laboratoriemiljö. Sedan beställdes µC och komponenter.   

2. Efter dess leverans kunde kodningen av det riktiga programmet inledas.  

 Koppla på platta.  

µC:n med nödvändiga komponenter kopplades upp på en platta för test mot 

signalgenerator. Detta visade ett eventuellt behov av att modifiera koden.   

 Beställning av komponenter.  
När denna krets med µC och dess kod ansågs fungera beställdes tre likadana µC:er samt 

tillhörande komponenter, kort för strömförsörjning och övriga komponenter för ett 

komplett system.  

 Design av kort.  

Här gjordes valet att låta varje µC ha ett separat kretskort. Detta för att underlätta testning 

och felsökning under konstruktionsarbetet samt ev. felsökning samt reparation efter 

leverans under drift. 

1. Kretsen ritades upp i EDWinXP schemaeditor.  

2. Schemat överfördes till PCB-layout editor. Komponenterna placerades ut varefter nätet 

rotades. Därefter följde arbete med att göra en färdig layout.  

3. Från editorn skrevs sedan resultatet ut på film för tillverkning av kortet.  

 Tillverkning av kort.  
Första kortet etsades och komponenterna löddes upp. Sedan testades kortet i labb mot 

signalgenerator. När detta visade sig fungera gick jag vidare och tillverkade resten av 

korten som testades på samma sätt. 

 Montering i låda.  
En lämplig låda valdes med utrymme för kort, kontaktdon och kabeldragning och 

beställdes. De tillverkade korten, serieportskontakter och kort för strömförsörjning 

monterades i lådan. Det monterade systemet testades igen mot signalgenerator. Insignalen 

gick på ett stift på kortet då ingen kontakt för givarkablage ännu valts. 

 Tillverkning av givarkablage. 
Lämpligt kablage anskaffades och tillverkades.  

 Test av systemet.  
Efter slutgiltigt montage testades kort för kort mot signalgenerator och i testbänk.  

4.2 Val av komponenter  

Drivspänningen för det kretskort som komponenterna skulle monteras på valdes till +5V för 

att passa med både µC, Hallgivare och RS-232 transrecievers.  
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4.2.1 Hallgivaren 

Den givare man valt var CYGTS211 från tyska ChenYang Technologies.  

  

Figur 2. CYGTS211
31

     Figur 3. Kopplinsanvisning CYGTS211 

Den är av typen Hall Effect Gear Tooth Speed Sensor, men i detta fall skulle mätningen inte 

ske på drev utan på testfordonets hjul. Den tänkta lösningen för varningssystemet var att på 

insidan av fordonets hjulfälg montera två fästen av metall mitt emot varandra. Dessa 

metallfästen av används normalt på utsidan av hjulen som reflexhållare. Här var de istället 

tänkta att fungera som ”kuggtänder” för Hallgivaren att mäta på.  

4.2.2 Mikrokontroller 

Atmels ATmega88PV valdes som µC i projektet. Den var kompatibel med STK500, hade gott 

om minnesutrymme samt var utrustad med de räknare och timers som ansågs behövas. 

Dessutom var den rustad med USART för seriell kommunikation. Detta var att föredra i 

stället för en AVR med USI för samma ändamål då programmeringen för seriell 

kommunikation via RS-232 med USART upplevdes som enklare och en väl beprövad metod. 

DIL-sockel 28 pol montage valdes för att ge möjlighet till en eventuell modifikation om det i 

ett senare skede skulle visa sig nödvändigt. Databladet angav en drivspänning mellan +2,7V 

till +5,5V. För denna krets valdes Vcc till +5V. 

4.2.3 MAX 232 transreciever 

Den seriella kommunikationen mellan µC: n och datorn skulle ske via RS 232 och därför 

behövdes en RS-232 transreciever. För detta valdes MAX232CPE RS232 från Maxim. Den 

hade den önskade drivspänningen +5V.  

4.2.4 Lysdiod 

Varje kort utrustades med en diod för montage på lådan för att visa att mikrokontrollern 

startat som den skulle och var igång. Dioden skulle ge möjlighet till en enkel avläsning under 

uppstart och körning. En 5 mm LED med inbyggd resistor valdes vilken kunde anslutas direkt 

till 5 Volt DC. 

4.2.5 Flexibox MICRO-55 

Apparatlådan för delsystemet behövde kunna rymma de fyra mikrokontrollerkretskorten och 

ha plats för deras respektive RS232 kontaktdon och diod. Dessutom behövde lådan ge 

utrymme för strömförsörjning med anslutningar. Då detta var en prototyp vore det önskvärt 

att enkelt kunna demontera locket för inspektion eller modifikation. Som apparatlåda för 

systemet valdes Flexibox MICRO-55 vilken gick i stil med den datorlåda som skulle ingå i 

”Bus driver safety”-systemet. Sidorna i lådan var sådana att det lätt kunde läggas in skivor. På 

det viset kunde man kapa ett plan att montera kort och annat på istället för direkt i lådans 

botten. Detta var önskvärt för att undvika åverkan på lådans yttre.  
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Figur 4. Flexibox MICRO-55 
32

 

4.2.6 DCDC-USB, Intelligent DC-DC converter with USB interface 

I lådan för systemets kretskort monterades ett kort från Mini-box.com™ med produktnamnet 

DCDC-USB. Denna spänningsomvandlare för likström klarade inspänningar mellan 6-34V 

och kunde bestämmas att ge en mängd utspänningar mellan 5-24V. Denna komponent löste 

problemet med att all strömförsörjning skulle tas från bussens batteri på 24V medan systemet 

behövde en spänning på +5V, (max 5,5V). Genom att konfigurera utspänningen från  

DCDC-USB till +5V gavs systemet en stabil och anpassad spänningskälla.  

 

Figur 5. DCDC-USB 
33

 

4.2.7 Givarkablage med kontaktdon 

Hallgivarna var redan innan projektstart anskaffade. Dessa levereras som standard med 

tillhörande kablage om 4 m, vilket även var fallet här. De kabellängder som behövdes till 

systemet var mellan 20 – 30 m. Här uppstod ett problem. Leveranstiden för nya längre 

originalkablar var för lång. Dessutom visade det sig att tillverkaren använt en egen standard 

för kontaktdon och polaritet/ledarantal. Ingen av produkterna från någon tillverkare eller 

fabrikat av givarkablage hos ELFA visade sig ha kontaktdon kompatibla med CYGTS211. 

Då detta system var en prototyp valdes en lösning med skarvning av de kablar som levererats. 

De sammanfogandes helt enkelt med en ny typ av kabel med lämpliga egenskaper och önskad 

längd. Här valdes en standard XLR–kabel för ljud. Denna hade en gummikvalitet som visade 

sig klara kraven på temperatur samt hade rätt antal ledare för ändamålet.  
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Figur 6. XLR kontaktdon
34

 

Vilket stift i XLR-kontakten som skulle representera respektive signal från givaren 

bestämdes, varefter skarvningen utfördes. Efter lödning isolerades varje ledare för sig med 

krympslang och smältlim. Efter detta bakades de in i smältlim och gavs ett nytt ytterhölje av 

två lager krympslang med smältlim innanför. Krympslang/lim-kombinationen bearbetades 

både med värmepistol, samt genom att mekaniskt värma och forma med lödpenna. Härigenom 

gavs ett mycket gott resultat. 

Skarven behövde vara väldigt tålig och kunna motstå främst fukt men även eventuellt vägsalt 

mm som stänker från vägbanan. Detta i temperaturer varierande mellan ungefär -35 C° till 

+25 C°. 

4.3 Verktyg 

4.3.1 AVR STK500 och AVR-studio 4 

Programmeringen av mikrokontrollern utfördes i AVR-studio 4 från Atmel tillsammans med 

deras utvecklingskort AVR STK500. AVR STK500 fungerar som gränssnitt mot med Atmels 

egen utvecklingsmiljö AVR-studio 4, en s.k. Integrated Development Environment (IDE) för 

kodning, debuggning och testning. AVR-studio stödjer i sig självt endast programmering i 

Assembler.  

4.3.2 WinAVR 

WinAVR är en uppsättning verktyg för programvaruutveckling till mikrokontrollers i Atmel 

AVR-serien. De är samlade i en programsvit under Open Software License. GNU GCC 

kompilatorn för C/C++ ingår i det medföljande kompileringsprogrammet avr-gcc. Installation 

av programsviten gjorde att WinAVR integrerades med AVR Studio. Det var önskvärt att 

kunna programmera i C vilket härigenom blev möjligt.  

4.3.3 EDWin XP 1.71 

Designen av kretskortet skapades i EDWin XP. Det är ett program för elektronikkonstruktion 

med flera verktyg som integrerats till en programsvit. Bland dessa funktioner finns schema- 

och PCB-layout editor. Här ritades schema för kretsen upp. Utifrån kretsschemat skapades 

kretskortets PCB-layout. Komponenterna placerades ut varefter nätet rotades. Därefter följde 

arbete med att göra en färdig layout. Från editorn skrevs sedan resultatet ut på film för 

tillverkning av kortet. 

4.4 En principskiss över systemet  

Figur 7 visar systemets kort monterade i apparatlåda med in och utsignaler. Man ser hur ett 

kort med dess µC tar emot insignal från en givare och ett hjul, omvandlar denna 

fyrkantvågsignal till varvtider som via kortets RS-232 transreciever sänds seriellt till 

varningssystemets dator. Illustrationen visar även hur varje kort gavs egen separat seriell 

kommunikation med datorn. 
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Figur 7. Principskiss över delsystemet.  

4.5 Kretskortslayout 

En enkel och felsäker design eftersträvades i varje del som utvecklades. Därför valdes ett 

enkelsidigt kretskort. Bland annat för att tillverkningen i viss mån upplevdes bli lättare när det 

skulle komma till etsning av kortet som jag själv utförde i designhögskolans 

elektronikverkstad. Något egentligt krav på att göra så kompakt layout som möjligt fanns inte, 

tvärtom så fanns gott om utrymme för korten så enkelhet, tydlighet och prioriterades. Kortet 

förseddes med en footprint för ett vinklat D-sub kontaktdon 9-pin. Detta för att senare kunna 

ge valet att kunna montera kontaktdonet på kortet istället för på lådans chassi.  

	 

Figur 8. PCB-layout för kretskortet till en µC. 
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4.6 Montering  

4.6.1 Lödning av kretskort 

Samtliga komponenter var av typen hålmonterade och löddes fast på korten för hand med 

lödpenna. Undantaget var µC: n som satt i en DIL-sockel för hålmontage vilken i sin tur 

löddes på kretskorten. Kortens lysdiod förseddes med förlängningskablage innan de löddes 

fast i korten så att dioden sedan kunde fästas i en LED-hållare i apparatlåda. RS232 

kontaktdonen var av typen DE9 hona för lödning och montage i apparatlåda. Med andra ord 

valdes att inte nyttja footprint för montering direkt på kretskortet. Istället löddes 

förlängningskablage i kortens footprints och till kontaktdonen så att de blev redo för 

inmontering i låda. På det viset gavs en stabilare fastsättning av kontaktdonen. 

4.6.2 Apparatlåda 

Sidorna i Flexiboxlådan var av aluminiumprofiler med spår i olika höjd avsedda för 

iläggsskivor. En skiva lades in som ett montageplan för de fyra µC-korten. På skivan 

monterades mutterskruv för D-sub-kontakter som distanser mellan kretskorten och skivan, 

fyra mutterskruvar per kort. Med hjälp av borrade hål igenom kretskorten kunde dessa 

monteras i mutterskruvarna med passande skruv. På så vis kunde kretskort lätt plockas lös vid 

behov. Behövde placeringen av kort modifieras blev även det väldigt lätt då inte själva lådan 

påverkats.  

Även DCDC-USB-kortet för strömförsörjning gavs ett montageplan med distanser matchande 

kortets monteringshål. 

I lådans bakstycke borrades hål för XLR-kontaktdon. Kontaktdonen var av typen lödning och 

förseddes med kopplingskablage i lämplig färgkodning. Kopplingskablarna förseddes med 

crimpkontakt för anslutning i stiftlist på korten. Innan montage testades ledningsförmågan hos 

kontaktdon med ledningar. I bakstycket togs även ut ett hål för kabelgenomföring för att 

kunna ansluta bussens 24 Volt batterispänning till DCDC-USB-kortet i lådan. 

På lådas framstycke frästes för fyra hål ut RS232 kontaktdon samt borrades ett hål ovanför 

varje kontaktdon för LED-hållare avsedd för 5 mm lysdiod.  

4.6.3 Montering i apparatlåda 

Flexiboxlådan färdigställdes med de båda monteringsplanen och kabelgenomföring på platts, 

förutom locket. Sedan monterades de fyra µC-korten på sina distanser. Därefter inmonterades 

kortens DE-9 anslutningskontakter samt dioderna på sina platser i fronten.  

Efter detta skruvades DCDC-USB-kortet fast på distanserna och µC-korten försågs med 

anslutning till strömförsörjning. Monteringsplanen möjliggjorde en enkel uppdelning av 

kabeldragningen genom att all strömförsörjning drogs under planen. Via kabelgenomföringen 

i lådans bakstycke drogs lågspänningskabel av typen bil-el för att ansluta DCDC-USB-kortet 

till bussens batteri. De förbereddes med rundstifthylsa i ändarna för enkelt montage på 

bussen. 

Avslutningsvis monterades XLR-kontaktdonen i Flexiboxlådan. De redan fastlödda 

signalkablarna anslöts på kortens stiftlist. Härmed var systemet komplett anslutet i 

apparatlådan och endast lådans lock behövde läggas på samt låsas med en skruv. 
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4.7 Test av kretskortet 

Då första kortet färdigställts gjordes en test. Med signalgenerator kopplad till ingångsstiftet 

för att simulera givarens fyrkantvåg lästes resultatet av i ett terminalfönster på en mot kortet 

ansluten dator. Här uppdagades ett fel. Ledaren på kretskortet från RS-232-transrecievern var 

felaktigt dragen till pin 2 på D-sub-kontaktens footprint. Genom att löda om kabeln till rätt 

stift i kontakdonet löstes detta. Detta noterades till lödningen av resten av korten. För övrigt 

gav testet gott resultat. Testet upprepades för vart och ett av korten.  

Efter korten monterats i apparatlåda testades de på samma vis men genom att låta insignalen 

gå genom XLR-kontaktdonen. Utsignalen togs genom de nu på lådan monterade RS-232 

kontakterna. Detta för att säkerställa att ingenting skadats under montaget av korten.  

Ytterligare ett test kördes där samtliga fyra korten parallellt fick samma insignal för att 

verkligen se att de gav helt lika utdata med en identisk insignal. Av praktiska skäl kopplades 

här signalerna direkt på kortens stiftlist för insignal.  

4.8  Test av systemet 

Avslutande test av det färdiga delsystemet gjordes i metallverkstaden på designhögskolan.  

4.8.1 Testrigg 

Ett simulerat busshjul hade åstadkommits genom att på en metallsvarvfästa de reflexhållare 

som senare skulle användas på testfordonet och montera en Hallgivare i ett av de fästen som 

tillverkats för montage på bussen.
35

 

Ett nätaggregat med fast utspänning på 24VDC gavs anslutningar av lågspänningskabel med 

rundstift för bil-el och agerade på så vis busselsystem. 

En PC med fyra COM-portar användes för att läsa av och logga resultatet, d.v.s. varvtider från 

de fyra mikrokontrollerna.  

4.8.2 Tester 

Först testades var och en av korten enskilt med Hallgivare och tillverkat givarkablage. 

Svarven kördes i olika hastigheter som ansågs motsvara hjulvarvshastigheter förekommande i 

verklig busstrafik. 

Sedan gjordes ett test med att låta alla korten få samma signal samtidigt från givaren. Med 

hjälp av ett modifierat kablage kopplades en givare parallellt på de fyra ingångarna. Detta 

mest för att kunna jämföra med samma test under montaget av lådan där en signalgenerator 

använts.  

 

5 Resultat 
Arbetet resulterade i ett komplett delsystem som var klart för montage på ett testfordon. 

Testerna av systemet gav väldigt tillfredställande resultat under samtliga varvhastigheter. 

Loggarna visade inga tendenser till tillfälliga fel vid avläsningar under längre tidsintervall. 

Inte heller i det jämförande testet, där samtliga kort parallellt gavs identisk signal, uppvisade 

loggarna några avvikelser eller differenser korten emellan. Samtliga uppstarter-avstängningar-

uppstarter fungerade utan felaktigheter. Systemet kunde även levereras på avtalad tid.  
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6 Slutsats och diskussion 
Delsystemet uppfyllde det syfte och mål som satts upp av beställaren. Det vill säga, givet att 

mätningarna skulle utföras enligt tidigare beskrivet mål och avgränsning, klarade 

delmätsystemet av uppgiften utmärkt. Det var stabilt i både med avseende på drift och 

resultat.  

Om ett delsystem som detta skulle tas ett steg vidare, ur prototypstadiet, finns dock flera saker 

att förbättra. Kretskortet skulle designas om så att alla µC placerades på samma kort. 

Kretskortet skulle även förses med ett jordplan. I arbetet med systemets kretskort valdes, på 

grund av tidsbrist, en lösning utan jordplan. Hur detta skapas i det verktyg som jag tilldelats 

löste varken jag eller min handledare spontant. Då detta inte ansågs påverka funktionen lät jag 

helt enkelt jordplan vara en punkt för utveckling inför eventuellt framtida arbete.  

Existerande kablage var ju av typen ad-hoc-lösning. Dessa skulle vid en seriell produktion 

beställas från antingen tillverkaren av aktuell givare eller av annan kablagetillverkare så att 

alla delar i givarkablaget skulle bli smuts och fukt skyddade enligt lämplig IP-klassificering.  

Val av interface mot systemet kunde likaså ses över. Onekligen skulle en lösning med USB-

interface vara mindre utrymmeskrävande. Dessutom skulle inte en dator, som kan byggas ut 

med kort för RS232 COM-portar, krävas. Fastän detta kunde innebära ett byte av Atmel µC 

skulle det troligtvis ändå vara värt merarbetet som detta medför om systemet gick till 

produktion av ett lite större antal enheter.  

Dock tror jag inte att man kan använda denna design för att mäta förändringar i 

hjulvarvshastigheter. Mätningen blir för grov och systemet för långsamt. Om man jämför med 

ABS-system i fordon som även de använder Hallgivare så sker mätningen på små 

kuggkransar sittande på hjulaxeln. Dessa kransar har kuggtänder eller hål med väldigt hög 

täthet jämfört med de två ”kuggtänder” på bussfälgen som här använts. Dessutom sitter 

givarna i ett ABS-system integrerade i hjulnavet väl skyddande. Idealt vore om man kunde 

nyttja dessa redan existerande givare, kanske genom CAN-bussen, på fordonen. Problemet 

var nog att Traffic Safety Center Nord önskade ett generellt system oberoende av 

fordonstillverkare och modell varför ”Bus driver safety system” var tänkt att inte behöva 

interagera med de olika fordonstillverkarnas styrsystem.  

Personligen tror jag att ett mer lämpligt tillämpningsområde behöver hittas för att gå vidare 

med det delsystem som utvecklats i detta arbete. Ett tillämpningsområde som inte redan har 

ett existerande mätsystem. 
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