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Sammanfattning

Sabermätsystem är  ett  mätsystem som gör  det  möjligt  för  fastighetsägare  att  hålla  koll  på  sin 
energiförbrukning.  Mätsystemet  består  i  princip  av  en  centralenhet  (Saber)  som  via  ett  antal 
hårdvaruinterface  kan  samla  in  data  från  olika  förbrukningsmätare  och  sensorer.  Det  data  som 
samlas in skickas upp till en server där det används för att skapa grafer i en webbportal. Genom att 
logga in på webbportalen kan  fastighetsägaren på ett enkelt sätt hålla koll på sin energiförbrukning. 
På portalen finns också rådgivning för att minska energiförbrukningen, samt möjlighet att styra viss 
utrustning i fastigheten. Fastighetsägarna får själva fungera som regulatorer och göra de ändringar 
som behövs utifrån vad graferna visar och de råd som ges. Forskning visar att det i snitt går att dra 
ner sin energiförbrukning med 20% på detta sätt.

För  att  kunna  kommunicera  med  de  olika  förbrukningsmätarna  och  sensorerna,  måste 
Sabermätsystem ha stöd för ett antal olika hårdvaruinterface. Ett av dessa är m-businterfacet. Ett m-
bussystem består av ett antal slavar (t.ex.  förbrukningsmätare) som sitter parallellt kopplade på en 
tvåtrådig  kabel  (buss).  En  master  (m-busmaster)  matar  bussen  med  spänning  och  styr 
kommunikationen med slavarna. Upp till  250 slavar kan anslutas till  en master.  M-bussystemet 
används i t.ex. flerbostadshus där det finns många förbrukningsmätare. Ett nybyggt flerbostadshus i 
Sverige (2006) har i snitt ca 43 lägenheter. Varje lägenhet kan ha en eller flera förbrukningsmätare 
(t.ex. el,vatten). Genom att parallellkoppla alla dessa mätare på samma kabel och ansluta till en m-
busmaster, så  har man ett enkelt och billigt sätt att läsa av mätarna. De flesta förbrukningsmätarna 
har stöd för m-bus.

Det här examensarbetet har utförts på företaget KYAB Luleå AB. Syftet var att utveckla en m-
busmaster för Sabermätsystem. Det finns visserligen ett antal olika m-busmasters ute på marknaden, 
men dessa blir dyra om de ska klara 40 slavar eller fler. Om det dessutom visar sig att det behövs 
många m-busmasters så kommer det att löna sig att utveckla en egen. En annan fördel är att m-
busmastern kan skräddarsys så att den passar Sabermätsystem optimalt.  

Den nya m-busmastern ska ha kapacitet för minst 80 slavar, vilket i princip innebär att man kan 
använda den till ett genomsnittligt flerbostadshus med två förbrukningsmätare till varje lägenhet. 
För att mastern ska vara lätt att installera, ska den gå att montera på DIN-skena. Den ska  kunna 
matas med 24VAC, vilket är en vanlig matningsspänning för apparater på DIN-skena. Mastern ska 
klara att kommunicera med upp till 9600 baud på m-bus. Detta bedöms vara tillräckligt då de flesta 
förbrukningsmätarna  kommunicerar med 2400 baud. Högre baudhastighet begränsar dessutom den 
maximala kabellängden.

Den senaste versionen av m-busmastern går att montera på DIN-skena och kan matas med 24VAC. 
Som bonus kan den även matas med 30VDC, utan att hänsyn behöver tas till polariteten. Detta 
reducerar risken för felkoppling. Mastern har kapacitet för 80 slavar och det finns uttrymme för att 
klara fler med relativt enkla ingrepp. Den klarar också att kommunicera med upp till 9600 baud på 
m-bus,  vilket  var  det  uppsatta  målet.  För  att  kommunicera  med  Sabern  (centralenhet  i 
Sabermätsystem) har mastern ett RS485-interface. På Sabern kan mastern kopplas in på två olika 
sätt, antingen på serieporten via en RS232/RS485-omvandlare eller direkt på  RS485-porten.

När mastern ansluts till Saberns serieport ska den vara inställd att fungera som nivåkonverterare 
(mode 0). I det här läget kan den också användas med en vanlig dator, om den kopplas via en 
RS232/RS485-omvandlare till  datorns serieport.  I  mode 0 används m-busprotokollet  hela vägen 
från Sabern och ut på m-bus.



När mastern ansluts till Saberns RS485-port ska den vara inställd att fungera som en modbusenhet 
(mode 1). På modbus kan flera mastrar kopplas in parallellt, vilket innebär att man i princip kan läsa 
av flera tusen m-busslavar med Sabern. I mode 1 används modbusprotokollet mellan Saber och 
master. I mastern konverteras sedan modbuspaketen till m-buspaket innan de skickas vidare ut på 
m-bus.



Abstract 

Saber Measuring System is a measuring system that allows property owners to keep track of their 
energy  consumption.  The  measurement  system  consists  basically  of  a  central  processing  unit 
(Saber), wich via different hardware interfaces can collect data from various consumption meters 
and sensors. The collected data are sent up to a server where it is used to create graphs in a web 
portal.  By  logging  on  to  the  web  portal  the  property  owners  can  keep  track  of  their  energy 
consumption in a simple way. On the web portal is also advices for reducing energy consumption, 
and the ability to  control  some equipment in  the property.  Property owners themselves acts  as 
regulators and makes the necessary changes based on what the graphs shows them and the advices. 
Research shows that on average it is possible to cut down the energy consumption by 20% in this 
way.

To communicate with the consumption meters Saber measuring systems must have support for a 
variety of hardware interfaces, one of them is the m-bus interface. An m-bus system consists of a 
number of slaves (ex. meters) wich are connected in parallel on a two wire cable (bus), on the cable 
is also a master (m-bus master) connected, which supply the bus with voltage and controls the 
communication with the slaves. Up to 250 slaves can be connected to a master. M-bus systems are 
used in eg apartment buildings where there are many consumption meters. A newly built apartment 
building in Sweden (2006), has an average of about 43 apartments. Each apartment may have one or 
more meters (ex. electricity, water). By parallel connecting all these meters on the same cable and 
connect  to  an  m-bus  master  we  get  a  simple  and  inexpensive  way to  read  the  meters.  Most 
consumption meters have support for m-bus.

This thesis work has been performed in the company KYAB Luleå AB, the task was to develop an 
m-busmaster for Saber Measuring System. Although there are a number of masters on the market, 
but these are expensive if they are to cope with 40 or more slaves. If it also turns out to require 
many masters, it will be worthwhile to develop our own. Another advantage is that the master can 
be optimized to fit the Saber Measuring System.

The new m-bus master must have capacity for at least 80 slaves, which basically means that you can 
use it in an average apartment building with two meters for each apartment. It should be possible to 
install the master on DIN rail and supply it with 24VAC, which is a common supply voltage for 
devices on DIN rail. The master should be able to communicate with up to 9600 baud on m-bus, 
this is deemed sufficient since most consumption meters communicates with 2400 baud. Higher 
baud rate also restricts the maximum cable length.

The final m-bus master can be installed on DIN rail and supplied with 24VAC. As a bonus, it can 
also be fed with 30VDC without taking need into account the polarity, which reducing the risk of 
fault  connections.  The master  has  capacity for  80 slaves  and there is  room to  deal  more  with 
relatively simple interventions. The master is capable of communicating at 9600 baud, which was 
the goal. To communicate with the Saber (central processing unit of Saber Measuring System) the 
master has a RS485 interface. On the Saber, the master can be connected in two different ways, 
either to the serial port via a RS232/RS485 converter or directly to the RS485 port.

When the master is  connected to the serial  port  on Saber it  shall  be set  to function as a level 
converter (mode 0). In this mode, it can also be used with a regular computer, if it is connected via a 
RS232/RS485 converter to your computer's serial port. In mode 0 the m-bus protocol is used all the 
way from the Saber and on to the m-bus.



When the master  is connected to the RS485 port on Saber, it shall be configured to function as a 
modbus unit (mode 1). On modbus, multiple masters can be connected in parallel, which means that 
in principle it is possible to read out data from several thousand slaves. In mode 1  the modbus 
protocol is used between Saber and master. In the master, data is unpacked and sent out on m-bus 
according to the m-bus protocol. 
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1. Inledning

Den  här  rapporten  täcker  utvecklingsarbetet  av  ett  m-businterface  för  Sabermätsystem. 
Utvecklingsarbetet har utförts på företaget KYAB Luleå AB. M-bus (Meter bus) är en europeisk 
standard för fjärravläsning av bl.a. förbrukningsmätare.  Ett m-bussystem består av ett antal slavar 
(t.ex.  förbrukningsmätare) som sitter parallellt kopplade på en tvåtrådig kabel (buss). En master 
(m-busmaster) matar bussen med spänning och styr kommunikationen med slavarna. Upp till 250 
slavar kan kopplas till en m-busmaster, vilket gör systemet lämpligt i t.ex. flerbostadshus där det 
kan finnas många förbrukningsmätare. [1] 

1.1 Bakgrund

Sabermätsystem är  ett  mätsystem som gör  det  möjligt  för  fastighetsägare  att  hålla  koll  på  sin 
energiförbrukning.  Mätsystemet  består  i  princip  av  en  centralenhet  (Saber)  som  via  ett  antal 
hårdvaruinterface kan samla in data från olika förbrukningsmätare och sensorer.  Om Sabern är 
kopplad till en fjärrvärmemätare så kan den dessutom, med hjälp av en patenterad algoritm, få ut 
energin  för  varmvattenförbrukning  och  uppvärmning  ur  den  totala  energiförbrukningen.  Utan 
algoritm skulle detta ha krävt fler energimätare. Det data som samlas in skickas upp till en server 
där det används för att  skapa grafer i  en webbportal.  Genom att  logga in på webbportalen kan 
fastighetsägaren på  ett  enkelt  sätt  hålla  koll  på  sin  energiförbrukning.  På  portalen  finns  också 
rådgivning för att minska energiförbrukningen, samt möjlighet att styra viss utrustning i fastigheten. 
Fastighetsägarna får själva fungera som regulatorer och göra de ändringar som behövs utifrån vad 
graferna  visar  och  de  råd  som  ges.  Forskning  visar  att  det  i  snitt  går  att  dra  ner  sin 
energiförbrukning med 20% på detta sätt. [4]

För att kunna kommunicera med förbrukningsmätarna måste Sabermätsystem ha stöd för ett 
antal olika hårdvaruinterface, ett av dessa är m-businterfacet. M-bussystemet är lämpligt när man 
har  många  förbrukningsmätare  att  läsa  av,  t.ex.  i  flerbostadshus.  Ett  nybyggt  flerbostadshus  i 
sverige  (2006)  har  i  genomsnitt  43  lägenheter  [7]. Varje  lägenhet  kan  ha  en  eller  flera 
förbrukningsmätare (t.ex. el,vatten).  Genom att parallellkoppla alla dessa mätare på samma kabel 
och ansluta till en m-busmaster så  har man ett enkelt och billigt sätt att läsa av mätarna. De flesta 
förbrukningsmätarna har stöd för m-bus.

1.2 Vad är m-bus?

Följande text är tolkad och sammanfattad ur [1]. Ett m-bussystem består av ett antal slavar (t.ex. 
förbrukningsmätare) som sitter parallellt kopplade på en tvåtrådig kabel (buss).  En m-busmaster 
matar bussen med spänning och styr kommunikationen med slavarna. Mastern ska kunna ge en viss 
strömförsörjning till varje enskild slav, denna strömförsörjning består av en s.k. UL (unit load) på 
max 1,5mA. Om en slav behöver mer ström kan den tilldelas fler UL:s. Mastern klarar dock bara av 
ett  begränsat  antal  UL:s,  vilket innebär att  om en slav tilldelas flera UL:s måste det maximala 
antalet slavar på bussen minskas. Ett m-bussystem kan bestå av flera segment men består normalt 
av  ett  enda  segment  där  mastern  utgörs  av en PC (personal  computer)  med m-businterface,  se 
Figur 1. I ett segment kan maximalt 250 slavar anslutas.
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När bussen är overksam (idle) har den en spänning inom intervallet [(24VDC+Ur) ...42VDC]. Där 
(Ur) i princip avgör det maximala avståndet mellan master och slav, d.v.s. (Ur) är den max tillåtna 
spänningsförlusten  orsakad  av  strömmen  genom  kabeln.  Mastern  kommunicerar  med  slavarna 
genom att skifta spänningsnivån på bussen. En logisk etta (mark) har samma nivå som när bussen är 
overksam,  medan  en  nolla  (space)  ligger  minst  12VDC  lägre.  Det  innebär  att  om bussen  har 
spänningen 36VDC när  den är  overksam, så  kommer en etta  att  vara 36VDC och en nolla  ca 
24VDC, se Figur 2. Slavarna kan dock inte detektera absoluta spänningsnivåer, utan måste istället 
detektera ändring i spänningsnivå. Detta för att kabelresistansen gör att spänningen sjunker mer och 
mer ju längre bort från mastern som slaven befinner sig. 

En slav kommunicerar med mastern genom att modulera sin strömförbrukning. När slaven sänder 
en etta drar den samma ström som när bussen är overksam, d.v.s. det antal UL:s som den har blivit 
tilldelad. När slaven sänder en nolla höjer den sin strömförbrukning med 11-20mA, se exempel i 
Figur 3. Kommunikationen mellan master och slav kan bara ske åt ett håll åt gången (halv duplex) 
och  det  är  alltid  mastern  som startar  kommunikationen.  Slavarna  kan  inte  kommunicera  med 
varandra.
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Figur 1: Exempel på m-bussystem
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Figur 2: Spänningsnivåer vid kommunikation från master till slav
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M-bus är baserad på OSI-modellen, men eftersom m-bus inte är ett nätverk så behövs inte alla lager. 
Vissa lager är därför tomma. I OSI-modellen är det inte tillåtet att från ett högre liggande lager 
ändra parametrar som t.ex. baudrate och adress i ett lägre lager. För att möjliggöra detta har m-bus 
ett extra management-lager över och vid sidan av de sju OSI-lagren, se Tabell 1. I tabellen syns 
också de standarder som gäller.

                          
   Tabell 1: M-busmodellen

Layer Functions Standard
Management

Application data structures,
data types, actions EN13757-3

Presentation empty
Session empty

Transport empty

Network extended addressing
(optional) -

Data Link

transmission 
parameters,

telegram formats,
data integrity

IEC870

Physical

bit representation,
bus extensions,

electrical 
specifikations,
cable, topology

M-Bus

Management
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Figur 3: Strömvariationer vid kommunikation från slav till master
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M-buskommunikationen  är  seriell  och  asynkron.  Kommunikationen  kan  bara  ske  åt  ett  håll  åt 
gången (halvduplex). Baudraten får lägst vara 300 baud och ligger vanligen mellan 300 och 9600 
baud. Ett  tecken på m-bus består av 11 bitar.  De 11 bitarna utgörs av: 1 startbit,  8 databitar,  1 
paritetsbit samt 1 stopbit, se Figur 2. Startbit och stopbit används för synkronisering. Startbiten har 
samma nivå som en nolla eftersom att vilospänningen på bussen motsvarar en etta. Stopbiten är hög 
för att åtminstone var elfte bit ska vara hög. Databitarna sänds med den lägsta biten först (LSB). 
Databitarna följs av en paritetsbit (jämn) som används för felkontroll. 

1.3 Syfte och avgränsningar

Syftet med examensarbetet är att utveckla en m-busmaster och den mjukvara som behövs för att den 
ska fungera. Nedan följer en specifikation på de krav som ställs. 

• Mastern ska klara 80 slavar . Vilket bedöms tillräckligt för ett genomsnittligt flerbostadshus.

• Mastern ska kunna kommunicera med 9600 baud på m-bus. Vilket bedöms tillräckligt då de 
flesta  förbrukningsmätarna  kommunicerar  med  2400  baud.  Högre  baudhastighet  begränsar 
dessutom den maximala kabellängden.

• Mastern ska gå att montera på DIN-skena. För att den ska vara lätt att installera.

• Mastern ska kunna spänningsmatas med 24VAC.  Detta är en vanlig matningsspänning för 
apparater på DIN-skena.

• Drivrutiner ska implementeras . För att hårdvaran ska gå att kontrollera.

• M-busprotokoll ska implementeras. För att kunna kommunicera med slavarna på m-bus.

Utöver ovanstående krav finns ytterligare krav på det fysiskalagret. Här följer några utvalda krav 
som tolkats ur standarden [8], dessa krav finns också i dokumentet [2].

Max ström (Imax) 
Mastern måste kunna mata ut en viss ström på bussen, hur mycket ström mastern ska klara  att mata 
ut avgörs av följande punkter:

• Mastern ska kunna försörja alla slavar på bussen med 1UL (1,5mA) vardera 
• En slav ska kunna vara kortsluten (Ish=100mA) 
• En slav ska kunna sända (Itx=20mA)

Imax kan alltså beräknas med följande ekvation:

Imax = slavantal * UL + Ish + Itx ekv 1
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Spänning vid logisk etta (Umark) på bussen
Samma spänning som när bussen är inaktiv (idle). Umark ska ligga i intervallet: 

Umark=[(24+Ur)...42V]

Spänning vid logisk nolla (Uspace) på bussen
Ska vara minst 12V lägre än en logisk etta. Uspace ska ligga i intervallet: 
 
[(Ur+12V) =< Uspace < (Umark-12V)]

Max tillåtet spänningsbortfall (Ur)
Max tillåtet spänningsbortfall i kabeln orsakad av strömmen som går ut till slavarna. Spänningen 
hos en slav måste vara minst 12V när mastern skickar en nolla  (space) på bussen.  Ur kan alltså 
beräknas med följande ekvation:

Ur = Uspace – 12V ekv 2

Reaktion vid höga datasrömmar
Förhöjningar av busströmmen ska detekteras och åtgärdas på lämpligt sätt. Strömhöjningen 
behandlas olika beroende på hur stor den är: 

• [25mA < Strömhöjning =< 50mA] : Behöver ej åtgärdas, men kan behandlas som en 
kollision.

• [50mA< Strömhöjning =< IMax] : Kollision. Om den varar >(2-22) bittider ska mastern 
sända ut en BREAK-signal på bussen (busspänning=Uspace) som varar >=22 bittider men 
< 50ms. Även på användarsidan ska en BREAK-signal skickas.

• [IMax  <  Strömhöjning]  : Mastern  kan  slå  av  busspänningen  helt.  Om spänningen  är 
avslagen >100ms ska återställningstiden på =< 3s respekteras, se Kortslutning på bussen.

Kortslutning på bussen
Efter  en  kortslutning  med  ström  högre  än  IMax ska  bussen  fungera  normalt  inom  3s.  Vid 
kortslutning ska strömmen vara  < 3A  efter 1ms.

Brus, rippel och kortvarig (<10s) ostabilitet på busspänningen
Brus, rippel och kortvarig (<10s) ostabilitet på busspänningen, måste vara < 200mV topp till topp.

Max baudrate (Bmax)
Den   högsta   baudraten  vid  vilken  mastern  klarar  de  givna  specifikationerna.  Lägsta  möjliga 
baudrate är 300 baud.

Lutning på spänningsflank
Stigtiden från nolla till etta (10% -> 90%) skall vara <=1/2 nominell bittid vid en viss baudrate, med 
en viss kapacitans som last. Asymmetrin på stigtiderna får vara <=1/8 nominell bittid.
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Detektionsnivåer på slavarnas strömpulser 
Gränsvärden för att kunna detektera data från slavarna:

• [Busström <= (Busström i viloläge)+6mA] : Etta mottages
• [Busström >= (Busström i viloläge)+9mA] : Nolla mottages

Mätning med strömpulser <50ms, med en duty cycle <0.92

Effektiv inreimpedans
Busspänningen får max sänkas <=1.2V vid en kort förhöjning (<50ms) av strömförbrukningen med 
20mA.

Galvanisk isolering 
Resistansen mellan m-busterminalerna och närliggande metalldelar som inte är isolerade på något 
sätt ska vara > 1Mohm vid 500V. Bussen ska även vara isolerad från elnätet och från eventuella 
signaler från jordade system.
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2. Översikt av m-busmasterns utveckling och funktionalitet 

2.1 Översikt av m-busmasterns uppkoppling och funktion

I  Figur 4 syns en översikt av hur m-busmastern kan kopplas.  M-busmastern har utrustats med ett 
RS485-interface för att kunna kommunicera med Sabern. Det går att koppla mastern till Sabern på 
två olika sätt, antingen direkt på Saberns RS485-buss, eller via en RS485/RS232-omvandlare till 
Saberns serieport. M-busmastern kan i mjukvaran ställas in att fungera på två olika sätt (modes) 
beroende på hur den ska kopplas till Sabern.   

1. Mastern kopplas till Saberns serieport (mode 0). M-busprotokollet används hela vägen 
mellan Saber och m-busslav. I mastern kontrolleras endast att de datapaket som passerar är 
giltiga. Mastern fungerar som en nivåkonverterare mellan spänningarna på RS485-bussen 
och spänningarna på m-bus. I mode 0 kan mastern också användas med en vanlig PC om 
den kopplas via en RS485/RS232-omvandlare till serieporten.

2. Mastern kopplas till Saberns RS485-buss (mode 1). I mode 1 fungerar mastern som en 
modbusenhet. Modbusprotokollet [3] används mellan Saber och master. I mastern packas 
modbuspaketen om och skickas enligt m-busprotokollet ut på m-bus. Mastern konverterar 
alltså  inte  bara  spänningsnivåer,  den  konverterar  också  datapaketen  mellan  två  olika 
protokoll. På Saberns RS485-buss kan flera m-busmastrar anslutas parallellt vilket innebär 
att det i princip går att läsa av flera tusen m-busslavar med en Saber.
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Figur 4: Översikt av m-busmasterns uppkoppling
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2.2 Översikt av m-busmasterns utvecklingsfaser

Här beskrivs kort det tillvägagångssätt som använts i de olika stadier som mastern genomgått under 
utvecklingsarbetet. 

2.2.1 Version 0.1

Större delen av de elektriska kopplingar som använts i mastern har först simulerats och analyserats i 
Pspice. För att säkerställa funktionen i praktiken har de sedan kopplats upp och testats separat på 
kopplingsdäck,  innan  de  slutligen  kopplats  ihop  och  testats  i  helhet.  Till  DC/DC-omvandlaren 
etsades dock ett kretskort då vissa av komponenterna ej var lämpade att testa på kopplingsdäck.

En AVR-Butterfly användes för att styra hårdvaran, och för att utveckla mjukvara på. AVR-Butterfly 
har en display och en joystick som visade sig värdefulla under utvecklingsarbetet. På displayen gick 
det att skriva ut statuskoder, och med joysticken gick det att manipulera programvaran medan den 
kördes. Masterhårdvaran testades bl.a. mot en m-busslav som inhandlats just för detta ändamål. 

Med version 0.1 av masterhårdvaran kan man läsa ut data från en m-busslav på samma sätt som 
med en komersiell  master  med RS232-interface.  Masterhårdvaran har  dock ett  RS485-interface 
istället. Kortslutningsskydd finns, men hårdvara saknas för att återställa detta automatiskt.
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Bild 1: Version 0.1



2.2.2 Version 0.2

När version 0.1 fungerade tillfredsställande byttes AVR-Butterflyen ut mot den processor som var 
avsedd för mastern. Även annan hårdvara lades till bl.a. hårdvara för att känna av kollisioner på m-
bus och hårdvara för att återställa kortslutningsskyddet ifall det löst ut.

Ett kretskort ritades i EAGLE (cadprogram för kretskort), dock användes en demoversion vilket 
gjorde att två kretskort måste användas då kretskortsstorleken är begränsad. Hårdvaran delades upp 
så att spänningsdel fanns på ena kortet och kommunikationsdel på det andra kortet. Kretskorten 
etsades och monterades, därefter utfördes diverse tester för att testa funktionaliteten. Vissa fixar och 
förbättringar görs i hårdvaran.

Drivrutiner  och  m-busprotokoll  utvecklas  parallellt  med  hårdvaran.  Även  ett  modbusprotokoll 
utvecklas då det nu är tänkt att mastern ska kunna fungera som en modbusenhet på Saberns RS485-
buss.
 
I version 0.2 är hårdvaran i princip färdigutvecklad, det saknas dock vissa drivrutiner bl.a. för att 
detektera  kollisioner  och  att  återställa  kortslutningsskyddet.  Grunden  för  m-bus  och  modbus 
protokollen  är  utvecklad  men  fortfarande  finns  en  del  kvar  att  implementera.  I  Sabern  har 
utvecklingen av en m-busdrivrutin påbörjats. Det går nu att med Sabern läsa ut data från en m-
busslav. Fortfarande återstår dock en del arbete med avkodningen.
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Bild 2: Version 0.2



2.2.3 Version 0.3

Kretskortet ritas nu om, denna gång med fullversionen av EAGLE så att allt ryms på ett kretskort. 
De fixar som gjorts i version 0.2 ritas nu in tillsammans med några små hårdvarutillägg som gjorts. 
Kortet ska nu kunna klara ett emc (electromagnetic compatibility) test, så designen av kretskortet är 
därför  extra  viktig.  Även  esd-dioder  har  lagts  till  för  att  kortet  ska  klara  ett  esd  (electrostatic 
discharge) test.

De  drivrutiner  som  saknas  implementeras  nu,  dessutom  kompletteras  m-busprotokoll  och 
modbusprotokoll med ytterligare funktionalitet. Även m-busdrivrutinerna i Sabern utvecklas vidare. 
Nu kan det data som läses in från m-busslavarna avkodas ordentligt. Detta gör att m-busmastern  nu 
kan testas fullt ut då hela kedjan från m-busslav till Saber är intakt. Det innebär att det blir lättare att 
komplettera med den sista funktionaliteten.

I version 0.3 kan mastern användas på två olika sätt. Antingen som en nivåkonverterare (mode 0) 
eller som en modbusenhet (mode 1).  Koden i  mastern är nu i  princip färdigutvecklad.  Enklare 
kompletteringar kan dock behövas.
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Bild 3: Version 0.3



3. Masterns uppbyggnad

Grovt  förenklat  kan  man  dela  upp  m-busmastern  i  två  delar,  en  del  som  står  för 
spänningsförsörjningen  (AC/DC-converter)  samt  en  del  som  står  för  kommunikationen  (m-bus 
transciever). Spänningsdelen kan matas med 24VAC, alternativt 30VDC. Denna spänning ökas till 
runt 40VDC efter eventuell likriktning och delas sedan upp i de olika spänningar som behövs för att 
mata kommunikationsdelen. I kommunikationsdelen finns en m-bustransciever för kommunikation 
på m-bus samt en RS485-transciever för att kommunicera med Saber. Det finns även ett ISP (In 
System Programmer) interface för att ny programvara lätt ska kunna laddas ner.

3.1 AC/DC-omvandlaren (AC/DC-converter)

AC/DC-omvandlaren kan delas upp i tre steg enligt Figur 6. Varje steg kommer nu kortfattat att 
beskrivas. 
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Figur 5: Grovt blockschema för m-busmastern
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3.1.1 Likriktaren (Rectifier)

I  det  första  steget  (Rectifier)  finns  en  helvågslikriktare  för  likriktning  i  fall  en  växelspänning 
används som matning. Helvågslikriktaren fyller även en funktion vid matning med likspänning, då 
den gör att  likspänningen kan polvändas godtyckligt  vid inkoppling.  Detta  reducerar  risken för 
felkoppling.  Utspänningen  från  likriktaren  varierar  mellan  25-30VDC  beroende  på  hur  hård 
belastningen  är.  Från  början  fanns  en  regulator  efter  likriktaren  för  att  eliminera  rippel. 
Effektförlusten i regulatorn var dock onödigt hög och den plockades bort då det visade sig att den 
inte behövdes. Likriktaren konstruerades för att kunna leverera 1 Ampere vid en utspänning på lägst 
25VDC, detta bedömdes tillräckligt för att kunna mata nästa steg (DC/DC-omvandlaren).

3.1.2 DC/DC-omvandlaren (DC/DC-converter)

I det andra steget (DC/DC-converter) höjs spänningen som kommer från likriktaren till ca 40VDC. 
Hjärtat  i  detta  steg  är  en  switchregulatorkrets  (LM3478) med  tillhörande  kringkomponenter. 
Kringkomponenterna har valts och beräknats med hjälp av anvisningar i switchregulatorkretsens 
datablad  [5]. I detta steg finns också ett EMI (electromagnetic interference) filter som förhindrar 
högfrekventa  frekvenskomponenter  från  DC/DC-omvandlaren  att  gå  ut  bakvägen  via 
matningsspänningen. EMI-filtret är placerat mellan likriktaren och DC/DC-omvandlaren. DC/DC-
omvandlaren är konstruerad för att kunna strömförsörja en m-bustransciever med fullastat segment 
(250 slavar). När DC/DC-omvandlaren konstruerades bedömdes 600mA vara tillräckligt för detta.

3.1.3 Spänningdelaren (Voltage divider)

I det tredje steget (Voltage divider) skapas en ny referenspunkt (GND) samt de spänningar som 
behövs för att mata m-bustranscievern. 
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Figur 7: Princip för spänningsdelaren
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Op-förstärkaren  (IC1)   skapar  tillsammans  med  spänningsdelaren  (R1,R2)   och  transistorerna 
(T1,T2)  den  nya  referenspunkten  (GND).  IC1  fungerar  som  en  komparator  och  använder 
spänningen från spänningsdelaren (R1,R2) som referens på (+) ingången. När spänningen på (-)
ingången blir lägre än på (+) ingången så aktiveras T1 och börjar leda ström, om det motsatta gäller 
så  aktiveras  T2.  På  så  sätt  regleras  spänningen  på  GND så  att  den  får  samma  potential  som 
referensspänningen  från  spänningsdelaren.  För  att  få  resterande  spänningar  används  två 
spänningsregulatorer  med  GND  som  jordpunkt  enligt  Figur  7.  Om  de  positiva  och  negativa 
spännigarna belastas ungefär lika hårt kommer effektförlusterna i kopplingen att bli relativt låga. 
Om däremot snedbelastning råder, d.v.s. att t.ex. de positiva spänningarna belastas mycket hårdare 
än de negativa så kommer effektförlusterna att bli betydligt större. Fördelen med kopplingen är att 
det  är  relativt  lätt  och  få  de  spänningar  som  behövs,  nackdelen  är  effektförlusterna  vid 
snedbelastning.
 

3.2 M-bussändtagaren (M-bustransciever)

M-bussändtagaren  kan  delas  upp  i  fyra  olika  block  enligt  Figur  8.  I  CPU-blocket  finns  m-
busmasterns hjärna.  All  kommunikation mellan Saber och m-bus passerar  och bearbetas i  detta 
block.  Via olika  kontrollsignaler  står  CPU-blocket  också  i  kontakt  med de  andra blocken i  m-
bussändtagaren. I m-bustransmitterblocket och m-busreceiverblocket finns hårdvaran för att sända 
och  ta  emot  data  på  m-bus.  Hårdvaran  nivåkonverterar  främst,  men  innehåller  också  bl.a. 
kortslutningsskydd  och  kollisonsdetektor.  I  RS485-transcieverblocket  finns  hårdvaran  för 
kommunikation på RS485-bussen. M-busmastern använder detta interface för att kommunicera med 
Sabern. Varje block kommer nu kortfattat att beskrivas.
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Figur 8: Princip för m-bussändtagaren
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3.2.1 M-bussändaren (M-bustransmitter)

M-busmastern kommunicerar med slavarna genom att modulera spänningsnivån på bussen. Detta 
sker  genom att  signalnivåerna  på  det  data,  som kommer från  mikroprocessorn  i  CPU-blocket, 
konverteras av hårdvaran i m-bussändaren till de signalnivåer som gäller för m-bus. Konverteringen 
går till så att data från mikroprocessorn matas till en spänningsstyrd spänningsreferens (VREF1) 
som sitter på transistorn Q1:s bas. Spänningsreferensen ger full spänning (ca 38VDC) ut när den 
matas med en etta (mark) och sänker spänningen med lite drygt 12VDC när den matas med en nolla 
(space). När VREF1 varierar sin spänning efter inmatad data så kommer också Q1:s basspänning att 
variera och därmed även spänningen på bussen. Transistorn Q2 är till för att minska falltiden på 
pulserna när lasten är kapacitiv. Tillsammans bildar transistorerna Q1 och Q2 en push-pull funktion. 
I Figur 10 visas ett exempel för spänningsnivåerna på bussen.
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Figur 9: Principen för m-bussändaren

Data from uC
Error signal to uC

M-BUS

+

-

40VDC

Reset f rom uC

Over Voltage
Sensor

OVS1

Over Current
 Sensor

OCS1

Protection
Circuit PC1

VREF1

Q1
I1

Reset f rom uC

Q2

Figur 10: Spänningsnivåer vid kommunikation från master till slav

Id
le

St
ar

t

LS
B

M
S

B

Pa
rit

y 
(e

ve
n)

S
to

p

Id
le

Mark

Space

12V

36V

24V

voltage

time



En överströmssensor (OCS1) känner av den utgående strömmen från sändaren och ger en signal till 
skyddskretsen  (PC1)  om  strömmen  skulle  bli  för  hög  p.g.a.  exempelvis  en  kortslutning. 
Skyddskretsen skickar en felsignal till processorn och stryper basströmmen till Q1, vilket gör att 
utspänningen sjunker. Om utspänningen sjunker för mycket, finns ett överspänningsskydd (OVS1) 
som slår till och helt stänger av basströmmen till Q1. Detta görs för att inte effektutvecklingen ska 
bli  för  hög  i  Q1.  När  överspänningsskyddet  slår  till  måste  det  återställas  av  processorn.  Om 
spänningen inte sjunker  nog mycket  för  att  överspänningsskyddet  ska slå  till  så är  det  upp till 
mjukvaran i processorn att avgöra vad som ska hända. Det går att med en signal från processorn 
aktivera skyddskretsen ifall detta skulle behövas.
  
Konstantströmsgeneratorn (I1) begränsar strömmen ifall skyddskretsen (PC1) aktiveras, eller om 
strömmen ökas av någon annan anledning. 

3.2.2 M-busmottagaren (M-busreceiver)

I  Figur 11 syns principen för m-busmottagaren. En slav kommunicerar med mastern genom att 
modulera sin strömförbrukning. För att kunna känna av dessa strömvariationer måste all ström som 
går ut på bussen passera ett motstånd (R1). Den resulterande spänningen över motståndet används 
för  att  läsa av det  data som slaven skickar.  För  att  spänningen på bussen ska vara någorlunda 
konstant  måste  motståndet  hållas  lågohmigt,  vilket  resulterar  i  låga  spänningsförändringar  över 
motståndet. Därför används en instrumentförstärkare (IA1) för att förstärka spänningen. När ingen 
trafik förekommer på bussen, läser processorn av spänningen från IA1. Denna spänning används för 
att ta fram en referensspänning (Vref1) till komparatorn (Cmp1). I Cmp1 jämförs sedan spänningen 
från IA1  med Vref1 för att avgöra om en etta eller nolla mottagits när en slav kommunicerar med 
mastern. Det data som detekteras av Cmp1 skickas till mikroprocessorn i CPU-blocket. I Figur 12 
visas ett exempel på strömnivåer med 10 slavar anslutna på m-bus.

I komparatorn (Cmp2) avgörs om en datakollision har inträffat  på bussen,  d.v.s om flera slavar 
sänder samtidigt. Referensspänningen (Vref2) tas fram på liknande sätt som Vref1. Vref2 är dock 
högre än Vref1 och kan bara överskridas om två eller flera slavar sänder samtidigt. Om detta sker 
blir utgången på Cmp2 hög, vilket indikerar för mikroprocessorn att en kollision inträffat.
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Figur 11: Princip för m-busmottagaren
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3.2.3 RS485-sändtagaren (RS485-transciever)

Då elektroniken i m-busmastern ska vara galvanisktskild från jord har en RS485-krets avsedd för 
detta ändamål valts. Kretsen är en elektrisktisolerad RS485-transciever (ADM2487E) från Analog 
Devices.  Uppkopplingen  är  baserad  på  en  exempeluppkoppling  ur  kretsens  datablad  [6]. 
Uppkopplingen  matas  via  en  egen  spänningsregulator  med  inbyggt  överströmskydd.  Om  en 
kortslutning inträffar på RS485-bussen skyddas därför inte bara RS485-kretsen, utan också övrig 
elektronik i mastern.

3.2.4 CPU-blocket
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Figur 12: Strömvariationer vid kommunikation från slav till master
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CPU-blocket består i stort sett av en mikroprocessor och en MUX. All trafik mellan Saber och m-
bus måste passera processorn för bearbetning. Det innebär att processorn måste kunna ta emot och 
skicka data åt två håll, men den aktuella processorn har dock bara en USART.  För att lösa detta 
problem används en MUX för att växla riktning på datatrafiken, vilket innebär att data bara kan gå 
åt  ett  håll  åt  gången  (simplex).  Detta  är  dock  inget  problem  då  m-busprotokollet  är  ett 
simplexprotokoll.  Ett  antal  kontrollsignaler  går  mellan  processorn  och  hårdvaran  i  m-
bussändtagaren, nedan beskrivs några av dessa.

• Kollisionsindikering (M-busmottagare --> Processor) 
M-busmottagaren indikerar till processorn om en kollision inträffar på m-bus.

• Kortslutningsindikering (M-bussändare --> Processor) 
M-bussändaren indikerar till processorn om en kortslutning inträffar på m-bus.

• Avaktivera kortslutningsskydd (Processor --> M-bussändare) 
Processorn kan avaktivera kortslutningsskyddet i m-bussändaren när det löst ut.

• Aktivera skyddskrets (Processor --> M-bussändare) 
Processorn kan aktivera skyddskretsen i m-bussändaren om detta behövs.

• Aktivera RS485-krets (Processor --> RS485-sändtagare) 
Processorn måste kunna aktivera RS485-kretsen för att kunna kommunicera på RS485-bussen. 
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3.3 Mjukvaran

I  mjukvaran  kan  mastern  ställas  in  så  att  den  fungerar  i  två  olika  lägen,  antingen  som  en 
nivåkonverterare (mode 0) eller som en modbusenhet (mode 1). I block 1 aktiveras det protokoll 
som är avsett för det aktuella läget. Även kontrollalgoritmen i block 2 arbetar olika beroende på 
vilket läge (mode) som valts.  I  mode 0 kontrolleras endast att  de datapaket som mottages från 
Sabern är giltiga paket enligt m-busprotokollet. Paketen skickas sedan vidare på m-bus. I mode 1 
konverteras modbuspaketen från Sabern till m-buspaket och skickas sedan vidare. När data från 
slavarna tas emot sker det omvända. Inkommande kontrollsignaler från hårdvaran går via en ISR 
(interrupt  service  routine)  in  till  kontrollalgoritmen som sedan utför  de nödvändiga åtgärderna. 
Vissa uppgifter sköts dock automatiskt i ISR:en. 

3.3.1 M-busprotokollet i m-busmastern

I  m-busmastern är det i  princip m-busprotokollets datalänklager som implementerats och därför 
följer nu en översikt av detta lager. Informationen har tolkats och sammanfattats ur dokument [1]. 
Applikationslagret har implementerats i Sabern och kommer inte närmare att beröras.

I m-busprotokollet finns fyra olika paketyper (frames), dessa typer är:

• Single Character
• Short Frame
• Control Frame
• Long Frame 

I varje pakettyp finns ett antal fält. För att få bättre förståelse kommer vissa av dessa fält att först 
beskrivas innan en närmare titt tas på  de olika pakettyperna.
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Figur 14: Principen för mjukvaran
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3.3.1.1 Viktiga fält i de olika pakettyperna

L-fältet (Längdfältet) [1 Byte]
L-fältet anger det antal byte som (C-,A-,CI-) fälten och användardatat tar upp.

A-fältet (Adressfältet) [1 Byte]
A-fältet  innehåller  adressen  till  den  slav  som  paketet  ska  till  eller  kommer  i  från.  Eftersom 
adressfältet är en byte stort kan endast adresser i intervallet 0-255 användas. I Tabell 2 visas hur 
adressrymden utnyttjas.

Tabell 2: Adresseringen
Adress: Funktion:
0 Används till okonfigurerade slavar som kommer direkt från fabrik
1-250 Slavar som kopplas in på m-bus tilldelas en adress i detta intervall
251,252 Ingen funktion, reserverade för framtida bruk
253 Indikerar att adressering gjorts i nätverkslagret (sekundär adressering)
254 Till alla slavar (Broadcast), alla slavar svarar
255 Till alla slavar (Broadcast), ingen slav svarar

C-fältet (kontroll-,funktionsfältet) [1 Byte]
C-fältet bestämmer funktionen för det aktuella paketet. De olika funktionerna finns i beskrivningen 
för respektive pakettyp. I Tabell 3 syns innhållet i ett C-fält och i Tabell 4 finns förklaringar för de 
olika bitarnas funktion. Observera att vissa bitar har olika funktion beroende på om paketet skickas 
från master till slav eller tvärtom. 

Tabell 3: C-fältet
Bit 7 6 5 4 3 2 1 0
Master => Slav 0 1 FCB FCV F3 F2 F1 F0
Master <= Slav 0 0 ACD DFC F3 F2 F1 F0

Tabell 4: Specialbitar i C-fältet
Bit: Funktion:
FCB (frame count bit) Skiftas varje gång ett paket har skickats och blivit besvarat/bekräftat
FCV (frame count bit valid) Anger om FCB-biten ska användas (=1)
ACD (access demand) Anger om slaven vill sända klass 1 data (=1)
DFC (data flow control) Anger om slaven inte kan ta emot mer data (=1)
F3 - F0 Anger funktionen
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CI-fältet (kontrollinformationsfält) [1-Byte]
CI-fältet innehåller bl.a. information om applikationsdatat. Det går även att t.ex. ändra baudrate, 
primäradress  och  återställa  applikationslagret  i  slavarna.  CI-fältet  tillhör  applikationslagret  och 
kommer inte närmare att beskrivas här. I Tabell 5 finns några exempel på funktioner i CI-fältet.

Tabell 5: Exempel på funktioner i CI-fältet
CI-fält: Riktning: Funktion:
0x50 Master => Slav Återställ applikationslagret i slaven (reset)
0x51 (mode 1) Master => Slav Skicka data till slaven
0xB8 Master => Slav Sätt baudrate till 300 baud
0xBB Master => Slav Sätt baudrate till 2400 baud
0xBD Master => Slav Sätt baudrate till 9600 baud
0x72 (mode 1) Master <= Slav Variabelt datafält 
0x73 (mode 1) Master <= Slav Fixt datafält

CS-fältet (Checksumma) [1 Byte]
Chescksumman  beräknas  genom  att  addera  allt  data  i  (C-,A-,CI-)  fälten  samt  eventuell 
användardata. Eftersom fältet för checksumman bara rymmer 1 byte trunkeras summan.

3.3.1.2 De olika pakettyperna
Här följer en kort beskrivning av varje pakettyp. Alla värden anges hexadecimalt.

Single Character:

0xE5

Består av ett enda tecken (0xE5) och används av slaven för att bekräfta (ACK) mottagna paket.

Short frame:

0x10 C A CS 0x16

Paketet har en fast längd. Värdet i C-fältet bestämmer vilken funktion paketet ska ha. I Tabell 6 syns 
de olika funktionerna.

20



Tabell 6: Short frame, funktioner
C-fält: Kommando: Funktion:
0x40 SND_NKE Initiera slav
0x5B/0x7B REQ_UD2 Begär klass 2 data
0x5A/0x7A REQ_UD1 Begär klass 1 data

Control frame:

0x68 0x03 0x03 0x68 C A CI CS 0x16

Paketet är i princip en long frame utan användardata. Det är främst funktioner i CI-fältet (t.ex. ny 
baudrate) som överförs med denna pakettyp. Värdet i C-fältet beror på om data skickas från master 
till slav eller tvärtom. I Tabell 7 visas de olika alternativen för C-fältet.

Tabell 7: Control frame, alternativ för C-fält
C-fält: Kommando: Funktion:
0x53/0x73 SND_UD Sänd användardata till slav
0x08/0x18/0x28/0x38 RSP_UD Data från slav till master efter begäran

Long Frame:

0x68 L L 0x68 C A CI User Data CS 0x16

Paketet kan variera i längd och används för att överföra användardata mellan master och slav. Fältet 
för användardata (User data) kan variera mellan 0-252 byte. När användardatat kommer från en slav 
kan det vara i form av ett variabeltdatafält eller ett fixtdatafält. Värdet i C-fältet beror på om data 
skickas från master till slav eller tvärtom. I Tabell 8 visas de olika alternativen för C-fältet.

Tabell 8: Long frame, alternativ för C-fält
C-fält: Kommando: Funktion:
0x53/0x73 SND_UD Sänd användardata till slav
0x08/0x18/0x28/0x38 RSP_UD Data från slav till master efter begäran
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3.3.1.3 Exempel på kommunikation
I  Tabell  9 syns  exempel  på  kommunikationsförfarande  mellan  master  och  slav.  Om 
kommunikationen skulle misslyckas av någon anledning (t.ex. fel adress) uteblir slavens svar.

Tabell 9: Exempel på kommunikationsförfarande
Master: Slav: Förklaring:
SND_NKE 0xE5 (ACK) Initierar slav, FCB-biten initieras också
SND_UD 0xE5 (ACK) Mastern sänder användardata till slaven
REQ_UD2 RSP_UD Mastern begär användardata från slaven, slaven 

svarar med sitt användardata
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4. Testresultat

Följande är testresultat på de utvalda krav som tolkats ur standarden  [8] i kapitel 1.3  ”Syfte och 
avgränsningar”.

Max ström (Imax)
Mastern måste kunna mata ut en viss ström på bussen. Hur mycket ström mastern ska klara att mata 
ut avgörs av följande punkter:

• Mastern ska kunna försörja alla slavar på bussen med 1UL (1,5mA) vardera 
• En slav ska kunna vara kortsluten (Ish=100mA) 
• En slav ska kunna sända (Itx=20mA)

Imax kan alltså beräknas med följande ekvation:

Imax = slavantal * UL + Ish + Itx ekv 1

Testresultat:
M-busmastern ska klara 80 slavar vilket innebär att den enligt  ekv 1 ska ha kapacitet för:

Imax = 80 * UL + Ish + Itx = 80 * 1,5 + 100 + 20 = 240 mA

Mastern har testats genom att koppla en konstlast och en slav till masterns utgång. Konstlasten drar 
ca  220mA kontinuerligt,  vilket  motsvarar  80  slavar  +  1  kortsluten  slav.  Kommunikation  har 
samtidigt genomförts med slaven som drar ca 11-20 mA när den sänder. Detta kan vara något lägre 
än den maximala belastningen, mastern har dock vid ett flertal tillfällen belastats hårdare.

Spänning vid logisk etta (Umark) på bussen
Samma spänning som när bussen är inaktiv (idle).  Umark ska ligga i intervallet: 

Umark=[(24+Ur)...42V]

Testresultat:
Spänningen för Umark har uppmätts med ett antal olika laster på mastern. I Tabell 10 kan resultatet 
åskådliggöras. 

Tabell 10: Spänning för logisk etta vid olika laster
Mätvärde: Belastning: Umark:

1 1 slav 37V
2 1 slav + konstlast (~70mA) 36,3V
3 1 slav + konstlast (~120mA) 36,2V
4 1 slav + konstlast (~170mA) 36,1V
5 1 slav + konstlast (~220 mA) 36V
6 1 slav + konstlast (~270mA) 35,9V
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Spänning vid logisk nolla (Uspace) på bussen
Ska vara minst 12V lägre än en logisk etta. Uspace ska ligga i intervallet: 

[(Ur+12V) =< Uspace < (Umark-12V)]

Testresultat:
Spänningsnivån för Uspace är ca 13V lägre än en logisk etta. I Tabell 11 visas spänningsnivån för 
Uspace vid två olika belastningar. Värdena för Umark har hämtats ur Tabell 10.

Tabell 11: Beräknad spänning för logisk nolla vid två olika laster
Belastning: Uspace: (Umark-13V)
1 slav 37-13=24V
1 slav + konstlast (220 mA) 36-13=23V

Max tillåtet spänningsbortfall (Ur)
Max tillåtet spänningsbortfall i kabeln orsakad av strömmen som går ut till slavarna. Spänningen 
hos en slav måste vara minst 12V när mastern skickar en nolla (space) på bussen.  Ur kan alltså 
beräknas med följande ekvation:

Ur = Uspace – 12V ekv 2

Testresultat:
I Tabell 12 finns Ur beräknad för två olika belastningar, Uspace har hämtats ur Tabell 11. När man 
vet Ur kan den maximala kabellängden beräknas.

Tabell 12: Beräknad Ur vid två olika laster
Belastning: Ur: (Uspace-12V)
1 slav 24-12=12V
1 slav + konstlast (220 mA) 23-12=11V

Reaktion vid höga datasrömmar
Förhöjningar av busströmmen ska detekteras och åtgärdas på lämpligt sätt. Strömhöjningen 
behandlas olika beroende på hur stor den är: 

• [25mA < Strömhöjning =< 50mA] : Behöver ej åtgärdas, men kan behandlas som en 
kollision.

• [50mA< Strömhöjning =< IMax] : Kollision. Om den varar >(2-22) bittider ska mastern 
sända ut en BREAK-signal på bussen (busspänning=Uspace) som varar >=22 bittider men 
< 50ms. Även på användarsidan ska en BREAK-signal skickas.

• [IMax  <  Strömhöjning]  : Mastern  kan  slå  av  busspänningen  helt.  Om spänningen  är 
avslagen >100ms ska återställningstiden på =< 3s respekteras, se Kortslutning på bussen.
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Testresultat:
M-busmastern klarar av att detektera kollisioner i intervallet [25mA < Iinc =< IMax]. Mastern har 
testats genom att låta två slavar svara på samma meddelande så att en kollision inträffat. Mastern 
detekterade detta och sände en BREAK-signal på bussen. Nivån för var en kollision ska detekteras 
går att ställa in i mjukvaran. Strömhöjningar [IMax < Iinc] kommer att lösa ut kortslutningsskyddet 
och behandlas som en kortslutning på bussen.

Kortslutning på bussen
Efter  en  kortslutning  med  ström  högre  än  IMax ska  bussen  fungera  normalt  inom  3s.  Vid 
kortslutning ska strömmen vara  < 3A  efter 1ms.

Testresultat:
M-busmastern  har  testats  dels  genom att  kortsluta  utgången med en bygel  och  dels  genom att 
ansluta en konstlast. Med bygeln löser kortslutningsskyddet ut omedelbart och förblir aktiverat till 
bygeln tagits bort. Konstlasten drar en konstantström för att simulera ett x antal inkopplade slavar 
på bussen. Genom att stegvis höja konstlastens strömförbrukning tills kortslutningsskyddet löst ut 
har kortslutningsskyddets tillslagsnivå kunnat uppmätas:

Kortslutningsskyddets tillslagsnivå : ~ 300 mA

När kortslutningsskyddet löser ut stänger m-busmastern av busspänningen helt. Mastern kommer 
sedan att försöka slå på spänningen varannan sekund för att kontrollera om kortslutningen är borta. 
Tiden mellan försöken går att ställa in i mjukvaran. I fall kortslutningskyddet inte skulle fungera av 
någon anledning, finns en säkring som extra skydd.

Brus, rippel och kortvarig (<10s) ostabilitet på busspänningen
Brus, rippel och kortvarig (<10s) ostabilitet på busspänningen måste vara < 200mV topp till topp.

Testresultat:
Ingen ostabilitet av betydelse har uppmätts på bussen under tiden mastern har testats. Det uppmätta 
bruset ligger på ca 20mVp-p med någon enstaka högre topp.

Max baudrate (Bmax)
Den   högsta   baudraten  vid  vilken  mastern  klarar  de  givna  specifikationerna.  Lägsta  möjliga 
baudrate är 300 baud.

Testresultat:
Kommunikation har genomförts mellan master och slav vid både 300 baud och 2400 baud. Mastern 
har dock inte kunnat testas vid 9600 baud då tillgång till en slav med kapacitet för denna baudrate 
saknats.  Enligt  specifikation ska minst  90% av signalelementet  vara intakt för att  klara en viss 
baudrate. Vid 9600 baud är ett signalelement ca 104us, vilket innebär att ca 10us får saknas från 
signalelementet. Detta betyder att varken stigtid eller falltid får överskrida 10us. 
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För att kontrollera detta har stigtid och falltid mätts upp vid olika laster, se Tabell 13. I tabellen är 
det mätvärde 5 som är mest kritiskt. Lasten består av en konstlast parallellt med en kondensator. 
Kondensatorn  tillsammans  med  den  kapacitans  som  finns  i  konstlasten  motsvarar  ungefär 
kapacitansen för knappt 1 km standard telekabel. Konstlasten drar ungefär så mycket ström som 
mastern har kapacitet för (Imax). Stigtiden ligger här på gränsen till vad som är tillåtet.

Det som orsakar den långa stigtiden är överströmskyddet som bromsar strömmen när kondensatorn 
ska laddas upp. Detta beror på att kondensatorn sitter direkt på masterns utgång och det finns endast 
en  liten  kabelresistans  som bromsar  strömmen.  Med en  riktig  kabel  kommer  det  att  finnas  en 
betydligt större kabelresistans vilket gör att överströmsskyddet inte kommer reagera på samma sätt. 
Utifrån dessa mätningar dras slutsatsen att mastern klarar 1km standard telekabel med en baudrate 
på 9600 baud.

Tabell 13: Stigtid och falltid vid olika laster
Mätvärde: Info: Stigtid: Falltid:

1 1 slav < 3us < 1us
2 Kondensator (1uF) < 30us < 40us
3 Kondensator (100nF) < 4us < 4us
4 Kondensator (200nF) < 6us < 6us
5 Konstlast (220mA) + 150nF ~ 10us < 3us
6 Konstlast (220mA) + 100nF < 7us < 2us
7 Konstlast (220mA) < 3us < 1us

Lutning på spänningsflank
Stigtiden från nolla till etta (10% -> 90%) skall vara <=1/2 nominell bittid vid en viss baudrate med 
en viss kapacitans som last. Asymmetrin på stigtiderna får vara <=1/8 nominell bittid.

Testresultat:
Med en baudrate på 9600 baud ska en kapacitans på 0,82uF användas som last för att testa stigtiden. 
Vid 9600 baud är bittiden ca 104us, vilket innebär att stigtiden måste vara < 52us för att klara 
kravet. M-busmastern testades med en kapacitans på 1uF, vilket innebär en hårdare test. Stigtiden 
uppmättes till:

Stigtid (C=1uF, 9600 Baud) : ~30us
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Detektionsnivåer på slavarnas strömpulser
Gränsvärden för att kunna detektera data från slavarna:

• [Busström <= (Busström i viloläge)+6mA] : Etta mottages
• [Busström >= (Busström i viloläge)+9mA] : Nolla mottages

Mätning med strömpulser <50ms, med en duty cycle <0.92

Testresultat:
Nivåerna går att ställa  in i mjukvaran på m-busmastern.

Effektiv inreimpedans
Busspänningen får max sänkas <=1.2V vid en kort förhöjning (<50ms) av strömförbrukningen med 
20mA.

Testresultat:
Man kan få en uppfattning om masterns inre impedans genom att titta på värdena i Tabell 10. Om 
inte mätvärde 1 tas med så ser busspänningen ut att sjunka med ungefär 0,1V per 50mA, vilket är 
godkänt. Mellan mätvärde 1 och mätvärde 2 sjunker spänningen ungefär 0,7V per 70mA, vilket 
innebär att även detta är godkänt.

Galvanisk isolering
Resistansen mellan m-busterminalerna och närliggande metalldelar som inte är isolerade på något 
sätt ska vara > 1Mohm vid 500V. Bussen ska även vara isolerad från elnätet och från eventuella 
signaler från jordade system.

Testresultat:
M-busmastern är konstruread för att matas med en 24VAC isolerad transformator, vilket innbär att 
den blir isolerad från elnätet. Den kan även matas med 30VDC om denna spänning är isolerad från 
elnätet och jord. Till RS485-interfacet på mastern, har en ic-krets som elektriskt isolerar de yttre 
anslutningarna från de inre delarna i mastern valts.
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5. Diskussion och analys

Det  som varit  svårast  under  utvecklingstiden har  varit  att  hitta  principen för  de  lösningar  som 
använts i den slutliga versionen av både hårdvara och mjukvara. I hårdvaran ska lösningarna helst 
vara så simpla som möjligt  och effektförlusterna ska hållas nere.  Det ska även finnas lämpliga 
komponenter till rätt pris för att kunna realisera lösningen. Dessutom måste hänsyn till EMC-kravet 
tas, d.v.s. att konstruktionen måste klara att utsättas för en viss dos elektromagnetiskstrålning och att 
inte själv avge för mycket. Den fysiska storleken på konstruktionen måste också anpassas efter den 
kapsling  som  ska  användas.  I  mjukvaran  gäller  det  att  utnyttja  processorns  minnesresurser  så 
effektivt  som  möjligt.  Detsamma  gäller  även  andra  resurser  i  processorn,  som  timers,  A/D-
omvandlare, USART osv. Interruptrutiner och funktioner får inte vara allt för tidskrävande då detta 
innebär att viktig information kan gå förlorad. 

Spänningsdelen var en av de första delarna som utvecklades på mastern. Strategin var att utveckla 
den så att den klarade att strömförsörja mastern och ett fullastat m-bussegment, d.v.s. 250 slavar, 
trots att endast 80 slavar var kravet. Detta visade sig vara en bra strategi då vissa senare ändringar i 
masterns  hårdvara  ställde  högre  krav  på  spänningsdelen.  Spänningsdelen  har  dock  fortfarande 
överkapacitet.

De spänningar som används för att mata mastern är för låga för att kunna användas direkt som 
spänningsmatning. Därför används en switchadregulator för att  öka spänningen. Problemet med 
detta är att en switchadregulator har en tendens att orsaka EMC-störningar och detta ställer högre 
krav på konstruktionen. Switchregulatorn bedöms trots allt som det vettigaste alternativet då  den 
har relativt låga effektförluster och är lätt att anpassa efter behov.

Masterns kommunikation har testats mot slavar vid både 300 och 2400 baud, den har dock inte 
kunnat  testas  vid  9600  baud  då  tillgång  till  en  slav  med  denna  kapacitet  saknats.  Dock  visar 
mätningar att mastern också klarar denna baudrate, se kapitel 4 ”Testresultat”.

Det  som  begränsar  antalet  slavar  som  mastern  kan  klara  är  nätdelen  och  kylningen  i  m-
bustranscievern. Som det ser ut nu finns det en överkapacitet i nätdelen och det som begränsar är 
kylningen. Om kylningen skulle förbättras finns alltså möjlighet att utöka masterns kapacitet på ett 
relativt enkelt sätt.

Mjukvaran  har  testats  relativt  mycket  och  verkar  stabil.  Det  kan  dock  behövas  vissa  tillägg  i 
mjukvaran  för  att  det  ska  gå  att  göra  fler  inställningar  i  mastern  utan  att  behöva  använda 
programmeringsutrustning. 
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