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Sammanfattning 
Detta examensarbete är utfört inom elektronikkonstruktion och beskriver koncept- och 

prototyputveckling av styrelektronik i form av ett kretskort med mikrokontroller. Uppdragsgivaren 

utvecklar testutrustningar som används för automatiserad produkttestning inom elektronikproduktion 

och behöver ett nytt styrsystem till utrustningen som kan hantera styrning och generella testfall. I 

arbetet utreds vad som krävs av ett sådant styrsystem och en prototyp designas och tillverkas.  

 

Prototypen har utvecklats med fokus på skydd mot elektrostatiska urladdningar och överspänningar. 

Funktioner som ingår i prototypen är spänningsmätningar, kommunikationsgränssnitt och styrning av 

in- och utspänningar. Mjukvara till prototypen har utvecklats och har konfigurerats för anslutning till 

PC genom USB för styrning samt inläsning av mätdata.  
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Abstract 
The focus of this thesis is primarily in electronic construction and describes the design process for a 

microcontroller circuit board from concept development to prototyping. The client develops test 

fixtures for automated testing of products within the electronics industry and needs a new controller 

circuit for the test fixtures that can handle controls and basic testing. An investigation into the needs of 

such a system is conducted and a prototype printed circuit board assembly is manufactured. 

The prototype is developed with focus on protection against electrostatic discharges and overvoltage. 

Among the functions that are included are voltage measurements, communication interfaces and 

control of input and output currents. Firmware for the prototype is developed and configured to 

communicate with a PC through USB interface for control and collecting of measurements.  
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1 Inledning  

I denna del ges en bakgrund för examensarbetet och rapportens upplägg beskrivs. 

1.1 Företagsbeskrivning 

Examensarbetet är utfört på Flextronics Linköpingsavdelning som är belägen i Mjärdevi Science Park. 

Flextronics är en global aktör inom elektroniktillverkning där Linköpingsavdelningen är fokuserad på 

att ta fram lösningar för elektroniktestning och småskalig elektronikproduktion. 

1.2 Bakgrund 

Flextronics i Linköping utvecklar testutrustningar avsedda för funktionstest av konsumentelektronik. 

Historiskt har Flextronics haft några få stora kunder inom mobilbranschen med stora volymer och 

produktion i lågkostnadsland. Detta har präglat den testplattform och elektronikkoncept som idag 

används. Med en växande kundbas i närområdet Östergötland med lägre volymer krävs en mer 

kostnadseffektiv elektronikplattform. 

1.3 Mål  

Målet med examensarbetet är att ta utveckla en ny, mer kostnadseffektiv testplattform som kan 

användas i Flextronics testutrustningar. Efter avslutat examensarbete ska en prototyp för den nya 

styrelektroniken gå att duplicera för lokala såväl som för globala kunder. 

1.4 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att ta fram ett testsystem för generella elektroniktester som är 

mindre komplext och mer kostnadseffektivt än de testsystem som idag finns på Flextronics.  

1.5 Metod 

Befintliga testsystem ska analyseras och med utgångspunkt från dem och med samråd från 

mekanikkonstruktörer, mjukvaruutvecklare och elektronikkonstruktörer ska en kravspecifikation 

skrivas och blockschema ritas. Komponenter som klarar av att fylla dessa krav ska hittas och ritas in i 

ett kretsschema för att sedan användas till design av ett mönsterkort. Även programvara och 

dokumentation för styrning av testsystemet ska tas fram. Komponenter och mönsterkort ska beställas 

och monteras för att sedan testas. 

1.6 Struktur 

Rapporten börjar med att beskriva bakgrundsteori för elektroniktestning, elektrostatiska urladdningar 

(ESD), elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) och de krav som ställs på ett testsystem och 

komponenter som kan användas för att klara dessa krav. Sedan beskrivs designprocessen från 

kretsschema till mönsterkortsdesign och mjukvaruutveckling. Efter det kommer specifikationer på 

systemet och beskrivning av tester som har utförts. 
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Figur 1. Human Body Model 

2 Bakgrund 

I detta kapitel beskrivs grundläggande elektroniktestning och bakgrunden till hur störningskänslig 

elektronik kan skyddas mot skador som uppkommer av ESD-urladdningar samt annan information 

som ligger till grund för examensarbetet.  

2.1 Elektroniktestning 

Inom elektronikindustrin är det viktigt för tillverkare att testa sina produkter för att hitta defekta 

exemplar innan de säljs på marknaden. Med automatiserade testsystem kan dessa tester utföras både 

snabbt och till låg kostnad. Genom att göra spänningsmätningar och funktionstester på en produkt går 

det i många fall att avgöra produktens funktionsduglighet. 

 

Elektronik som används i industrimiljöer behöver klara av stora påfrestningar i form av elektrostatiska 

urladdningar och felkopplingar, därför är det viktigt att testutrustningen klarar av att utsättas för höga 

spänningar eller kortslutningsströmmar som kan flöda från mätpunkter.  

 

Elektroniktestning går att göra på flera olika sätt beroende på typ av produkt som testas. En metod är 

att göra komponenttest där spänningen över en komponent mäts upp för att undersöka fungerande 

kopplingar och att komponenten är av rätt sort. Det kan också handla om funktionstester av mer 

komplexa system där en felande funktion kan indikera att någon del av elektroniken är defekt. Hur 

mycket ström en elektronikprodukt drar kan avslöja eventuella fel eller kortslutningar. I en testmiljö 

kan det vara önskvärt att styra en fixtur som sköter den fysiska hanteringen av testningen eller att 

kommunicera med en DUT (Device Under Test).  

2.2 ESD 

Elektrostatisk urladdning (Electrostatic discharge - ESD) uppkommer när ett uppladdat föremål 

kommer i kontakt med ett annat, mindre laddat föremål. Laddningen bildas vanligtvis när föremålet 

utsätts för friktion mot ett annat föremål med ett annat material. T.ex. friktion som uppstår när en 

person rör sig över en yta, eller friktion mellan maskindelar. Ett föremål kan även bli laddat av ett 

starkt magnetfält som polariserar föremålet. Dessa laddningar kan vara uppåt tiotusentals volt och 

strömmen som uppstår under någon nanosekund kan vara tiotals ampere. Energiinnehållet i en 

elektrostatisk urladdning är oftast för litet för att en människa ska känna av stöten men integrerade 

kretsar är mycket känsliga och kan ta skada [1]. 

 

Av den anledningen är det viktigt att ta hänsyn till ESD, speciellt när det gäller integrerade kretsar.  

Integrerade kretsar består av mycket små kretsar som är paketerade inom en och samma kapsel, vissa 

kapslar kan innehålla miljontals kretsar. Dessa kretsar kan lätt brännas sönder om de utsätts för stora 
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elektriska urladdningar även under kortare tid. En integrerad krets kan antingen sluta fungera vid 

tillfället den utsätts för en ESD-urladdning eller ta skada som inte yttrar sig förrän en lång tid efter 

incidenten.  

 

Figur 1 visar en elektrisk modell för ESD kallad Human Body Model (HBM) som är avsedd att 

simulera en urladdning från ett uppladdat finger. En sådan urladdning kan simuleras genom att ladda 

upp en kapacitans på 100 pF för att sedan ladda ur denna genom ett motstånd på 1,5 kΩ [1]. 

 

För att skydda sig mot ESD används ledande material för att utjämna skillnader som uppstår. ESD-

skor, speciella mattor och ledande vristband som ansluts till jord är exempel på detta.  

2.3 EMC 

Elektromagnetisk kompatibilitet (Electromagnetic Compatibility, EMC) handlar om elektromagnetiska 

störningar på elektriska kretsar. EMC är ett område inom elektroniken som undersöker hur elektrisk 

utrustning påverkas av störningar eller hur utrustningen genererar egna störningar.  

 

Idag är krav på elektromagnetisk kompabilitet en växande utmaning inom elektronikdesign. Antalet 

elektroniska produkter som avger elektromagnetisk strålning har ökat kraftigt. Ett par exempel är 

mobiltelefoner och switchande nätaggregat. Switchande nätaggregat ger upphov till snabba 

strömförändringar och dessa medför elektromagnetisk strålning. Samtidigt har elektriska kretsar blivit 

mindre och känsligare för brus. De logiska spänningsnivåerna i känslig elektronik har blivit lägre och 

blir därmed mer lättpåverkade [2]. 

 

Elektronikkonstruktion med hänsyn till EMC-krav är komplicerat eftersom det inte finns några givna 

tillvägagångssätt för att undvika dessa störningar. Det finns riktlinjer som kan följas men i slutändan 

måste utrustningen testas för att upptäcka eventuella störningsinfluenser.  

 

Stort fokus bör läggas på att designa elektroniken störningssäkrad från början. Det är oftast svårt och 

dyrt att åtgärda EMC problem efter designen är gjord. Några enkla riktlinjer vid mönsterkortsdesign 

som kan följas är att använda dedikerat jordplan och placering av analoga och digitala komponenter på 

separata delar av mönsterkortet [3]. 

2.3.1 Strömslingor 

Strömslingor eller ”Current loops” är en källa till elektromagnetisk strålning. Ett exempel på när 

oönskade strömslingor uppstår är när en mikrokontroller momentant ändrar sin strömförbrukning 

mycket hastigt, detta kan ske om alla pinnar på en port ändrar logisk nivå samtidigt. Strömloopar 

uppstår i mönsterkortet mellan spänningsmatningen och jordplanet. Det är önskvärt att minimera 

storleken på strömslingorna för att minimera genererad strålning. I mönsterkortsdesign yttrar det sig 

genom att designen görs för så korta returströmmar som möjligt. Returströmmarna definieras som 

vägen strömmen tar från ledningsbanorna till jord. 



 

5 

 

 

2.4 Zenerdioder  

Zenerdioder är ett samlingsnamn för dioder i vilka ström kan flöda i backriktningen på dioden när ett 

genombrott i spänningsnivå sker. De fungerar som vanliga dioder vid spänningar under 

genombrottsnivån. Till skillnad från en vanlig diod kan en zenerdiod återfå sin förmåga att begränsa 

strömmar efter ett genombrott i backriktningen har skett och spänningsnivån har minskat. Dessa 

egenskaper är användbara för tillämpningar där känslig elektronik behöver skyddas från 

spänningstransienter från ESD och tillfälliga överspänningar [4]. 

2.5 Avkopplingskondensatorer 

Avkopplingskondensatorer används bland annat på strömförsörjning och är viktiga då spänningsspikar 

och brus kan spridas på strömförsörjningen. Dessa avkopplingskondensatorer bör placeras så nära 

matningsspänningen som möjligt på berörd komponent eftersom detta gör att strömmen återförs till 

jordplanet i minsta möjliga strömloop, detta kan visualiseras i figur 2 där det går att se att 

strömslingans storlek minskar om avkopplingskondensatorn ligger närmare kretsen. Kondensatorer 

används också för att filtrera bort transienter då dessa består av höga frekvenser [5]. 

2.6 Mikrokontroller 

Mikrokontroller används ofta vid styrning av elektriska kretsar. Mikrokontroller skiljer sig från 

mikroprocessorer genom att de har inbyggda programminnen, kommunikationsgränssnitt, AD-

omvandlare och många andra funktioner i samma integrerade krets. Minnets typ och storlek i en 

mikrokontroller varierar med modell. Vanliga minnestyper är Flash, EEPROM och SRAM.  

 

Vissa mikrokontroller är utrustade med en speciell minnespartition som är reserverad för en 

bootloader. Bootloadern skiljer sig från den vanliga applikationen genom att den delges en separat 

minnesplats och tillåts skriva över program-minnet i mikrokontrollern. Bootloader brukar användas för 

att uppdatera mikrokontrollerns mjukvara. 

Figur 2. Strömslinga och avkopplingskondensator på integrerad krets 



 

6 

 

  



 

7 

 

3 Designprocessen  

Detta kapitel beskriver designprocessen från början till slut.  

3.1 Förstudie 

Designprocessen började med att undersöka befintliga testplattformar på Flextronics och ta fram en 

kravspecifikation för den nya styrelektroniken. Synpunkter på befintliga system togs in från 

hårdvarukonstruktörer, mjukvaruutvecklare och mekanikkonstruktörer. Blockschema på ett nytt 

mätsystem togs fram och förfinades. Uppgiften avgränsades till konstruktion av en prototyp för att 

möjliggöra styrning av I/O-portar, analoga mätningar och olika vanligt förekommande 

kommunikationsgränssnitt.  

3.1.1 Befintliga system 

Flextronics använder fixturer för testning av elektronik. En fixtur är en mekanisk konstruktion som 

används för att underlätta hantering och fysisk anslutning till testpunkter på elektronik som ska 

utsättas för tester. Testpunkter kan t.ex. vara kopparpläterade ytor på ett mönsterkort men kan också 

utgöras av kontaktdon. En enkel fixtur kan bestå av ett bord med nålar i undersidan där en DUT läggs 

för att sedan manuellt pressas mot nålarna så att testpunkterna ansluts till mätinstrument. En mer 

avancerad fixtur kan innehålla motorer och sensorer för en helt automatiserad testprocess.  

 

För att styra fixturer och tester på Flextronics används idag styrelektronik som är avancerad och i vissa 

fall uppdelad på olika kretskort. Figur 3 visar en typisk testfixtur, i övre delen syns en låda med 

styrelektroniken och kretskortet nedanför hanterar styrning av elmotorer. Testobjektet placeras i 

luckan med handtag. 

Figur 3. Testfixtur för mobiltelefoner 
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3.1.1 Kravspecifikation 

Förstudien ledde till en kravspecifikation för det nya systemet. Fokus lades på att kunna göra de mest 

vanliga och grundläggande testerna. Dessa innefattar spänningsmätning, digital styrning och seriella 

kommunikationsprotokoll. Även USB-anslutning och bootloader ansågs vara viktiga krav. Den 

fullständiga kravspecifikationen för hela testplattformen kan ses i bilaga 2. 

3.1.2 Nytt system 

I den nya styrelektroniken söktes ett enklare användargränssnitt och mer grundläggande funktionalitet. 

Det nya systemet skulle klara av att styra digitala signaler och göra spänningsmätningar. Även 

möjlighet till kommunikation med sensorer önskades. Kontakter och kabeldragning var också en fråga 

som var relevant för systemets utformning. Nuvarande styrsystem hade många kontaktdon av äldre 

sort och ineffektiv utnyttjande av kablage. Det nya testsystemet ansågs inte behövas inneslutas i en 

låda då fixturen oftast är fullgott skydd.  

 

Ett koncept för ett modulärt testsystem togs fram. Systemet delades upp i ett antal tänkta kort med 

olika funktioner, dessa kort var tänkta att anslutas till ett bakplan med USB-hub och 

spänningsmatningar. Alla kort skulle ha USB-anslutning och styras av en applikation från en 

gemensam PC.  

 

De modulkort som ansågs behövas var: 

 

 Instrumentswitch  

 Motorstyrning 

 Kommunikation 

 Spänning- och strömstyrning  

 Digital in- och utsignalhantering (I/O) och analoga mätningar. 

 

Det sistnämnda kortet ansågs vara mest användbart och med tanke på tidsramen för arbetet 

fokuserades utvecklingen på detta kort. I fortsättningen är det detta kort som menas med prototypkort 

och mätkort. Ett blockschema över designen visas i figur 4. Prototypkortet som är fokus för arbetet 

består av blocken ”I/O & Analog” och ”Kommunikationsmodul”. 
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Figur 4. Koncept för en modulär testplattform 

Enligt kravspecifikationen behövde mätkortet ha många anslutningar för digitala utgångar. AD-

omvandling och USB-anslutning med möjlighet till användning av bootloader.  

En mikrokontroller har valts som kärna i mätsystemet istället för en mikroprocessor eftersom 

mikrokontroller uppfyller dessa krav och samtidigt håller en låg kostnad. Fördelar med 

mikrokontroller var det integrerade arbetsminnet, kommunikationsgränssnitt och inbyggd AD-

omvandlare, med en mikroprocessor hade många funktioner behövts läggas till med externa 

komponenter.  

 

Avsikten var att välja en mikrokontroller som kunde vara gemensam för alla olika kort. Med USB 

skulle alla kort kopplas till PC för styrning och med samma typ av mikrokontroller i alla kort blir 

mjukvaruutvecklingen enklare. Alla korten skulle vara anslutna till ett gemensamt bakplan som förser 

varje kort med USB-kontakt till PC och spänningsmatningar. Figur 5 visar ett blockschema för hur ett 

generellt kort kan se ut.  
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Figur 5. Blockschema för en generell modul i testplattformen 

3.1.3 Anslutningar 

Mätkortets externa anslutningar består av en USB-kontakt som förutom kommunikation ger 

matningsspänning till mikrokontrollern från USB-portens +5 V. Även gränssnitt för programmering 

genom PDI-kontakt och matningsspänningar till högdrivarna ska finnas. Mot testobjektet och fixturen 

finns det anslutningar för analoga mätningar, kommunikationsgränssnitt och digital styrning. Ett 

exempel för möjliga anslutningar kan ses i figur 6. 

 

Figur 6. Blockschema för mätkortets anslutningar. 
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3.2 Utvecklingsfasen 

Efter konceptstadiet och kravspecifikationen avgränsades examensarbetet till att endast ta fram en 

prototyp för I/O, analogmätning och kommunikationsgränssnitt. En översikt av implementerade 

funktioner kan ses i figur 7.  

3.3 Kretsschema 

Kretsschemat ritades med mjukvaran OrCAD och delades upp i tre delar. En kärna för den generella 

delen av mätkortet. In- och utsignaler är delen för mätkortets analogmätning, hög- och lågdrivare, 

samt kommunikation. Operationsförstärkarkopplingar innehåller kretsschema för de analoga 

ingångarnas buffertkretsar. Kretsscheman finns i bilaga 1. 

3.3.1 Kärna 

Kärnan innehåller kopplingarna för status-lysdioder, adressbrytare, stiftlist för programmering genom 

PDI-gränssnitt. Spänningsregulator från +5 V till +3,3 V, Spänningsmatning med tillhörande 

avkopplingskondensatorer, USB-anslutning med termistorskydd och zenerdiodskydd.  

Termistorer används på USB-datalinjerna för att skydda mot eventuella kortslutningsströmmar. 

Dioderna är till för skydd mot ESD och överspänning. 

 

Mikrokontrollerns reset-pinne behöver ett pull-up motstånd för att fungera. Spänningsregulatorn har 

två kondensatorer på 10 µF för stabilisering av spänningen. Avkopplingskondensatorernas värden 

rekommenderades till l00 nF enligt mikrokontrollerns datablad. Kondensatorerna fungerar som buffrar 

för spänningen och som skydd mot transienter på strömförsörjningen. En fysisk switch har kopplats 

till jord, dess funktion är att jorda pinnarna som håller reda på adress. Adresspinnarna är avsedda att 

sättas till logisk etta med mikrokontrollerns interna pull-up motstånd.  

 

Figur 7. Mätkortets funktionsblockschema. 
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Alla fyra status-lysdioder drivs med en transistorkapsel. Kapseln innehåller fyra BJT-transistorer och 

dessa är kopplade så att en ström av ca 15 mA flödar genom dioderna vid logiskt etta. Dioderna har 

kopplats till kollektorn på BJT-transistorer för att mikrokontrollern inte ska driva för höga strömmar 

och som skydd. Spänningsfallet på dioderna antas vara 2,1 V och den önskade strömmen sätts till 15 

mA, slingorna drivs med +5 V. Detta ger att ett standardvärde från resistorserie E6 på 220 Ω är 

acceptabelt.  

Lysdiodernas resistorvärden har räknats ut enligt följande: 

𝑅 =
𝑈

𝐼
=>

5 − 2,1

0,015
= 193,33 … ~220 Ω    (1) 

  

3.3.2 In- och utsignaler 

Denna del av kretsschemat beskriver kopplingarna för mikrokontrollerns digitala utgångar, 

kommunikationsportar och analoga ingångar. Kommunikationsporten skyddas på samma sätt som 

USB och programmeringskontakten mot ESD och kortslutningsströmmar.  

Högdrivarna är avgränsade från mikrokontrollerns styrpinnar med resistanskapslar. Pinnar på hög och 

lågdrivarna som inte används har jordats eller lämnats flytande enligt databladens anvisningar. 

Högdrivarna har även en diod och en resistans parallellt mot jord för att skydda mot bakströmmar från 

drivning av induktiva laster. Kontakterna mot DUT och fixtur är inritade längst till höger. En bild på 

den valda kontakten har lagts in för att underlätta korrekt montering av kablage. 

3.3.3 Operationsförstärkarkopplingar 

Denna del beskriver bufferten mellan mikrokontrollerns analoga ingångar och den yttre kontakten. 

Designen är densamma för alla analoga ingångar. Elektroniken för de analoga mätningarna har 

designats för att i teorin kunna mäta spänningar upp till 24 V. OP-förstärkarna matas med +24 V och  

-5 V. +24 V kopplas in från huvudkontakten medan -5 V förses från en spänningsinverterare som 

inverterar huvudkontaktens +5 V. Spänningsinverteraren har kopplats enligt databladets anvisningar 

för att få ut -5 V.  

 

Figur 8. Buffertsteg 

OP-förstärkarna har kopplats som spänningsföljare vilket innebär att spänningen som matas ut är lika 

med den som matas in. En resistans har placerats innan OP-förstärkaren för att skydda dess ingångar. 
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Efter OP-förstärkaren sitter en kombinerad spänningsdelare RC-filter för filtrering av höga frekvenser. 

OP-förstärkarna har avkopplingskondensatorer på spänningsmatningarna för skydd mot transienter. 

Spänningsdelaren valdes för att dela ned inspänningen med en faktor 9,2 vid likspänning, R1 = 8,2 

kΩ, R2 = 1 kΩ.  

24 𝑉 ∗
1

9,2
 ~2,61 𝑉   (2)  

Detta ger att den teoretiska maximala inspänningen som de analoga ingångarna matas med är 2,61 V, 

detta är en accepterad inspänning för mikrokontrollern.  

Ekvation för spänningen som når den analoga ingången: 

𝑉𝑖𝑛 = 𝑉𝑢𝑡 ∗
𝑅2

√(𝑅1𝑅22𝜋𝑓𝑐)2 (𝑅1 + 𝑅2)2
   (3) 

Gränsfrekvensen f räknades ut med:  

𝑉𝑖𝑛

𝑉𝑢𝑡
=

1

9,2√2
=

𝑅2

√(𝑅1𝑅22𝜋𝑓𝑐)2 + (𝑅1 + 𝑅2)2
   (4) 

Kondensatorn valdes till 10 nF för en gränsfrekvens f på ca 18 kHz. 

3.4 Hårdvara 

Stort fokus lades på att hitta komponenter med tålighet mot ESD och kortslutningar. Vägledande för 

detta var kravspecifikationen och pris.  

3.4.1 Elektriska skydd 

Kretskortet är designat för att skydda mikrokontrollern mot ESD och överspänningar från kontaktdon. 

Vid en överspänning kommer clamp-dioderna börja leda strömmen bort från mikrokontrollern och en 

termistor begränsar flödet av ström in i mikrokontrollern. Vid överspänning från Vin flödar ström 

genom termistorn och dioden mot jord enligt figur 9. 

Figur 9. Zener-diod tillämpad som spännings-clamp 
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3.4.2 Anslutningar 

Kretskortet utrustades med totalt 52 kontaktutgångar och 14 kontaktingångar. Se bilaga 1 med 

kretsschema för fullständig utseendebeskrivning. För att underlätta identifikation av funktionerna som 

kablarna är kopplade till har kablarna färgkodats med avseende på funktion. För att använda 

högdrivarna måste en matningsspänning anslutas på I/O-kontakten, det går att mata fyra drivare med 

en spänning och fyra andra med en annan spänning. För att kunna mäta analogt behöver 

huvudkontaktens +24 V stift vara inkopplat för att förse OP-förstärkarna med matningsspänning. För 

att programmera mikrokontrollern ansluts en kontakt med PDI-gränssnitt till en stiftlist i hörnet av 

kortet enligt figur 20. 

 

Analogmätningskontakt 

Denna kontakt har 16 st ingångar för analoga mätningar och två jordledare. 

IO-kontakt 

Kontakten med 24 ledare har 8 st högdrivare och 8 st lågdrivare. Högdrivarnas spänning kan ställas in 

genom att applicera önskad spänning på stift 21 och 22. Driver_Voltage_A respektive 

Driver_Voltage_B i kretsschemat. Den första matar högdrivare 0 till 3 och den andra 4 till 7. Det går 

därmed att mata ut två olika spänningar samtidigt. Kontakten har dessutom fyra jordledare. 

Kommunikationskontakt 

Kommunikationskontakten har förutom två jordledare 8 st ledare som kan användas för 

kommunikation genom I2C, SPI och USART. I2C kan inte användas samtidigt som USART då de har 

en gemensam ledare. 

Huvudkontakt 

Huvudkontakten innehåller anslutningar för +12 V, +24 V två jordledare och USB. En vanlig USB-

kabel har skalats och anslutits till stiften. 
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3.4.3 Komponenter 

Här beskrivs de komponenter som ingår i designen och hur de används i mätkortet. Alla komponenter 

förutom kontaktanslutningarna och adressreglaget är ytmonterade. 

Mikrokontroller 

I denna tillämpning valdes en mikrokontroller från Atmel då tidigare testsystem på Flextronics bygger 

på dessa och på grund av den kostnadsfria utvecklingsmiljön med färdiga applikationsinterface (API). 

Mikrokontrollerserie har valts med hänsyn till kommunikationsgränssnitt och antalet in- och 

utsignaler. Mätsystemets mikrokontroller valdes till AtxMegaC3-serien som är en 8-bitars 

mikrokontroller, dessa mikrokontroller finns med olika flashminnesstorlekar från 32 kB upp till 384 

kB. Mer specifikt valdes en “ATXMEGA128C3”. Denna har stöd för flera olika kommunikations-

protokoll. Det finns en USB-anslutning och flertal anslutningar för I2C, SPI och USART finns 

tillgängliga på mikrokontrollerns portar. ATXMegaC3 serien kan programmeras genom PDI med en 

”AVR JTAGICE mkII” eller genom USB med en bootloader. Mikrokontrollern har inbyggt skydd mot 

ESD men rekommendationen från tillverkaren är att förstärka skyddet med specialiserade 

komponenter. Tabell 1 beskriver de egenskaper och funktioner på mikrokontrollern som är relevanta 

för mätkortet [6] [7]. 

 

Maximal frekvens 32 MHz 

Arkitektur 8-bit AVR 

UART 3 st  

TWI (I2C) 2 st 

SPI 5 st 

USB 1 st full speed device 

Flashminne 128 kilobytes 

Bootminne 8 kilobytes 

 

EEPROM 8 kilobytes 

 

SRAM 8 kilobytes 

ADC-kanaler 16 st 

ADC-upplösning 12 bit 

ADC-Hastighet 300 ksps (kilosamples per sekund) 

Antal pinnar 64 st 

I/O pinnar 50 st 

Timer 5 st 

Temperaturområde för drift -40 till 85 (grader celsius)  

Matningsspänning 1,6 – 3,3 V 

I/O spänning 1,6 – 3,3 V 
Tabell 1. Egenskaper för AtxMega128C3 

AD-Omvandlare  

Mikrokontrollerns inbyggda AD-Omvandlaren har inbyggda referensspänningar på upp till +2,065 V 

och med nuvarande spänningsdelare klarar den av att mäta spänningar mellan 0 till +18,1 V. Den har 

12-bitars upplösning och möjlighet till både differentiella och enkeltrådade mätningar. 

Samplingshastigheten är upp till 300 kHz för 12 bitar eller 400 kHz för 8-bitars sampling. Det finns en 

analog komparator (AC) på både port A och port B dessa kan användas i kombination för att 

kontrollera att den uppmätta spänningen är inom ett visst område [8]. 
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Ferritkula 

På grund av dess induktiva egenskap fungerar ferritkulan som skydd mot högfrekventa störningar på 

strömförsörjningen till AD-omvandlaren. 

Högdrivare 

Högdrivaren ”VNQ7140AJ-E” kan användas för att driva mellan +4 till +28 Volt. En utsignal från 

mikrokontrollen styr högdrivarens av- och på-läge. Vid logisk etta leder drivaren. Logisk nolla stänger 

av drivaren som gör att utsignalen från drivaren blir odefinierad. Högdrivaren fungerar som skydd mot 

kortslutning eftersom en kortslutningsström snabbt gör drivaren överhettad och gör att den stängs av 

tills temperaturen har sjunkit. Drivaren stänger av vid ca 175 grader C och börjar fungera igen vid ca 

135 grader C efter en växling av insignalen. En drivarkomponent klarar som mest 12 A. 

 

Figur 10. Högdrivare 

 

Högdrivaren används för att driva spänningar mellan 4-28 V. Denna är kompatibel för styrning från 

mikrokontroller och är skyddad mot överspänningar och kortslutningsströmmar. Komponenten stänger 

av strömdrivningen vid överhettning eller för låg spänning och kan även avge feldiagnostiska signaler 

när detta sker. 

Lågdrivare 

Lågdrivaren har implementerats för jordning av anslutningspunkter. Denna komponent kan användas 

för att styra jordning av en last. Kortslutningsströmmar begränsas med ett överhettningsskydd och 

spänningar begränsas omkring 46 volt.  
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Lågdrivaren ”VNLD5300TR-E” kan användas för att jorda en last. Om lågdrivaren är inaktiv blir 

lasten isolerad från jord. Även lågdrivaren är termiskt skyddad mot kortslutningsströmmar. En insignal 

styr jordning av lasten. 

Figur 11. Lågdrivare 

Diod 

En småsignaldiod av typen “CDSU101A” valdes som skydd för högdrivarna. Denna sitter som skydd 

mot negativa spänningar på högdrivarens jordledare. 

Kondensatorer 

Ytmonterade keramiska kondensatorer med olika värden. Dessa har valts i storlekar från 0603  

(1,6 mm × 0,8 mm) och 0805 (2,0 mm × 1,25 mm). 

Kontakter 

Mätkortet har utrustats med kontakter av typen “Microfit 3.0”. De är fyra till antal och alla har olika 

antal stift. Gemensamt för dessa är att de klarar upp till 5 ampere per stift, är låsbara, hålmonterade 

och har isolerade stift. Kontakter med 90 graders vinkling har valts för att lätt komma åt kretskortets 

kontakter från sidan. Det finns även kontakter i denna serie som är avsedda för montering på bakplan. 

Mätkortet har även en sexpolig stiftlist för anslutning av programmerare.  

Lysdioder 

Mätkortet har utrustats med fyra lysdioder som används för statusindikering. 

Dioderna valdes med färgerna röd, orange, gul och grön och alla har en ungefärlig framspänning på 2 

volt och 20 mA rekommenderad maximal ström.  

Operationsförstärkare 

LP324D är en kapsel med fyra operationsförstärkare (OP-förstärkare). Dessa används som skydd till 

de analoga mätingångarna. OP-förstärkarna matas med +24 V och -5 V 

Egenskaper:  

Supply voltage range 32 V (maxvärde) 

Input voltage: -0,3 - 32 V (maxvärde) 
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Resistorer 

Resistorer med olika värden, kapselstorleken 0603 (1,6 mm × 0,8 mm) har använts. 

Spänningsomvandlare 

TC7660S är en spänningsomvandlare från positiv till negativ spänning, omvandlingen sker till -5 V 

med en inspänning mellan +1,5 V och +12 V. 

Spänningsregulator 

Linjärregulatorn LM1117-3.3 reglerar en +5 V spänning till +3,3 V. Komponenten behöver två 

stabiliseringskondensatorer placerade i närheten av komponenten. 

Termistorer 

Termistorer är resistiva komponenter som ändrar resistans i förhållande till temperatur. Mätkortet 

använder typen “Positive Thermistor Coefficient” (PTC) som ökar sin resistans vid höga temperaturer. 

Denna egenskap fungerar som strömbegränsare eftersom höga strömmar gör att komponenten snabbt 

blir varm. Vid kortslutning kan en ”snabb” termistor bli högimpediv redan efter några millisekunder 

Transistorer 

MMPQ3904 - Transistorarray med fyra BJT-transistorer 

Dessa används till att skydda mikrokontrollerns pinnar och driva lysdioderna på mätkortet. 

Spänningsclamp 

IC-krets ”uClamp3304A” med fyra stycken clamp-dioder för ESD-skydd och spännings-clamp. Klarar 

ESD-urladdningar på upp till 15 kV. 

Adressbrytare 

Mätkortet behövde en adressbrytare med fysisk inställning. Den valda kapseln är en ”DIP-Switch” och 

har fyra brytare och kan därför användas för 16 adresser. 
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3.5 Design av mönsterkort 

Mönsterkortet ritades med hjälp av programmet PADS Layout från nätlistor som importerats från 

OrCAD. Mönsterkortet är ett flerlagerkort som har designats med fyra lager där två lager i mitten är 

jordplan och ett av dessa även innehåller ledare, bara det översta lagret är bestyckad med 

komponenter. Eftersom tre lager användes för ledare och att de flesta komponenterna var ytmonterade 

underlättades ledningsdragning. Endast de yttre kontakterna och adressväljare är hålmonterade för att 

få bättre mekanisk hållfasthet och monteringshål har gjorts i alla hörn för enkel montering inuti en 

fixtur. 

 

Figur 12. Mönsterkortets olika lager 

Mönsterkortets dimensioner är 60 × 95 mm, detta är en följd av att designen är gjord med 

utgångspunkten att huvudkontakten mot PC ska positioneras på ena sidan av mönsterkortet och de tre 

andra kontakterna mot DUT och fixtur på andra sidan. Programmeringskontakten har placerats i 

utkanten för att vara åtkomlig. Den kommer användas mest vid början av utvecklingen då 

huvudkabeln med USB kommer att ta över för programmering under drift. Mikrokontrollern är kärnan 

i mätkortet och har placerats så centralt som möjligt och vridits 45 grader för att vinkla så många 

pinnar som möjligt mot rätt funktioner. Vridningen av mikrokontrollern bidrog till att få den mest 

tillgängliga pin-placeringen för de olika planhalvorna. 

Designen av mönsterkortet gjordes med tanke på att dela upp analoga och digitala signaler på olika 

halvor. Strömledningar drogs också så långt ifrån analoga signaler som möjligt. Detta är viktigt på 

grund av störningar som kan spridas från strömledarna i mönsterkortet. Mönsterkortets strömledare 

gjordes extra breda för att tåla högre strömmar.  

Figur 13. Impedansanpassning av USB-ledare 



 

20 

 

USB och andra kommunikationsledare drogs med så kort sträcka som möjligt. USB-ledarna 

designades för att få ungefär 90 Ω i differentiell resistans, ett sätt att göra detta är att designa för 

ungefär 45 Ω för de enskilda ledarna. Det är även viktigt att hålla ledarna lika långa. I figur 13 visas 

USB-ledarnas (D+ och D-) signalvägar från kontakten i nedre vänstra hörnet till mikrokontrollern. 

Lysdioder har placerats på ytterkanten för synlighet och för att signalerna dit inte är störningskänsliga. 

Kondensatorer har placerats så nära som möjligt till sina tillhörande komponenter för att minimera 

strömloopar i mönsterkortet. Jordningsvior har också placerats nära jordade komponenter av denna 

anledning. Jordledningar som passerar flera komponenter undveks och istället har jordning i 

stjärnmönster eftersträvats där egna jordvior för komponenter inte var möjligt. Mönsterkortets design 

kan ses i figur 15. 
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Figur 14. Mönsterkortets samtliga fyra lager 
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4 Mjukvara 

Detta kapitel beskriver utvecklingen av mjukvaran till mikrokontrollern och innehåller en beskrivning 

av kodens uppbyggnad. 

4.1 Utvecklingskort 

Utveckling av mjukvara har skett på utvecklingskortet ”Xmega-C3 Xplained” under tiden det tog att 

beställa och montera mönsterkort och komponenter för prototypen. Utvecklingskortet är monterat med 

samma serie av mikrokontroller som valts till prototypen. 

4.2 Atmel Studio 

Mjukvaran till mätsystemet har utvecklats med programvaran “Atmel Studio 6.1”. Atmel Studio 

tillhandahåller flertal olika API som gör det enkelt att snabbt komma igång med att skriva 

applikationer till mikrokontroller. 

4.3 Kodbeskrivning 

Följande avsnitt är en beskrivning av koden. Förutom bootloader och main-loop med två aktiviteter 

används två timers. 
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4.3.1 Bootloader 

Bootloadern är placerad i ett särskilt minne som är det första som exekveras vid en uppstart. 

Bootloadern kontrollerar en flagga som är satt ifall användaren exekverar ett bootloader-kommando 

vid körning. Om flaggan är satt kommer bootloadern återställa flaggan och försätta mikrokontrollern i 

bootloader-läge som gör att användaren kan skriva in ny mjukvara. Ifall mikrokontrollern startas om 

innan ny mjukvara skrivits in kommer bootloadern starta den vanliga applikationen istället. 

FLIP (Flexible In-system Programmer) är ett program från Atmel som kan användas för att 

programmera mikrokontroller genom USB när dessa befinner sig i bootloader-läge. 

4.3.2 Main 

Main-funktionen innehåller initieringar och konfigurationer för in- och utportar, timers, USB-

kommunikation, variabler, AD-omvandlare och avbrottsrutiner. Efter initiering av systemet börjar en 

oändlig programloop med två processer, en för analoga mätningar och en för kommandohantering. 

Den förstnämnda mäter och sparar resultatet på alla analog-digital ingångar och den andra lyssnar efter 

Figur 15. Programstruktur 
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tecken på den virtuella COM-porten genom USB och utför kommandon. I main finns även definitioner 

för lysdiodernas blinkningar som anropas av avbrott som genereras från timer 0 och timer 1, dessa två 

timers styr mätkortets lysdioder vid inmatning av kommandon. 

4.3.3 Analoga mätningar 

 

AD-omvandlaren initieras för att användas för mätningar av typen single-ended. Detta gör att det finns 

16 ingångar för AD-omvandlaren. I samband med initieringen hämtas kalibreringsvärden från 

mikrokontrollerns minne. Dessa värden är förprogrammerade av tillverkaren och gör AD-

omvandlarens överföringsfunktion för omvandling mer linjär [9]. 

Processen mäter alla analoga ingångar vid anrop och mätvärden sparas kontinuerligt i flashminnet där 

de finns tillgängliga för eventuella avläsningar. För att få mer stabila värden räknas resultatet ut med 

följande tilldelning: 

 

𝐴𝐷𝐶𝑂𝑙𝑑𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡 =
(𝐹 − 1) ∗ 𝐴𝐷𝐶𝑂𝑙𝑑𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡 + 𝐴𝐷𝐶𝐺𝑒𝑡𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡

𝐹
   (5) 

 

Där F är filterkonstanten. Filterkonstanten är för närvarande tilldelad värdet 2. detta gör att ett 

medelvärde av det gamla och nya mätvärdet blir det aktuella mätvärdet. Vid val av högre 

filterkonstanter blir det gamla värdet viktat mer än det nya värdet och snabba ändringar av mätvärdet 

påverkar inte mätresultatet lika mycket. 

Figur 16. Analog mätning 
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4.3.4 EEPROM 

Funktioner för att skriva till mikrokontrollerns EEPROM-minne behövde implementeras för att inrätta 

en permanent bootloader-flagga. Även mätkortets hårdvarurevision och serienummer sparas i 

EEPROM, dessa kan vid behov uppdateras under körning. Vid skrivning till EEPROM måste en hel 

page skrivas åt gången. En page är 32 byte i ATXMega128C3. 

Det finns en läsfunktion som läser hela pages som sparas till flashminnet. Både page för 

hårdvarurevision och serienummer läses av samtidigt vid en läsning.  

4.3.5 Kommandohantering 

 

Detta är en process som hanterar inläsning och utskrift av tecken till den virtuella COM-porten. 

Funktionen är uppdelad i två delar, en som lyssnar efter tecken och en som skriver tecken och styr 

mikrokontrollen. Den hanterar även utförandet av kommandon. 

Processen börjar med att lyssna efter tecken på kommunikationsporten. Om det finns ett tecken att ta 

emot och ett meddelande inte redan har tagits emot börjar funktionen med att spara ner tecknet i 

minnet. Det finns en meddelandebuffert som tecknet sparas till om det inte är ett returtecken eller 

linjematning. Vid bakstegstecken rensas bufferten på ett tecken. Vid returtecken sätts en flagga till 

Figur 17. Kommandohantering 
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sann för att signalera att ett meddelande har mottagits. Om meddelandebufferten blir full kommer 

funktionen fortsätta direkt med att avkoda meddelandet. Mottagna meddelanden jämförs med de 

kommandon som finns och vid matchning utförs kommandot. Korrekt kommando signaleras med grön 

lysdiod och felaktigt kommando signaleras med röd lysdiod. Gul lysdiod används för att signalera att 

ett tecken har mottagits. Beskrivning av de kommandon som finns går att läsa om i 

användarhandledningen. 

4.4 Kommunikation från PC 

Mätkortet kan användas som en USB-enhet. PCn upptäcker enheten automatiskt och kan 

kommunicera genom virtuell COM-port. För kommunikation användes programmet TeraTerm. De 

kommandon som finns är listade i tabell 2. 

 

Kommando Beskrivning 

OUT HI X ON  

 

Där X är 0-7. slår på högdrivare med angivet nummer 

OUT HI X OFF Där X är 0-7. slår av högdrivare med angivet nummer 

 

OUT LO X ON Där X är 0-7. slår på lågdrivare med angivet nummer 

 

OUT LO X OFF Där X är 0-7. Slår av lågdrivare med angivet nummer 

 

OUT Skriver ut hög- och lågdrivarens nuvarande konfiguration 

ADC Skriver ut alla 16 AD-omvandlare 

ADC X Skriver ut AD-omvandlare nr X där X är 0-15 

INFO? Skriver ut enhetens information 

WRITE HW Låter användaren skriva in hårdvarurevision 

WRITE SERIAL Låter användaren skriva in serienummer 

ID? Skriver ut enhetens id-nummer 

BOOT Försätter mikrokontrollern i bootloader-läge 

TOGGLE COM Kommando för testning av kommunikationspinnarna 
Tabell 2. Terminalkommandon 

TOGGLE COM 

Detta kommando alternerar pinnarna på kommunikationskontakten mellan hög och låg. Används som 

testfunktion tills funktionaliteten på dessa kommunikationsgränssnitt kan utvärderas. 

 
BOOT 

Bootloader-kommandot sätter en bootloader-flagga i EEPROM och aktiverar watch dog timer som gör 

att mikrokontrollern startas om till bootloader-läge. Ett program kan då användas för att ladda in en ny 

applikation. 

 

INFO? 

Skriver ut enhetens information. Denna information lagras dels i mikrokontrollerns flash-minne och 

dels i EEPROM-minnet. Information som namn, mjukvarurevision och datum anges i källkoden 

medan hårdvarurevision och serienummer kan skrivas in till EEPROM under körning genom att 

skicka kommandon. EEPROM raderas endast vid en chip erase och sparas om enheten slås av eller om 

mjukvaran byts ut.  
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WRITE HW  

Skriver till EEPROM till en page som är avsedd för hårdvarurevision, om något ändras i hårdvaran 

under enhetens drift ska denna uppdateras. 

 

WRITE SERIAL 

Skriver till EEPROM till en page som är avsedd för serienummer. 

 

ID? 

Skriver ut enhetens ID-nummer. Detta nummer ställs in fysiskt med 4 st switchar som sitter på 

mätkortet. 
 

ADC  

Skriver ut mätvärden från alla AD-omvandlarpinnar 

 

ADC x  

där x är en siffra mellan 0-15 skriver ut angiven analog ingång. Icke anslutna analogmätningsingångar 

visas i gränssnittet som största möjliga spänning. Detta beror på att när OP-förstärkarnas ingångar inte 

är anslutna matas den högsta möjliga spänningen ut från OP-förstärkaren.  

 

OUT HI/LO x ON/OFF 

Out styr hög och lågdrivarna. Även en viss inmatningskontroll finns implementerad. 

För att styra drivarna skrivs “out” följt av “hi” eller “lo” för hög- respektive lågdrivare, följt av 

siffra mellan 0-7 följt av “on” eller “off” för att aktivera eller avaktivera angiven drivare. Vid 

lyckad inmatning svarar porten med argumenten som matades in. T.ex. ”OUT HI 5 ON”. 

 
OUT 

Skriver ut aktuell drivarkonfiguration där drivare 0 är längst till vänster och 7 längst till höger. En etta 

betyder att drivaren är aktiv och ledande.  
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5 Resultat 

Här presenteras den färdiga prototypen till styrelektronik som resulterade av examensarbetet. 

5.1 Kretskort 

Mönsterkortet monterades med beställda komponenter och kablage tillverkades för alla kontakter med 

hjälp av produktionsavdelningen på Flextronics.  

Figur 18. Färdigmonterat kretskort 
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    Figur 19. Prototypkort med alla kontakter anslutna 

5.2 Tester 

Här beskrivs tester som utförts på systemet 

5.2.1 AD-omvandlare 

AD-omvandlarens OP-förstärkare matades med +24 V och en mätserie från 0 till +24 V utfördes. AD-

omvandlaren visade sig nå sitt maximala värde redan vid +18,1 V på mätingången. 

Därefter gjordes en mätserie från 0 till +18 V för att mäta noggrannheten på AD-omvandlingen, 

resultatet kan ses i figur 21. Värden från mätkortets AD-omvandlare har jämförts med de från en 

digital multimeter av modell ”Fluke 87”. Multimetervärdet antogs vara det sanna mätvärdet. AD-

omvandlarens värden visade sig vara lite större och avvek som mest med +70 mV från 

multimetervärdet och medelavvikelsen var +44 mV, en annan observation var att efter 9 volt ökade 

mätavvikelsen. Mätvärdet för 0 volt visade ingen skillnad. Den teoretiska upplösningen för mätspannet 

är ca 5 mV baserat på 12 bitars upplösning av spänningsintervallet. 
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Figur 20. Differens av mätspänning 

5.2.2 Drivning av last med högdrivare 

En spänning på 24 V från ett spänningsaggregat kopplades till en av högdrivarna och en av ledarna på 

drivaren anslöts till jord i serie med en effekttålig last och en digital multimeter. Lasten var justerbar 

mellan 0 och 100 Ω. Strömmen från ledaren uppmättes till som mest 2,7 A. En högre ström testades 

inte då spänningsaggregatet inte kunde leverera mer. Drivningen var stabil i två minuter tills testet 

avbröts.  

5.2.3 Kortsluten högdrivare 

Högdrivaren kortslöts direkt till jord. Resultatet blev att den snabbt stängdes av och strömmen 

minskade till omkring 0,1 A.  

5.2.4 Strömsänkning med lågdrivare 

Lågdrivarens kapacitet för strömdrivning undersöktes genom att koppla spänningsaggregatet till 

lågdrivaren genom en last och en digital multimeter. Lasten varierades från 100 Ω och nedåt tills 

lågdrivaren stängdes av. Maximal stabil strömdrivning som uppmättes genom lågdrivaren var 0,9 A. 

5.2.5 Överspänning 

+24 V anslöts på D+, D- och +5 V på den 8-poliga huvudkontakten. 
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Syftet med detta test var att undersöka tåligheten på huvudkontakten genom att undersöka vad som 

händer ifall +24 V förväxlas med D+, D- eller +5 V. Spänningen applicerades i ungefär 10 sekunder 

på varje kontakt. Efter testet återhämtade mikrokontrollen normal funktion. Däremot hade 

spänningsinverteraren för -5 V slutat fungera. Det kan noteras att inverterarens ingång för +5 V saknar 

skydd mot överspänningar. 
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6 Diskussion  

I detta kapitel utvärderas resultatet och framtida vidareutveckling diskuteras, sist kommer slutsatser av 

arbetet. 

6.1 Spänningsdelare 

Spänningsdelaren i bufferten för de analoga ingångarna kan räknas om för att få ett större mätområde 

än +18,1 V. Det bör vara möjligt att få ett mätområde upp till ca +22 V om OP-förstärkarna matas med 

+24 V. Denna valdes ”fel” eftersom den interna referensspänningen antogs vara högre när designen 

gjordes. Den maximala interna referensspänningen är +2,065 V och den nuvarande 

spänningsdelningen kan vid +24 V ge +2,61 V. Spänningsdelningens faktor bör därför ökas. Ett 

förslag är att öka faktorn till 1/12, då går det i teorin att mäta spänningar på +24 V som med 

delningen ger 24/12 = +2 V vilket är inom den interna referensspänningen +2,0625 V. Ett annat 

alternativ är att använda sig av en extern referensspänning som är högre. 

 
Ett annat problem som upptäcktes var att spänningsdelarna bränner för stor effekt vid full belastning. 

Detta sker om alla operationsförstärkare matas med +24 V och samtidigt är obelastade. En lösning på 

problemet är att jorda de analoga mätkablar som inte används vilket gör att ingen ström matas ut från 

OP-förstärkarna. Spänningsdelningen kan även göras mer högohmig för att minska 

effektförbrukningen. En för högohmig spänningsdelare kan bidra till att det blir felaktiga mätvärden 

och därför bör ett värde hittas som är en balans mellan effektförbrukning och impedans. 

6.1.1 Mönsterkortsdesign 

Följande är anmärkningar på mönsterkortsdesignen. 

 Alla diodmarkeringar på mönsterkortet saknade märkning för strömriktning som indikerar hur 

de ska placeras i rätt riktning.  

 

 Avkylningsyta i kopparlagret saknas för högdrivarna vilket skulle förbättra värmeavgivningen 

och därmed kapaciteten för strömdrivning. 

 

 Det är krångligt att omvandla standard USB-kabel till microfit 3.0 kontakter. Det kan därför 

vara bättre att placera en kontakt för vanlig mini-USB och separat kontakt för 

spänningsmatningar. Då undviks också risken för felkopplingar på mikrokontrollerns 

anslutningar. 

 

 Pull-up resistorn till reset blev kortsluten av misstag i mönsterkortsdesignen. 

 

 Resistans R208 i kretsschemat var kortsluten så att klocksignalen för PDI blev direktansluten 

till 3,3 V, kortslutningsledaren för den komponenten behövde skäras av för att prototypens 

PDI-gränssnitt skulle fungera. 

 

 OP-förstärkarens ben 4 och 11 för spänningsmatningar hade förväxlats. En tillfällig lösning 

blev att vända komponenten 180 grader eftersom benen var centrerade på kretsen. 
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6.2 Olinjära kapacitanser som ESD-skydd 

Multi-layer ceramic capacitor (MLCC) används ofta som avkopplingskondensator och kan användas 

som ESD-skydd. En kapacitans med högt kapacitansvärde är bättre för ESD-skydd. Vanliga 

kapacitanser minskar sin dielektriska konstant vid högre spänningar och den kapacitiva 

ledningsförmågan blir då sämre. 

 

Kapacitanser för ESD-skydd som är gjorda av anti-ferroelektriskt material skulle lämpa sig bättre för 

ändamålet på grund av en egenskap som gör att kapacitansen ökar vid högre spänningar. En vanlig 

X7R (keramisk) kapacitans minskar sin kapacitivitet vid högre spänningar. En AFE kapacitans kan 

därmed leda bort mer av strömmen som uppstår under en ESD-urladdning [10]. 

6.3 Förbättringsförslag 

Här listas några förbättringsförslag som kan implementeras i framtida revisioner av mätkortet. 

 Mjukvaran har programmerats i C vilket gör att optimal prestanda inte erhålls i 

mikrokontrollerns beräkningar. Det är möjligt att se över hur effektiv koden är och skriva 

utvalda delar i assembler för bättre prestanda om det behövs. 

 

 Högdrivaren har outnyttjade signalfunktioner som kan användas för att mäta ström. Även 

lågdrivaren ger utsignaler som kan användas för att signalera överhettning. Högdrivaren kan 

t.ex. användas för att mäta strömförbrukning vilket kan vara intressant för ytterligare 

testningsmöjligheter. 

 

 ”uClamp3304A” kan ifrågasättas för användning på USB. Komponenten kan bytas ut mot en 

mer USB-specifik skyddskomponent. 

 

 Skydd för spänningsinverteraren saknas och bör läggas till. 

 

 Skydd för överspänningar på +5 V matningen saknas. En spänningsclamp för +5 V skulle 

kunna läggas till, speciellt för att skydda spänningsinverteraren som är känslig för höga 

spänningar. 

 

 Kommunikationsgränssnitten bör funktionstestas. 

 

 Filteregenskapen på de analoga ingångarna skulle kunna justeras om till en gränsfrekvens på 

omkring 200 kHz för att inte förhindra AD-omvandling på det området. 

 

 USB-kommunikation kan i framtida utveckling hanteras av ett styrprogram med grafiska 

gränssnitt istället för ett terminalprogram. 

6.4 Slutsatser 

Styrelektroniken som tillverkades uppfyllde de krav som hade satts upp och går att använda i 

testfixturer i sitt befintliga utförande. Mätkortet klarar av en viss grad av överspänningar vilket är 

önskvärt i en testmiljö. Med några uppdateringar på design och med hjälp av fristående sensorer och 

instrument samt mjukvarustöd kan mätkortet bli en del av framtida fixturproduktion. 
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Bilaga 1 – Kretsscheman  

 
Operationsförstärkarkopplingar 
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In- och utsignaler 
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Bilaga 2 – Fullständig kravspecifikation 
Kravspecifikationen 

Följande är alla krav som togs fram för testplattformen. 

Krav på testplattformen 
Kraven som ställdes på testplattformen i sin helhet var följande: 

 Ska vara styrbart från en applikation i en PC. 

 Ska vara uppbyggt av fristående moduler i form av kretskort med egna styrkärnor. 

 Ska ta all kraft till DUT via separat kontakt. 

 Modulerna ska utformas så de går att sätta mot ett gemensamt bakplan. Bakplanet ska 

innehålla matningsspänningar och USB-kommunikation. 

Krav på modulerna 
Gemensamma krav för alla moduler: 

 USB anslutning mellan mikrokontroller och PC. 

 Virtuell COM-port, CDC profil i mjukvara. 

 Kommunikation med en COM-modul som ligger på Pc:n som håller koll på vilka kort som 

finns samt var de befinner sig. Man är inte intresserad av exakt vilken COM-port korten sitter 

på. Man använder adressen som man själv ställt in. 

 USB 5 V till mikrokontroller från USB-hub. 

 Ska innehålla minne som ej försvinner vid en uppdatering av mjukvara. Minnet innehåller 

information om typ av kort och tillverkningsdata. 

 Adressering för att hålla isär olika kort av samma typ. 

 Kortslutningssäkra in- och utgångar från modulen om möjligt. T.ex. spänningsmatning och 

signaler. 

 12 V och 24 V spänningsmatning för testsystemspänning där 5 V ej räcker till. Systemet ska 

kunna köras med båda spänningar separat eller samtidigt. 

 Innehålla bootloader som möjliggör uppdatering av mjukvara via USB-anslutningen. 

 Anslutning mot DUT till höger, anslutning till PC/Instrument till vänster. 

 Skruvhål för fastsättning. 

 Användargränssnitt som har en flik för varje typ av kort, samt en flik där man kan se vilka 

USB-portar som finns. 

 Statusdioder på varje kort. En för USB-matning, en som blinkar vid kommunikation, en som 

visar om kortet får felaktiga kommandon eller annat felläge. 

 Stöd för självtest i hårdvara och mjukvara. 

I/O Analogkortet (prototypkortet): 

 Digitala in- och utgångar. 

 Analog-Digitalomvandlare med 12 bitars upplösning. 

 Stöd för I2C, UART och SPI. 
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Bakplan 

 Minst USB 2.0 med 4 antal portar 

 Integrerad i ett bakplan för övriga moduler. 

 Self powered.  

 All strömförsörjning indragen i modulen. 

Sensormodul 

(Mestadels mjukvara som behöver göras och läggas i firmware) 

 Eventuellt kan den integreras i I/O modulen, då denna enbart innehåller en kontakt för I2C. 

 Styrning av sensorer via I2C i första hand, I2C får ej sammanblandas med I2C till DUT. 

 Temperatursensor (I2C) 

 Färgsensor/Ljussensor (I2C),(SPI) 

 Accelerometer (Analog, I2C eller SPI) 

 

Kommunikationsmodul 

 Kommunicera mot DUT 

 Alla kommunikationsgränsnitt ska kunna kopplas bort från DUT 

 CAN interface-modul 

 Flexray 

 UART (Om ej tillgänglig på prototypkortet) 

 SPI 

 I2C 

 RS485 

 RS232 

 Ethernet 

 Jumper för att omdirigera USB-kontakt direkt mellan DUT till USB-hub. Alternativet är att 

dra USB till DUT direkt från PC 

Motorstyrningskort 

 Styra en DC motor via H-brygga 

 Återmatning via encoder 

 Återmatning via analog tryck-mätare 

 12 V till 24 V på kortet, alternativt 24 V matning till motorn via extern kontakt. 

 Eventuell synkroniseringssignal mellan olika moduler kan vara av intresse. 

 

Programmerbart spänningsaggregat 

 Ska ta in 12 V och ge ut mellan 0-24 V till DUT 

 Kraften ska tas från ett internt power supply 

 

Internt spänningsaggregat 

 Implementeras i form av en ATX 24 V PSU eller annat standardiserat spänningsaggregat med 

24 V 

 

Instrumentswitch 

 Anslutning av en mätsignal eller stimuli till ett externt mätinstrument 

 Switcha in från 16 st ingångar till en utgång
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