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Förord 
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Sammanfattning  

 

I dagens samhälle är energiförbrukning väldigt viktigt och framförallt något som 
kommer bli en betydligt större aspekt framåt i tiden, särskilt om man jämför med hur 
man tar hänsyn till det idag. Bengt-Olof Hammar (se inledning) har sju stora maskiner i 
snickeriet där han startar och stänger av spånsuget manuellt. Önskemålet från Hammar 
var i grunden att automatisera snickeriet på så sätt att vid en maskinstart startar 
spånsuget och spjället till respektive maskin öppnas. Projektet utökades senare så att 
möjligheten att slå ifrån utsuget när maskinerna körts på tomgång en viss tid är möjligt. 
En ny produkt togs fram med en välfungerande lösning av problemet och lyckade 
resultat vid styrning av spånsuget och spjäll. Produkten kan konfigureras för varje 
maskin och kan användas för andra liknande problem. 
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Abstract 

 

In today's society, energy consumption is very important, and above all, something that 
will have a much larger aspect in the future, especially compared with today. The project 
consists, upon the request of Bengt-Olof Hammar (see paragraph Inledning) has 
seven large machines in his workshop where he starts and stops 
the chip extractor manually. The desire of Bengt-Olof was basically to automate 
the workshop so that when a machine starts the chip extractor starts and the dampers 
for the machine is opened. The project was later expanded so that the ability to turn off 
the chip extractor when the machine run on idle for a certain period of time. A new 
product was developed with a great solution to the problem and good results in 
controlling the chip extractor and dampers. The product can be configured for each 
machine and can be used for other similar problems. 
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1 Inledning 

 
Bengt-Olof Hammar är VD för Hammar maskin AB. Hammar Maskin AB utvecklar, 
tillverkar och marknadsför en mobil, självlastande containerutrustning, Sidlastare, 
under varumärket HAMMAR™. Vid sidan av sitt företag driver Bengt-Olof ett 
hobbysnickeri med sju stora maskiner som han använder under fritiden. Idag har 
Hammar ett spånsugsystem i snickeriet till sina maskiner som han måste starta 
manuellt. Spjällen till varje maskin sitter otympligt och måste öppnas manuellt och är 
därför lätta att glömma bort. Varje gång han ska starta en maskin så måste han använda 
sig av en träbit för att kunna öppna och stänga spjället. Med tanke på hur liten yta det är 
mellan varje maskin så blir det jobbigt att flytta mellan maskinerna för att öppna spjället 
för flera maskiner ifall det skulle vara nödvändigt. Eftersom ventilationen drar en del 
ström när den är igång så finns det även en ekonomisk tanke om att kunna slå ifrån 
ventilationen om man inte använder en maskin på ett tag. Att det är så omständigt idag i 
verkstaden medför vissa problem, och därför vill Bengt-Olof automatisera systemet.     

Hammar har som önskemål att man ska genomföra en förenkling och effektivisering av 
spånsuget i anläggningen. En förstudie gjordes där det undersöktes om det fanns någon 
möjlighet att få ut någon styrsignal från maskinerna, så var inte fallet utan det som var 
mest lämpligt var att istället mäta hur mycket ström maskinen drog och på så sätt 
avgöra om en är igång. 

Om ett bra styrsystem utformas kommer detta medföra mindre energiförbrukning och 
ett miljövänligare snickeri.  
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1.1 Bakgrund 

 
Definition av begreppet miljö enligt ISO standarden 14001 är följande: ”omgivningar där 
en organisation verkar, vilket omfattar luft, vatten, mark, naturresurser, flora, fauna, 
människor samt samspelet mellan dessa.”   

Den Första hänsynsregeln i Miljöbalken, 1998:808 lyder: 

”Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall skaffa 
sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och 
omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.” 

Två viktiga styrmedel för verksamheter att organisera sitt miljöarbete med är 
Miljöbalken, som är en del av den svenska lagstiftningen, och standarden SS EN ISO 
14001 som är ett miljöledningssystem.  

Miljön har inte alltid varit ett lika omdiskuterat samtalsämne som det är idag. Går man 
tillbaka hundra år i tiden var det sällan, om aldrig, som det kom på tal i vardagen. Miljön 
har dock alltid varit omdiskuterad i vissa kretsar. Att arbeta aktivt med miljöfrågor blir 
allt vanligare inom företag och miljöengagemanget blir en allt viktigare 
konkurrensaspekt [1]. En av de viktigaste lärdomarna genom åren har varit att det finns 
ett tydligt samband mellan miljöarbete och lönsamhet. Genom att strukturera 
verksamheten finns det pengar att spara, och det är givetvis en välkommet plus att spara 
på den gemensamma miljön samtidigt [2]. 

Den svenska industrin svarar för ungefär en tredjedel av Sveriges energianvändning. 
Industrin är modern och konkurrenskraftig i en internationell jämförelse. På miljösidan 
har omfattande insatser genomförts och det finns ISO- och EMAS normer som hjälp i 
miljöarbetet [3]. 

För att ta reda vilka lösningar till industriella styrsystem finns idag gjordes en grundlig 
förstudie genom sökning på internet. Slutsatsen blev att det inte finns färdiga lösningar 
till problemet, dock finns det olika metoder man kan lösa problemet på med hjälp av PLC 
eller traditionellt sätt med strömrelä men det blir en primitiv lösning för just ett 
specifikt problem.     

Problemet med de lösningar som finns idag är att de är mycket teknisktkomplicerade 
och tar inte hänsyn till miljöaspekten. Dessa lösningar måste utföras av certifierade 
elektriker eller automationstekniker vilket också leder till att de inte blir så billiga att 
genomföra. En annan viktigt punkt som märktes av under förstudien är att många 
tänker inte på hur mycket de sparar ekonomiskt, vilket i sin tur leder till att man sparar 
på miljön ifall man automatiserar sin styrsystem.     

Det är en sak att följa lagstiftningen, men en helt annan att arbeta förebyggande med 
miljöarbetet och vara i framkanten. Det är just det ansvar som detta examensarbete 
handlar om, att en verksamhet, i det här fallet Bengt Olof Hammars, tar sitt ansvar och 
vill arbeta aktivt för minska ekonomiska kostnader och miljön för ett mer hållbart 
företagande, ur ett miljöperspektiv. 
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1.2 Syfte 

 
Syftet är att automatisera ventilationen på ett intelligent sätt för att förenkla 
användningen och även minimera energiförbrukningen. 
 

1.3 Mål 

 
Projektet skall resultera i en låda med alla våra komponenter i form av en produkt som 
man kan koppla till ett 24V nätaggregat. Produkten skall mäta strömmen till varje 
maskin och vid belastning starta ventilationen till specifik maskin. Se Figur 1. 

I mån av tid skall projektet även resultera i följande möjligheter, att: 

 Mäta energiförbrukningen till varje maskin 
 Mäta driftstiden. 
 Kunna skicka data för PC eller annat för att kunna se dessa mätdata 

 

1.4 Avgränsningar 

 

 Projektet ansvarar endast för spänningar lägre eller lika med 24 volt. 
 Projektet ansvarar inte för dragning av ledningar till manöverventilen. 
 Projektet ansvarar för åtta utgångar. 
 Uppdragsgivaren står för alla projektkostnader, enligt bilaga I 
 Utgångarnas maxlast till magnetventil är 100 mA. 
 Projektet ansvarar inte för strömförsörjningen till enheten. 
 Enheten drivs med 24 volt. 

 

1.5 Kravspecifikation 

 
Företaget har inga krav förutom att: 

 Spånsuget ska startas och spjället för den maskin som används ska öppnas. 
 Projektet får maximalt kosta 5500 kronor. 
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Figur 1. Exempel på snickeri med tre maskiner och spjäll. 

1.6 Avtal 

 

Ett avtal skrevs mellan uppdragsgivaren och teknologerna, se bilaga B 

 

1.7 Manual 

 
En manual skrevs med instruktioner kring installation och konfigurering, se bilaga A 

 

1.8 Tids- och arbetsplan 
 
Det skapades en tidsplan, ett WBS och ett gantt-schema som projektet skall följa, se 
bilaga H. 

 

1.9 Definitioner 
 
Definitionslista över svåra tekniska ord som förekommer i rapporten finns i bilaga C. 

 

1.10 Projektstruktur 

 
För att strukturera upp projektet användes en dropbox vilket är en molnlagringstjänst 
för filer, då detta var ett smidigt sätt att gemensamt ha koll på allt från programkod till 
CAD-filer till rapporten. Varje vecka har det även avlagts en veckorapport där det 
antecknades vad som gjordes under veckan och antalet arbetstimmar som lagts på 
projektet, även alla utgifter antecknades i dessa rapporter. 
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2 Teoridel 

 
Mätning av elektrisk ström är inte alltid lätt. Särskilt inte när den mätta signalen 
behöver vidare elektronisk konditionering. Bara att koppla amperemätare till en 
elektrisk krets och läsa värdet är inte längre nog. Den nuvarande signalen måste matas 
in i en dator där sensorer konverterar strömmen till en proportionell spänning med 
minimal påverkan på den mätta kretsen. De grundläggande sensorkriterierna är 
galvanisk isolation och hög bandbredd, normalt sett från DC upp till minst 100 kHz. 
Vedertagna strömmätningssystem brukar därför vara fysiskt stora och tekniskt 
komplicerade.  

 

2.1 Tidigare lösningar 
 
Den äldsta tekniken är att mäta spänningsfallet över en resistor placerad i en 
strömkrets. För att minimera energiförluster så är resistorn oftast väldigt liten, så att 
den uppmätta spänningen måste kraftigt förstärks. Förstärkarens offset-spänning måste 
vara så liten så möjligt och dess matningsspänning måste klara av kretsens spänning 
230V och höga spikar i spänningen. Dessa krav ökar systemets totala kostnad. Ett annat 
vanligt mätningssätt är med hjälp av transformator. Dess konstruktion är mycket 
enklare, men det går inte att mäta DC-signaler. Ett problem är det begränsade 
frekvensområdet. 

 

2.2 Halleffekten 

 
I ett Hall-effekt element, när en elektrisk ström passera genom ett ledande material 
bildas magnetfält runt materialet där det flyter ström. Elektriska kontakter ansluts till 
det ledande materialet för att applicera strömmen och för att mäta den utgående 
spänningen. Utsignalen från ett Hall-effekt element kallas Hallspänning, VH. Riktningen 
hos spänningen VH är vinkelrät mot både den elektriska strömmen och det magnetiska 
fältet. Storleken av VH är proportionell mot det magnetiska flödet, β, och mot strömmen, 
I, som flyter genom elementet, se Figur 2. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 Figur 2. Princip Halleffekt 
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Det magnetiska fältet orsakar en gradient av elektronkoncentration i hela ledaren. 
Elektronkoncentrationen är större på ena sidan än på den andra. Det större antalet 
elektroner på den ena sidan av ledaren orsakar spänningspotentialen, VH. Se Figur 3 som 
visar att koncentrationen av elektroner på ovansidan i ett n-dopat halvledarmaterial är 
större än på undersidan. Elektronerna levereras av strömflödet, och är koncentrerade 
mot den övre kanten av ledaren p.g.a. det magnetiska fältet. (Notera att riktningen för 
elektronflödet är motsatt strömmen.) En spänning (potentialskillnad) utvecklas sålunda 
över ledaren i Figur 3. Denna differentialspänning mellan toppen och botten av ledaren 
enligt Figur 3, är Hallspänningen, VH. Amplituden hos VH ändras med styrkan av 
strömmen och den magnetiska fältstyrkan enligt: 

 

 

 

 

Där VH är Hallspänningen, KH är Hall-konstanten, β är magnetisk flödestäthet, I är 
strömmen som flyter genom ledaren, och z är tjockleken hos ledaren. Med kommersiellt 
tillgängliga Hall enheter, är ledarens tjocklek redan känd av tillverkaren och Hall-
konstanten anges för den särskilda modellen. 
 
 

  

Figur 3. Koncentrationen av bärare hos en halleffekt 
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2.3 Hall-effekt elementet 

 
 Hall-elementet är tillverkat av ett tunt ledande material. Anslutningar för införande av 
strömmen är placerade vinkelrätt mot de utgående anslutningarna, som är för 
detektering av Hallspänningen. I närvaro av ett magnetiskt fält, är den Hallspänningen 
proportionell mot styrkan av det applicerade fältet. Polariteten hos Hallspänningen 
bestäms av polariteten hos det pålagda magnetiska fältet (nord eller syd). Hall-
konstanten, KH, är större i halvledare än i metaller. Eftersom större Hall-konstant 
resulterar i större känslighet används vanligtvis halvledarmaterial. Halvledarmaterial 
kan vara antingen p- eller n-dopade, beroende på laddningen hos  laddningsbärarna (hål 
eller elektroner). En stor Hall-konstant kräver hög rörlighet hos laddningsbärarna. 
Halvledare ger hög rörlighet hos laddningsbärare beroende på passande dopningsämne. 
Ett lågt motstånd kommer att bidra till att begränsa termiskt brus. Eftersom elektroner 
tenderar att röra sig snabbare än hålen under en given uppsättning av betingelser, kan 
större känslighet erhållas genom användning av n-dopade halvledare. När en Hall sensor 
tillverkas, är det viktigt med avstånd mellan de två kontakterna där Hallspänningen 
mäts. Om de två kontakterna inte är perfekt placerade, kommer det att finnas en utsignal 
när det inte finns något magnetfält. Detta beror på skillnaden i spänningsfall som följer 
av ojämlik resistans i ledarens ovansida respektive undersida. Eftersom att perfekt 
anpassning inte är praktiskt möjligt, kommer det att vara en liten utspänning även när 
det inte finns någon applicerad magnetisk fältstyrka. Detta är nollpunkts-
förskjutningsspänningen. En justering kan inkluderas i den elektroniska 
signalkonditioneringen för att korrigera förskjutningsspänningen till noll [4]. 

 

2.4 Hall strömsensor 

Hallsensorer mäter också det magnetiska fältet som omger ledaren men tillskillnad från 
strömtransformatorer så kan de även mäta DC ström. En cirkelformad kärna av mjukt 
magnetiskt material placeras runt ledaren för att koncentrera det magnetiska fältet. Ett 
Hall-element som placeras i ett smalt luftgap levererar en spänning som är proportionell 
mot den mätta strömmen. Den här sensorn ger galvanisk isolation. 

Figur 4. En sluten Hall strömsensor 
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En mycket liten utsignal spänning från Hall elementet måste bli mycket förstärkt, och 
känsligheten är temperaturberoende vilket kräver kompensation. Hall elementet ger en 
liten utspänning även om strömmen genom ledaren är noll.  
Det relativa felet blir större ju mindre ström man mäter pga. det konstanta felet man har 
redan när strömmen genom ledaren är noll. Värt att notera är känsligheten för korta 
strömspikar i ledaren. Dessa spikar kan orsaka en statisk magnetisering som resulterar i 
en permanent magnetisk hysteres och slutligen en förskjuten utsignal från Hall 
elementet.  

De två typerna av hall effekt sensorer är öppen slinga och sluten slinga. I öppen slinga 
används den förstärkta signalen från hall elementet direkt som mätvärde. Utsignalen 
bestäms alltså direkt från egenskaperna hos hall elementet och förstärkaren. Priset på 
dessa sensorer är lågt men deras känslighet är också låg.  

Slutna Hall sensorer är mycket mer exakta. Hall spänningen från Hall elementet blir först 
mycket förstärkt och förstärkarens utström går genom spolen kring den magnetiska 
kärnan (se Figur 4). Detta genererar en magnetism vars amplitud är den samma men 
vars riktning är motsatt den magnetism som den aktuella ledaren orsakar. Detta 
resulterar i att det magnetiska flödet i kärnan kompenseras till noll. Icke linjariteten och 
temperaturberoendet hos Hall elementet  är genom detta kompenserat fast utsignalen 
består. Sensorer med sluten slinga arbetar upp till frekvenser på ca. 150 kHz. De är dyra 
och för höga strömmar blir de mycket stora och klumpiga.  

 

2.5 Magnetoresistiva fältresistorer 

 

Praktiska magnetfältsensorer baserade på den magnetoresistiva effekten kan lätt 
framställas med hjälp av tunnfilmsteknik, med längder och bredder i 
mikrometerområdet. De har tillverkats under många år i olika utföranden. För att 
reducera temperaturberoendet är de vanligen utformade i en halv eller fullbrygga. För 
bästa prestanda måste dessa sensorer ha en mycket god linjaritet mellan magnetfält och 
utsignal. Linjariteten hos magnetoresistiva sensorer är inte särskild hög, så 
kompensationsprincipen som används för Hall-sensorer kan också tillämpas här. 
Magnetoresistiva sensorer är som Hall-elementen väldigt väl lämpade för att mäta 
elektriska strömmar. I sådana tillämpningar är det mycket viktigt att yttre magnetiska 
fält inte stör mätningarna. Detta uppnås genom att bilda en fullbrygga som skapas av 
fyra MR resistorer där det två armarna av bryggan är separerade, se Figur 5. 
Matningsspänningen är orienterad på så sätt att endast den magnetiska fältskillnaden 
avkänns. Denna konfiguration är okänsligt för yttre konstanta störningsfält. Den primära 
strömledaren är U-formad under bryggan så att det magnetiska fältet som verkar på de 
två armarna har samma amplitud men motsatt riktning, detta gör att spänningssignalen 
från de två halvbryggorna adderas, se Figur 6. Sensorerna har varit i användning i 
många år. Sensorerna behöver inte magnetisk avskärmning och kan därför integreras på 
ett mycket kompakt och billigt sätt.     
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Bland fördelarna med dessa sensorer är att de har betydligt mindre volym och vikt 
jämfört med konventionella strömsensorer vilket möjligtgör större flexibilitet vid 
tillämpning och specifikt utformning. En annan fördel är att sensorn är okänsligt för 
strömspikar och att det går att mäta både i AC och DC utan att mätfel ökar. Dessutom har 
sensorn brett frekvensområde och ingen hjälpspänning behövs för att mäta ström, och 
sensorn är billigt att framställa [5]. 

 

2.6 Magnetoresistiv effekt 
 
Den anisotropa magnetoresistiva effekten (AMR effekten) är känd för att vara 
närvarande i en hel familj av ferromagnetiska legeringar. De flesta av dessa legeringar är 
sammansatta av järn (Fe), nickel (Ni), och krom (Cr), och kan bestå av två eller tre 
komponenter. Närhelst dessa material utsätts för ett magnetfält under kristallbildning, 
kommer en orientering i magnetisering att vara resultatet. 

Figur 6. Magnetoresistiva strömsensorer registrerar förändringar  
i magnetiskt fält men registrerar inte homogent magnetiskt fält. 

Figur 5. Magnetoresistiva fältsensorer som en fullbrygga.  
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Långt innan chips eller tunnfilmsteknik hade utvecklats, var enkla trådar av nickel-järn 
(NiFe) kända för att ha en orientering av deras magnetisering, ett magnetiskt moment, 
längs deras linjära axlar. Intressant nog fann man att om man ändrade orienteringen av 
det magnetiska momentet i tråden orsakade det att en ström som passerar genom 
tråden ändrades på motsvarande sätt. Denna orientering kan ändras genom att 
applicera ett externt magnetiskt fält, och i allmänhet en ökning i ström (dvs. en 
minskning av motståndet) observerades. Detta fenomen kallades anisotrop 
magnetoresistiv effekt.  

Idag kan de ferromagnetiska materialen deponeras i form av tunna filmer och uppdelas i 
små remsor som är typiskt 40 nm tjocka, 10 mm breda och 100 mm långa. Ett 
magnetiskt fält appliceras under processen. I modern komponentframställning har en 
legering som vanligen kallas Permalloy (81% Ni, 19% Fe) visat sig vara den bästa 
kompromissen i fråga om enhetens känslighet, livslängd, och reproducerbarhet. 
 

I det mest allmänna fallet beror den elektriska resistansen hos AMR-materialet på 
vinkeln mellan riktningen för magnetiseringen och riktningen för strömmen som går 
genom den. Detta beroende kan beskrivas med den relativa ändringen i resistivitet. 
Detta innebär att när den aktuella och magnetiska momentet är parallellt, är resistansen 
hos remsan som störst, och när de är på en 90 ° vinkel mot varandra, är det minst. 
Bortsett från inverkan av filmtjockleken, är den maximala relativa förändringen i 
resistansen en materialkonstant. I Permalloy är det normalt 2% -3%. 

 
AMR chips har betydande fördelar jämfört med andra tekniker såsom Hall enheter: då 
de kan användas vid höga frekvenser (några MHz är inga problem) och höga 
temperaturer, som de i bilindustrin (kontinuerlig drift vid 150 ° C, toppvärden vid 190 ° 
C) och uppvisar låga och stabila förskjutningsvärden. På grund av deras höga känslighet 
kan de användas för att detektera mycket svaga magnetiska fält (nuvarande gränsen är 
~ 10 nT) [5]. 
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2.7 Strömtransformator 

 
I elektroteknik är strömtransformatorer som används för mätning av elektriska 
strömmar centrala. När strömmen i en krets är för hög för att direkt användas på 
mätinstrument, producerar en strömtransformator en reducerad ström exakt 
proportionell mot strömmen i kretsen, vilken kan anslutas till mätnings- och 
registrerings- instrument. En strömtransformator isolerar också mätinstrumenten från 
vad som kan vara mycket hög spänning i den övervakade kretsen. Strömtransformatorer 
används ofta i mät- och skyddsutrustning med reläer i den elektriska kraftindustrin. 

  

Liksom alla andra transformatorer har en strömtransformator en primärlindning och en 
magnetisk kärna och en sekundärlindning, Se Figur 7. Växelströmmen som flyter i den 
primära alstrar ett magnetfält i kärnan, som därefter inducerar en ström i den 
sekundära lindningen. Ett primärt syfte med strömtransformatorns konstruktion är att 
säkerställa att de primära och sekundära kretsarna är effektivt kopplade, så att den 
sekundära strömmen blir korrekt i förhållande till den primära strömmen. 
 
Den vanligaste utformningen av en strömtransformator består av en ledare av tråd 
lindad många gånger runt en kisel-stålring [6].  

  

Figur 7. Transformator med kärna och dubbla lindningar 
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2.8 Strömtransformator-sensor 

 
Strömtransformator-sensorer är också vanliga, vilka kan ha en kabel som löper genom 
mitten av en öppning i sensorn för att ge en enstaka ”primärlindning”. 
Strömtransformatorn-sensorns primära krets består därför av en enda ledare vanligtvis 
av koppar, med en sekundär lindning av många tiotals eller hundratals varv. 
Sekundärlindningen är en permanent del av strömtransformator-sensorn. När en 
växelström, I, går genom ledaren skapas ett magnetiskt fält kring ledaren och en ström 
induceras i koppartråden som är lindad runt magnetkärnan.  

När ledaren som passerar genom en strömtransformator-sensor inte är centrerad i den 
cirkulära (eller ovala) öppningen, kan små felaktigheter förekomma. 
Strömtransformator-sensorer används i stor utsträckning för att mäta ström och 
övervaka driften av elnät [6]. 

 

2.9 Sammanfattning 

 
De ovannämnda teorierna är bara en del av de andra olika sätt att mäta ström på. Det 
finns även resistiv strömmätning som bygger på ohms lag. Tillvägagångssättet i denna 
metod är att antigen sätta en shuntresistor med känt värde i serie före( High-side 
mätning) eller efter (Low-side mätning) lasten i systemet. Spänningsfallet över denna 
resistor används sedan för att räkna ut den ström som flyter i kretsen.  

Vilken metod som används för att mäta ström på beror helt på vilken miljö mätningen 
ska ske. Men även noggrannheten och priset brukar vara avgörande.  

Det positiva med Halleffekt sensor är att de är galvaniskisolerade i sin natur. Vilket 
också betyder att dessa inte alls gör någon påverkan på systemet i sig utan kan monteras 
bredvid eller runt en kabel utan att behöva bryta kretsen på något vis. Den har mycket 
brett temperaturområde och kan mäta stora strömmar. Pågrund av icke drift kontakt så 
finns inget slitage och friktion. Nackdelen är dock att eftersom den mäter magnetfältet 
så kan magnetfält från andra håll också påverka sensorn till att ge fel värde. Moderna 
sensorer brukar dock vara så pass sofistikerade att de filtrerar ut det mesta av de 
kringliggande magnetfälten. Denna metod brukar vara oftast mycket dyrare än de andra 
metoderna.  

Figur 8. Princip sluten strömtransformator 
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När det gäller resistiv strömmätning så är fördelarna med denna metod att den är 
väldigt enkel och intuitiv att implementera. Den omvandlar ström till spänning linjärt 
vilket kan vara till stor fördel och anses vara den billigaste metoden. Nackdelen med 
denna är dock att systemet påverkas när en resistans förs in i det. Det är viktigt att 
resistansen dimensioneras korrekt för att minska de effektförluster som uppstår då den 
införs.  

Fördelarna med magnetoresistiv sensor är som Halleffekt sensor att den har ingen drift 
kontakt så det finns inget slitage och friktion. Den har låg och stabil offset och har hög 
tillförlitlighet på grund av sin robusta konstruktion. På grund av dess höga känslighet 
kan den användas för att mäta svaga magnetfält och ger snabb respons. Den kan även 
användas i tuffa miljöer och har mycket brett frekvensområde (0 Hz till 1MHz). 
Nackdelen är dock att den är känslig för störande magnetfält, dessutom för mycket 
starka magnetfält kan den skada sensorn. Den har mycket dåliga temperatur egenskaper 
och har begränsad linjära intervall [7].   

Till examensarbetet användes strömtransformator-sensor (Efergy). Denna valdes för att 
den kan sättas runt kabel utan att behöva bryta kretsen, men även för att den var billig 
och var inte känslig för störningar. Strömsensorn var dessutom liten i storlek och lätt 
hanterat vilket passande mycket bra till projektet. Då det endast behövde uppnå ett 
tröskelvärde så är det okej om där en några statiska fel så länge den är stabil.  

Strömtransformatorn är utmärkt för stora och små mätningar, dock inte större än 90A 
och blev ett lyckat val till examensarbetet med goda resultat.  
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3 Metod 
 

3.1 Identifiering av problem 

 

Innan inläsning på ämnesområdet kunde ske var det viktigt att identifiera problemet. 
Eftersom vår handledare var kontaktperson och hade varit involverad i detta projekt 
tidigare arrangerades ett möte med honom för att gå genom vilka problem där fanns 
idag, vilka konsekvenser de problem medför och vad görs för återgärder idag. 

Frågor som ställdes var: 

 Hur används ventilutsuget idag? 
 Är alla maskiner trefas? 
 Finns problemet på andra ställen? 
 Ska det finnas utbyggnadsmöjligheter på styrenheten? 
 Vilka begränsningar har vi i projektet? 

Efter mötet fick man en helhetsbild över problemet men det behövde göras lite 
informationssökning för att se vilka tidigare lösningar det fanns samt vilken metod hade 
passat projektet och liknande problem. 

Ett besök till snickeriet gjordes för att mäta hur mycket ström varje maskin drar både 
med och utan belastning. Även dokumentation av elcentralen och platsen gjordes för att 
underlätta kommande arbete.  

 

3.2 Val av lösningsmetod 

 

De lösningsalternativ som ansågs vara relevanta innebar i grunden strömmätning med 
strömtransformator och reglering av spjälen med hjälp av pneumatik och 
magnetventiler. 

Med detta som grund så kunde man sedan lösa det på flertalet olika sätt. 

Ett sätt var att lösa det med en enkel PLC men detta alternativ förkastades snabbt då det 
är dyrt med inköp och oftast väldigt begränsat där det gäller flerkanaliga A/D-
omvandlare. Det kan även lösas på ett mer traditionella sätt med hjälp av strömrelä och 
tidsrelä, då ställs strömreläet in att trigga på en exakt uppmätt tomgångsström och drar 
vidare signalen till ett tidsrelä. Problemet med denna metod är att det krävs väldigt 
exakt inställd tröskelvärde på strömreläet för annars försätts den aldrig i viloläge 
alternativt så startar den aldrig. Denna metod fungerar dock utmärkt om det är stor 
skillnad mellan tomgångsström och strömmen som dras under last. Ytterligare en 
begränsning med att använda denna metod är att det inte går att lägga till specifika 
undantag, tex låta fläkten starta direkt när det går från viloläge till ”till” läget. 

Med hjälp av en enkel microprocessor kan man också enkelt och billigt lösa problemet, 
detta var också det alternativ som i slutänden användes. Med hjälp av en PIC med 
inbyggd A/D-omvandlare löstes det smidigt och p.g.a. tidigare erfarenhet av både 
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microprocessorer och C kod var detta det självklara valet. När det nu är en 
mikroprocessor i grunden så är funktionaliteten mycket större. 

 

3.3 Strömtransformator 

 

Strömtransformatorerna som valdes är öppningsbara vilket gör att man enkelt kan föra 
in en kabel i, se Figur 9. Det den gör är att den genererar en ström i transformatorn som 
är linjär med strömmen som går genom transformatorn. Efter detta så sätts en last som 
är lika stor som den interna resistansen i strömtransformatorn och ut fås en spänning 
som i sin tur är linjär med strömmen som går genom transformatorn. 

 

Figur 9. Strömtransformator 

3.4 Likriktare 

 
Spänningen som fås från strömtransformatorerna är en väldigt låg växelspänning som 
vid fem A genom transformatorn resulterar i ca +- 150 mV. För att läsa av denna signal i 
A/D-omvandlaren så behövs den likriktas och förstärkas. De smidigare sätten att göra 
detta på är med hjälp av en operationsförstärkare, då valdes att antingen använda en 
helvågslikriktare eller en halvvågslikriktare, se Bilaga G 

Efter en del laborerande på både hel- och halvvågslikriktare konstaterades det att det 
smidigaste och mest realistiska var att välja en halvvågslikriktare eftersom 
helvågslikriktarna krävde en del kalibrering och för att genomföra detta i praktiken så 
skulle det behövas 20 stycken vridpotentionmetrar monterade på kretskortet. 

För att få bättre mätresultat förstärktes även insignalen upp tio gånger för att få bättre 
steg i A/D-omvandlare och utspänningen glättades också för att få bort rippeln. 

Konstruktionen innehåller två dioder, två resistanser och en glättnings-kondensator, se 
Figur 10. 
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Figur 10. Uppkoppling av halvvågslikriktare utan glättning 
 

3.5 Mikroprocessor 

 

När det gäller mikroprocessorer så finns det väldigt många olika tillverkare och 
tillämplingar av dem, de som sågs mest intressanta var Atmel AVR, Microchips PIC eller 
en ARM baserad plattform. Att använda ARM processor ansågs alldeles för komplicerat 
för ändamålet då det ända som egentligen krävs av processorn är att den har en A/D-
omvandlare och flertalet IO-portar. Efter denna eliminering kvarstod AVR- eller PIC-
processorer och på grund av tidigare erfarenhet och bra tillgång till hårdvara valdes PIC.  

Denna mikroprocessor (PIC18F4550) [8] uppfyller alla kraven vi ställde bortsätt från att 
den inte hade tillräckligt många utgångar för att styra allt den skulle. För att åtgärda 
detta valdes det att använda en MCP23016 vilket är en ”I/O expander” som ansluts via 
en I2C-buss, då man får 16 extra utgångar. 

A/D-omvandlaren som används är den som är inbyggd i picen. Den är på 10 bitar vilket 
motsvarar en noggrannhet på ca 4,9 mV vid insignal mellan 0-5 volt. 

 

3.6 Utgångar 

 

Eftersom magnetventilerna drivs på 24 volt så behövs det någon drivnings metod med 
styrspänning på 5v TTL-nivå från mikroprocessorn. Detta går att åstadkomma med olika 
typer av metoder.  
Några metoder som övervägdes vid konstruktionen: 

 Transistor 
 Relä 
 Halvledarrelä 
 Optokopplare 

I den ursprungliga designen användes en transistor med resistor för att styra 
magnetventilen. Men efter tester på plats i snickeriet konstaterades det att störningarna 
som från magnetventilen var så pass stora att mikroprocessorn startade om sig. Inga 
tester med relä utfördes då det ansågs vara omodernt och otympligt. 
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Det undersöktes en del om halvledarrelä då det ansågs vara en praktiskt och modern 
lösning men efter vidare efterforskning ansågs det att det lättaste sättet att driva 
magnetventilen var med hjälp av optokopplare. Där en av de största fördelarna var att 
porten och 24 v matning blev galvaniskt frånskiljda. 

Eftersom optokopplaren drar så pass mycket ström att det ligger på gränsen av vad I2C 
modulen klarar av att leverera så installeras även en drivkrets för att minimera 
strömmen från I2C modulen. Utöver detta installeras också dioder för att skydda 
optokopplaren för överspänningar. 

 

3.7 I/O 

 

Varje maskin har ett antar parametrar som går att ställa in. För att enkelt kunna ställa in 
dessa används en vanligt förekommande alphanumerisk display av typen HD44780, se 
Figur 11. Till detta användes det fem stycken knappar som bildar en cirkel med en 
knapp i mitten. Anledningen till att detta behövs är för att varje individuell maskin har 
flertalet justerbara värden. 

Värdena som är justerbara är: 

 Aktivera maskinen. 
 Tröskelvärde vid tillslag. 
 Tidsfördröjning vid tillslag. 
 Tidsfördröjning vid frånslag. 
 Känslighet för att gå in i viloläge. 
 Standby tid för att gå in i viloläge. 

Både display och knappar med diverse motstånd är monterade på ett enkelsidigt 
kretskort och kommunikationen till det större kretskortet sker genom en 20 pinnars 
flatkabel.  
För att spara både energi och livslängden på displayen slås den ifrån efter 60 sekunders 
inaktivitet. 

Det övervägdes att inte använda display och knappar för att ställa in inställningarna 
utan istället låta system automatiskt känna av tröskelvärde och känsligheten. Detta 
valdes då bort på grund av brist på kontroll över enheten då. 

 

3.8 Kretskort 

 
Eftersom det finns knappar och display som ska monteras ytligt i lådan så valdes det att 
konstruera två kretskort, ett där mikroprocessorn och all in- och utdata hanterades och 
ett med displayen och knapparna. Då det sistnämnda har hyfsat få komponenter och var 
lätt designat så etsades ett enkelsidigt kretskort i skolans etslabb, se Figur 11. Det andra 
kretskortet som behövdes innehåller ca 130 komponenter och behövdes därför vara 
dubbelsidigt, för att detta kort skulle bli bra så var det tvunget att beställa det från en 
mönsterkortstillverkare. Slutresultatet av detta kort blev ca 250 vias och 700+ borrhåll, 
se Figur 12. Båda kretskortet designades i programmet DesignSpark. Detta var ett 
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medvetet val då designen börjades först i Cadence Orcad. Fördelen med DesignSpark var 
bortsett från att det är gratis är att det är lättare att få en översikt över de komponenter 
man själv lagt in i programmet och att de är korrekt gjorda. 

 

Figur 11. Frontkort med knappar och display 

 

Figur 12. Styrkortet med alla komponenter 

3.9 Mjukvara 

 
Utvecklingsmiljön som användes var MPLAB X IDE från Microchip tillsammans med PIC 
programmeraren/debuggern PICkit 3. Detta för att få debuggmöjligheterna att fungera. 
All kod till projektet skrevs i C kod. 

C kompilatorn som används är Microchips C18 [9] där de inbyggde biblioteken var 
väldigt användbara. För att få i2c-bussen att fungera tillsammans med MCP23016 
kretsen används AN245 [10] som är ett färdigt bibliotek med exempel för att få 
MCP23016 att fungera med PIC16, denna behövdes portas från HITECH C kompilator till 
C18. Portning från PIC16 till PIC18 var väldigt simpel då de är väldigt lika. 
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En programcykel är simpelt uppbyggd. Programmet startar med initiering av alla kod 
moduler och läser in inställningarna från eppromet i Picen. Efter det så kontrollerar den 
maskinerna genom att undersöka vilket läge den är i och avgör sedan om den ska hoppa 
vidare till något annat läge. Se Figur 13. Sättet den kontrollerar maskinerna är som så att 
den tar en maskin i taget. Först kör den A/D-omvandlingen och efter det så justerar 
lägena och uppdaterar portarna. Detta körs hela tiden från maskin 1 till 10, detta går 
snabbt så någon fördröjning märks inte av. 

 

Figur 13. Beskriver vilka tillstånd en maskin kan ta och hur den hoppar mellan dem. 

I denna process identifieras läget mellan ”Från” och ”Till” genom att jämföra den 
nuvarande strömförbrukningen med tröskelvärdet. Då det finns en del störningar på 
insignalen så används integrering som filtrering. Metoden som används för att känna 
igen när den ska gå från ”Till” till ”Från” är att den jämför den filtrerade momentana 
strömförbrukningen och jämför den med ett idle-värde som helt enkelt är en 
långsammare integral som också bestäms av den momentana strömförbrukningen, se 
Figur 14. 

 

Figur 14. Den röda pilen beskriver skillnaden som uppstår 
mellan den filtrerade insignalen och idle-värdet 

När skillnaden blir större än tröskelvärdet känner systemet av att en större 
strömförändring har skett. Skillnaden som ska uppnås är helt ställbar inom 10 mA 
intervall på varje maskin. 
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3.10 Funktionstest 

3.10.1 Labbtest i skolan 

Under utvecklingsfasen skedde ett flertal tester både på plats och i laborationssalarna. 
Funktionstesterna i laborationssalarna skedde som så att systemet, med begränsningen 
till en maskin kopplades upp på kopplingsplatta. Sedan mättes strömmen mot en tre-fas 
motor med varierande belastning. Dessa tester fick väldigt goda resultat med undantag 
att debuggläget till mikroprocessorn inte fungerade bra på grund av stora strömspikar 
vid avstängning av motorn 

 

3.10.2 Prototyptest på företaget 

Inför testerna på plats i snickeriet föreberedes och tillverkades ett dubbelsidigt 
kretskort för att få en stabilare prototypsplatform, detta kort användes tyvärr aldrig. 
Anledningen till att det blev så pass dåligt att det inte gick att använda var för att hålen 
som borrades upp för att fästa de hålmonterade komponenterna inte var pläterade, 
vilket resulterade i extremt dåliga genomlödningar. Testerna gjordes istället på en 
breadboard men problem med bland annat glapp och störningar uppkom. De viktiga vid 
testet var att kontrollera att viloläges funktionen fungerade korrekt. På vissa maskiner 
fungerade systemet väldigt bra, men lite sämre på andra. Vid testtillfället fungerade det 
som så att det gick att ställa in en känslighet på 100, 150 eller 200 mA noggrannhet. 
Efter dessa tester justerades alternativen så det numera går att ställa in dem manuellt 
för att det ska fungera så bra som möjligt för just en specifik maskin. 

Under testet i snickeriet upptäcktes också att systemet var väldigt känsligt mot 
störningar då vi inte hade några störningsskydd på kopplingsplattan. Det var viktig 
kunskap att ha med när väl designen på kretskorten började. 

 

3.11 Konstruktion av slutprodukt. 

 
När designen av slutproduktet togs fram övervägdes flera alternativ. Det kändes aktuellt 
och intressant att kapsla in allt i en låda som gick att montera på en DIN-skena. Men 
eftersom det var önskvärt att en elektriker inte ska behöva installera systemet så togs 
beslutet att istället montera allt utanför elskåpet.Lådan som allt byggs in i är en mindre 
elcentral där DIN-skenan är borttagen och istället monteras ett plåtstycke. På 
plåtstycket monteras mindre distanser för montering av huvudkretskortet och även 
längre distanser för montering av det andra kretskortet med skärmen och knappar. Se 
Figur 15 & Bilaga F.  

Figur 15 CAD-rendering över slutprodukt. 
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4 Resultat 

4.1 Konstruktion 

 
I industrimiljö brukar det vara oftast ont om plats. Placeringen av olika styrenheter har 
därför betydelse. Ingångar från maskinerna till produkten tas in underifrån och 
utsignaler till magnetventiler och 24 volts matningen tas ovanifrån. Denna konstruktion 
är passande om man vill placera något bredvid. 

Lådans konstruktion är två våningar med kretskort, ett nedre plan med styrkortet och 
ett övre plan med display och knappar. Komponentlista finns i bilaga J. 

 

4.2 Matning 

 

För att denna produkt ska vara attraktiv ute i arbetsmarknad och enkelt att montera 
utan hjälp av elektriker valdes 24 VDC matning. Det enda som behövs ett vägguttag så 
att man pluggar in adaptern. För att halvvågslikriktaren ska fungera så behöver den 
matas med +-5 volt och det var svårt att hitta komponenter som inverterade en positiv 
spänning till negativ. Till slut hittades det en lösning med hjälp av en DC/DC-omvandlare 
från Traco Power[11] som gav både +5 och -5 Volt. 

 

4.3 Strömtransformator 

 

Vid en last på 40 ohm betedde den sig enligt följande formel:  

                                     . Se Figur 16. 
Där y är ampere och x är värdet som fås från A/D-omvandlaren 

Med hjälp av en trefas motor nere i laborationssalen jämfördes värdet i 
mikroprocessorns AD-omvandlare med vad motorn drog.     

 

Figur 16. Plot över samplingsvärdena och den framtagna funktionen. 
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Detta ansågs vara tillräckligt linjärt för uppgiften då hög mätnoggrannhet inte är ett 
krav. På grund av detta approximerades istället det till en linjär funktion med origo i 0 så 
formeln som användes var y = 14x. Denna approximation fungerade tillräckligt bra inom 
det området som den används, det vill säga mellan 0-15 A. 

 

4.4 Mjukvara 

 
Programkoden har en enkel uppbyggnad där varje maskin är en maskin-struct som 
innehåller all data som är intressant och nödvändig för just den maskinen, så som 
maskinens state och de olika inställningarna som kan ställas in. Vid behandling av en 
maskin skickas maskinen in i en metod som behandlar värdena och justerar värdena när 
förändring ska ske. 

Detta görs på alla tio maskiner och efter detta så uppdateras portarna men en separat 
metod som klockar över två bytes, som representerar till och från på samtliga maskiner 
och fläkt, till I2C modulen, se bilaga Fel! Hittar inte referenskälla. 

Microprocessorn körs i 32 Mhz vilket gör att A/D-omvandlaren blir väldigt snabb. Vid 
varje maskinkontroll så görs det 500 st A/D-omvandligare för att säkerställa korrekt 
resultat. Efter detta bildas det ett medelvärde på ungefär hur mycket maskinerna drar, 
medelvärdesfiltreringen gjordes främst för att bli av med eventuella störningar som lätt 
kan uppkomma inom industrielmiljö. För komplett programkod se bilaga K. 

 

4.5 Styrsignaler 
 
Styrsignalerna som fås från enheten är skyddade med dioder så när magnetventilerna 
stängs så skyddas optokopplarna. De är testade att klara av att leverera 100 mA på varje 
enskild utgång för styrning av både spånsug och magnetventiler. 

 

4.6 Kretskorten 
 
På det första kretskortet, frontkortet, är konstruktionen felfri och kortet fungerade 
utmärkt från början. Det andra kretskort, tidigare nämnt som styrkortet, designades och 
skickades sedan iväg för tillverkning. På detta kort visade det sig sedan vara tre 
felkonstruktioner. Första felet var att det krävdes två olika jordpotential då DC/DC-
omvandlaren flyttade jordpotentialen jämfört med den ingående jorden. Detta problem 
löstes genom att separera jorden på kretskortet så att 24 och 5 volts enheter har olika 
jord, detta fungerar eftersom de är galvaniskt frånskiljda. Glättningskondensatorerna 
som är monterade på halvvågslikriktaren var felmonterade i elektronikschemat och satt 
på ingången istället för på utgången. Detta löstes genom att istället löda fast dem på en 
annan komponent. Sista problemet med konstruktionen var att det saknades 
avkopplingskondensator mellan matning och jord vid I2C-modulen vilket resulterade i 
att det blev väldigt stora störningar på de analoga insignalerna, detta löstes genom att 
löda fast en kondensator. Bilder på elektronikschema och PCB-layout som användes 
finns i bilaga E och bilaga K 
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4.7 Sammanfattning 

 
Projektet har resulterat i en färdig produkt till Bengt-Olof Hammars snickeri för att 
skapa större flexibilitet och skapa större energieffektivisering genom att minska 
energianvändningen. Den är konstruerad för att klara av maskiner som drar upp till 15A. 
Den har tio ingångar och medföljer en utförlig manual, se bilaga A, som beskriver hur 
man installerar och konfigurerar den.  

 

Figur 17. Enkel illustration av produkten med en maskin inkopplad. 
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 5 Diskussion 
 

5.1 Allmänt 

 

I vårt första möte med handledaren var det mycket diskussioner kring olika metoder för 
att lösa problemet, och att vi skulle ta fram en färdig produkt som man bara kunde 
koppla in sig på för att få ett automatiserat styrsystem. Produkten skulle vara flexibel 
och anpassbar till olika liknande problem. Efter mycket inläsning och 
informationssökning i ämnet kom vi fram till att det inte fanns någon färdig produkt ute 
i marknaden med de kravspecifikationer som vi ville. Detta gjorde att vi började tänka 
på en enkel och billig produkt som kan bli efterfrågad i framtiden. En annan viktigt 
punkt som var viktigt att ta hänsyn till var storleken på produkten. Eftersom vi ville ha 
en enkel och billig lösning och vill ha produkten så nära elcentralen så möjligt så får den 
inte vara alltför stor. Enklast och billigast lösning var en mindre elcentral låda som är IP 
65 och kan monteras i alla miljöer. 

När det gäller strömmätning kan mätningen på varje maskin variera men spelar ingen 
större roll då det bara ska uppnå ett tröskelvärde, vilket den är inställbar och kan 
anpassas till varje maskin i produkten. Det finns även möjlighet till andra inställningar 
så som att ställa in tomgångstiden eller stänga av den funktionen om den så önskas. 
Efter några möten med handledare och massor med komponentsökning bestämdes det 
att det skulle vara tio insignaler till produkten, detta för att ha större flexibilitet för 
användning i större industrier. Vi kom även fram till att vi skulle ta fram en väldigt tydlig 
manual där det beskriver funktionen och begränsningar av produkten.   

När vi skrev projektplanen gick vi in för detaljerad in i budgeten. Vi underskattade 
kostnaden av kretskortskonstruktion där vi trodde att det skulle kosta 500 kronor, men 
som kostade oss ca. 2000 kronor. Som tur var att vi tänkte på att det kommer säkert 
dyka upp saker som vi inte kan förvänta oss därför bestämdes en buffert på 1500 
kronor. Trots några misstag med kretskortet så lyckades vi hålla oss under den tänkta 
slutsumman. 

Under projektets gång har vi haft väldigt bra samarbete med handledaren och 
beställaren. Detta har underlättat arbetet mycket och hjälpt oss få drivkraften att jobba 
framåt.  

Det är väldigt roligt att få vara med och utveckla en komplett produkt som företaget 
kommer att använda i sin verksamhet. Vi har lärt oss väldigt mycket om olika 
strömmätningsmetoder och hur de fungerar. Mest lärorikt har varit att vi har varit med i 
hela processen, från att börja med informationssökning ända till det att ha en färdig 
produkt. Tillskillnad från andra större projekt där man bara deltar inom sitt 
ansvarsområde och inte får vara med i hela processen som vi har fått vara med om. Vi 
tycker att projektet har varit mycket givande och vi är nöjda med det resultat vi 
åstadkommit. 
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5.2 Framtiden 

 

Produkten som är framtagen idag är mycket billig och efterfrågad. Den är dessutom 
konstruerad på så sätt att man kan utveckla den ännu mer och kan anpassas efter 
behovet. I dagsläget är produkten konstruerad för tio maskiner, men detta kan ändras 
med en viss modifiering av källkoden och kretskortskonstruktionen för att ta in ännu 
fler ingångar. Man kan även implementera en funktion som sparar ner viktig data om 
maskinerna så som drifttid och hur mycket dem går på tomgång för att sedan överföra 
det till pc genom USB eller liknande. Detta kan vara mycket värdefullt för både stora och 
små företag där man vill kunna mäta effektförbrukningen och drifttiden till varje 
maskin. Framför allt skulle den mätdata man får även hjälpa till för att hålla god service 
på maskinerna och undvika onödiga stopp i verksamheten och stora förluster.  

I framtiden tror vi att denna produkt kan bidra till att elanläggningar blir mer 
miljövänliga och att man kan minska energiförbrukningen och tillföra stora ekonomiska 
besparingar. Sedan tror vi även att det kommer bli allt vanligare att stora industrier 
kommer vilja satsa på miljövänliga lösningar och effektivisera sina anläggningar och då 
är denna produkt en stor hjälp till att uppnå de målen. 
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6. Slutsats 

 
Produkten fungerar med perfekt resultat och är fulländad enligt kravspecifikationer. 
Budgeten fick maximalt vara 5500 kronor vilket vi lyckades ligga under för hela 
projektet. 

Utöver uppdragsgivarens krav så utvecklades projektet till att produkten ska kunna 
känna av när maskinen går i tomgång och stänga av spåsuget efter en viss tid. Även att 
bygga in knappar och display för att kunna konfigurera varje maskin utvecklades under 
projektets gång. 

En manual skrevs till produkten som beskriver lite mer om själva konstruktionen och 
konfigurationen. Detta för att underlätta att man enkelt kan montera och använda den.         

Det finns utrymme för att implementera funktioner i källkoden för att komma åt 
nödvändig data från maskinerna. Ett exempel kan vara att se användningstiden för varje 
maskin.  

Som slutsats är vi mycket nöjda med resultatet. Produkten fungerar som det var tänkt 
och vi har kunnat utveckla den mer till en generell produkt som kan säljas vidare till 
andra företag som har liknande problem. Metoden som vi har använt för att mäta 
strömmen med hjälp av strömtransformator fungerade mycket bra med tanke på att vi 
behöver bara uppnå ett visst strömvärde. Vi har även tänkt på vilka 
utbyggnadsmöjligheter man kan ha i framtiden för att den ska bli ännu attraktiv i 
marknaden. Förutom att man sparar energi när den är i tomgång så sparar man även 
energi på uppvärmningen då många placerar fläkten utanför rummet och den varma 
luften försvinner.    

Under projektets gång har vi haft både med- och motgångar som har gjort att man har 
lärt sig mycket. Många saker var svårare än vad man trodde, som exempelvis matningen 
till produkten. Vi fick problem med att hitta en DC/DC-omvandlare som kunde ge både 
+-5 volts matning och kostnaden för olika komponenter. Däremot har vi varit noga med 
att försöka ligga steget före i planeringen. Vi har laborerat kontinuerligt för att vara 
säker på att saker och ting fungerar och lyckats snabbt hitta felkällor som har dykt upp 
under tiden.  

Vi är mycket glada över att vi fick göra projektet och vi har lärt oss en hel del om att 
planera och genomföra ett projekt och hela tiden tänka, vad har denna produkt som 
andra inte har. Sist men inte minst hur stor skillnad en sak som att automatisera ett 
system kan göra och man vinner tillbaka många saker för en själv och för ens omgivning.      
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A.  Manual 
 

Denna manual beskriver hur man installerar och konfigurerar produkten, den kommer 
även gå igenom begränsningar och tips vid konfiguration. 

Manual för installation och 

konfiguration av styrenheten 
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Installation 
Produkten består av ett antal delar som måste monteras separat. 

1. Montera bakstycket av skyddskåpan på väggen genom de fyra hålen i botten, Det 

är viktigt att sidohålen hamnar neråt. 

2. Montera den rektangulära plåten med två klippta hört innerst. För att montera 

denna måste den skjutas neråt för att anslutningarna ska åka igenom hålen i 

skyddskåpan. 

3. Skruva fast plåten med de två medföljande grovjängadeskruvarna. Lättast är att 

skruva i båda skruvarna halvt och spänna båda efteråt. 

4. Montera anslutningarna enligt 

 

Figur 18 

5.  Montera flatkabeln i mitten på kretskortet. 

6. Skruva fast frontkortet på de långa distanserna och anslut flatkabeln. 

7. Montera fronten på ytterkåpan. 
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Konfiguration 
Varje maskin konfigureras individuellt med hjälp av displayen och knapparna. 

Sättet att konfigurera maskinerna. 

1. Ställ in om det är en maskin ansluten eller inte, detta göra genom ”active” i 

menyn. Från början är alla inaktiverade. 

2. Ställ in ett tröskelvärde som maskinen ska uppnå för att systemet ska känna igen 

att maskinen är igång. Det som man ska tänka på är att värdet ska vara lägre än 

tomgångsströmmen på maskin. 1 A är förinställt och borde fungera till de flesta 

maskiner. 

3. Ställ in vilken fördröjning som önskas mellan tillslag av maskin och tillslag av 

fläkt. Lika så när maskinen slås ifrån. Standard är 3 Sekunders fördröjning mellan 

maskinstart och fläktstart och 20 sekunder vid frånslagning. 

4. Viloläges funktionen ska konfigureras. Bestäm hur lång tid maskinen måste vara i 

tomgång för att den ska gå i viloläge, standard är 30 sekunder. 0=Frånslaget 

5. Ställ in känsligheten för tomgångsigenkänningen. Tips är att sänka tiden för 

viloläget tex till 5 sekunder och sedan testa sig fram vad som fungerar bäst till 

just den maskinen. (värt att tänka på att inställningarna blir aktiva först när man 

trycket bakåt med vänsterknappen) 

Upprepa steg 1-5 för alla maskiner. 
 

Gränssnitt 
Gränssnittet navigeras enkelt med hjälp av knapparna. 
För att ändra inställningar markeras en maskin (Unit) med hjälp av upp och ner pilarna 
och efter det används höger pilen för att gå in och ändra inställningarna för just den 
maskinen. 

Obs för att fabriksåterställa enheten hålls mittknappen inne i 5 sekunder. 

 

Begränsningar 

Matningsströmmen ska vara 24 VDC 

Från spjäll- och styrsignalsanslutningarna får max 100 mA dras. 
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B. Avtal 
 

§ 1 Parter 

Teknologerna: 
Gonvel Kako   Pers.nr:  xxxxxx-xxxx 

 Fyrfatsvägen 47  Mobil:  

  141 59 Stockholm 

   

  Johan Karlsson  Pers.nr: xxxxxx-xxxx 

  Nyhemsgatan 36  Mobil:  

  30249 Halmstad 

   

Uppdragsgivare: 
Bengt-Olof Hammar  Pers.nr: xxxxxx-xxxx 

Hammar maskin AB  Mobil:  

  SE-517 95 OLSFORS 

 

§ 2 Bakgrund 

Studenter vid Universitetet som genomför elektro- och mekatronik ingenjör kan göra 
detta i samarbete med olika företag inom näringslivet. Samarbetet ska för studenternas 
del utmynna i ett skriftligt examensarbete som redovisas vid Universitetet. Studenten 
har en akademisk handledare (Handledare) anställd vid Universitetet. 

 

§ 3 Sekretess 

Teknologerna förbinder sig att hantera information konfidentiellt, som inte är offentlig 
eller på annat sätt är att anse som allmän eller allmänt känd, som fås i samband med 
projektet. Teknologerna har dock rätt att diskutera med lärare och andra teknologer vid 
Högskolan samt redovisa projektet muntligt inför lärare och elever vid Högskolan och i 
en skriftlig rapport. På skriftlig begäran kan rapporten hemligstämplas i maximalt fem 
år. 

Företaget förbinder sig å andra sidan att behandla information som fås från 
teknologerna konfidentiellt. Speciellt gäller detta information som kan göra att 
nyhetshinder uppstår vad gäller immaterialrättsligt skydd. 

 

Halmstad den 20 februari 2012 

 

Teknologerna:   Företaget: 
 
____________________________________ ___________________________________ 
Gonvel Kako    Bengt-Olof Hammar 
 
     
____________________________________                                                        
Johan Karlsson 
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§ 4 Immaterialrätt 

Teknologerna äger rätt till immaterialrättsligt skydd samt att exploatera eventuell 
immaterialrättslig substans. 

§ 5 Ansvar 

Teknologerna ska bedriva arbetet självständigt och får således inte detaljstyras av 
företaget. Teknologerna bär inget ansvar vare sig tids-, miljö-, resultatmässigt eller 
ekonomiskt för projektet. 

Företaget åtager sig att bekosta kostnader i projektet. Företaget ska avsätta rimliga 
resurser, vari ingår en kontaktperson, för att projektet ska kunna bedrivas meningsfullt. 
Vid större inköp kan företaget faktureras direkt i övriga fall ersätts teknologerna mot 
kvitto i orginal. 

§ 6 Resultat och rapportering 

Teknologerna ska lämna en muntlig och skriftlig rapport av projektarbetet jämte en 
kostnadsredovisning med originalverifikat till företaget. 

§ 7 Ändringar 

Samtliga ändringar av och tillägg till detta avtal ska vara skriftliga. 

§ 8 Avtalstid 

Avtalet gäller från och med 12-01-16 och till och med att Examensarbetet är godkänt av 

Universitet. 

 

§ 9 Tvist 

Tvister angående detta avtals tolkning ska avgöras av allmän svensk domstol. 

§ 10 Övriga villkor 

 Både Gonvel Kako och Johan Karlsson skall personligen närvara vid 
kontraktskrivningen. 

 Detta avtal är upprättat i tre exemplar där teknologerna och företaget  har tagit var sin 

del av avtalet.  

 

 

Halmstad den 20 februari 2012 

 

Teknologerna:   Företaget: 

 
____________________________________ ___________________________________ 
Gonvel Kako    Bengt-Olof Hammar 
 
     
____________________________________                                                        
Johan Karlsson 
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C.  Definitioner 
 

Här nedan följer ett antal definitioner som beskriver olika ord som förekommer i 
rapporten. 

i. Galvanisk 
Isolerade funktionella delar av elektriska system för att förhindra strömflöde. 

ii. Bandbredd 
skillnaden mellan den övre och den lägre avbrytande frekvensen som till exempel 
används vid informationsöverföring i radiokommunikation eller som släpps 
igenom ett signalfilter. 

iii. Magnetisk flödestäthet 
Den mängd av magnetiskt flöde genom en enhetsarea taget vinkelrätt mot 
riktningen för det magnetiska flödet. 

iv. n-dopat 
När störämnet har fler valenselektroner än ämnet man dopar med stör man 
elektronparbindningen då det blir en elektron över per tillsatt störämnesatom. 
Denna elektron är det som bär laddningen i ämnet och eftersom en elektron är 
negativt laddad så säger man att ämnet är n-dopat (efter n som i negativ). 

v. p-dopat 
När störämnet har färre valenselektroner än ämnet man dopar med stör man 
elektronparbindningen då det blir ett hål över per tillsatt störämnesatom. Detta 
hål är det som bär laddningen i ämnet och eftersom ett hål, teoretiskt sett är 
positivt laddat så säger man att ämnet är p-dopat (efter p som i positiv). 

vi. Strömspikar 
Strömspikar är snabba överlagrade störningar som får strömmen att öka 
momentant. Kan få känslig apparatur att uppföra sig konstigt eller gå sönder. 

vii. Hysteres 
I ferromagnetiska material är sambandet mellan magnetiseringen M och 
magnetfältet H inte en matematisk funktion, utan beror även på tidigare värden 
av H-fältet. Fenomenet kallades "hysteres" av James Alfred Ewing. 

viii. Halvbrygga 
En elektronisk krets som möjliggör en spänning som skall anbringas över en last i 
endera riktning. 

ix. Helbrygga 
En elektrisk krets som möjliggör en spänning som skall anbringas över en last i 
både positiv och negativ riktning. 

x. Magnetoresistiv fältsensor 
Elektrisk sensor baserad på den magnetoresistiva effekten i vissa material, d.v.s. 
att resistansen i material ändras när ett magnetiskt fält läggs på materialet, som 
vanligtvis består av legeringar av järn, nickel och krom. 

xi. Hall-effekt element 
Tunt ledande material som vid närvaro av magnetiskt fält och en genomgående 
ström bildar en mätbar spänning vinkelrätt mot det magnetiska fältet och mot 
den genomgående strömmen. 
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xii. Hallströmsensor 

Elektrisk sensor som är en konstruktion av elektriska komponenter och ett Hall-
effekt element för detektering av t.ex. en ström som går genom en ledare (kabel).  

xiii. Lågspänning 
En spänning som används för distribution av el, vars nominella effektivvärde 
normalt inte överstiger 1 kV. 

 

D. Programkod 
void updatePorts(){ 

    int i; 
    short ports=0; 
    short ports2=0; 
    fanOn=0; 

    for(i=7;i>=0;i--){ 
        ports |= machineList[i].port<<i; 
    } 

    ports2 |= machineList[8].port; 
    ports2 |= machineList[9].port<<1; 

    if(ports || ports2){ 
        fanOn=1; 
    } 

    ports2 |= fanOn<<2; 
    ports2 |= displayOn<<3; 

    write_to_MCP(0x40,0x02,ports,ports2);     

} 
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E. Kretkortsdesign 

 

Figur 19. Översikt på elektronikschema av styrkortet. 

 

 

Figur 20. PCB layout över styrkortet 
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F.  Sprängskiss 

 

Figur 21. Sprängskiss över produkten bortsett från styrkortet. 
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G.  Halvvågslikriktare 

 

 

Figur 22. Test av halvvågslikriktaren med tio gångers förstärkning. 
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H.  Gantt-schema & WBS 
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I. Budget 
 

Materialkostnad 

Produkt Antal Pris/st Totalt 

Microprocessor 2 70 140 
Kretskort 2 1970 1950 
Display, knappar 1 250 250 
DC/DC-omvandlare 1 427 427 
AC/DC-omvandlare 1 400 400 
Strömtrafo 10 103,75 1086,5 
Övriga komponenter + frakt Ca 702 
Totalt 4955,5 

 

Total kostnad: 4955.5 kr 

Fyra resor har även gjorts mellan Halmstad och snickeriet i Olsfors för att kvalitetssäkra 
produkten. 
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J. Komponentlista 
 

Bortsett från diverse resistanser, displayen, microprocessorn och I2C extendern är allt 
inköpt från ELFA. 

 

Artikel Artnum antal á pris totalpris 
Knapp 35-680-45 1 21,82 21,82 
Knapp 35-680-11 4 26,772 107,088 
Knapp 35-689-25 4 6,228 24,912 
Knapp 35-689-28 1 6,23 6,23 

hylslist 43-839-94 1 18,24 18,24 
OP 73-124-32 3 13,1 39,3 
2,5 mm ingång 42-703-02 12 0,84 10,08 

Kopplingsplint 48-383-85 1 85 85 
DC/DC 69-538-71 1 341 341 
AC/DC 69-512-88 1 320 320 
DC anslutning 42-051-26 1 17,3 17,3 
Distans 35mm 48-778-66 4 10,1 40,4 
Distans 5 mm 48-012-17 10 2,97 29,7 
Schottkydiod 70-037-34 25 0,815 20,375 
Optokopplare 75-208-53 3 49,2 147,6 
Drivkrets 73-099-33 2 8,1 16,2 

Toroiddrossel  58-113-74 2 34,6 69,2 
flatkabel 55-664-05 1 8,1 8,1 
Kabelhylsdon 43-021-23 2 17,2 34,4 
Dragavlastning 43-021-31 2 2,98 5,96 
Kopplingsplint  48-386-92 1 5,96 5,96 

     

K. Kopplingsschema och programkod 
 

CD-skiva finns tillsammans med orginalrapporten. Denna CD innehåller original 
kopplingsschema och PCB-design tillsammans med programkod. 


