
Konstruktion av kontroller för 
högspänningsswitchning 

Design of Controller for High Voltage 
Switching 

FILIP JAMBOR 

 

KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY  

I N F O R M A T IO N  A N D  C O M M U N I C A T I O N  T E C H N O L O G Y  

EXAMENSARBETE INOM ELEKTRONIK- OCH DATORSYSTEM, GRUNDNIVÅ, 15 HP 

STOCKHOLM, SWEDEN 2014 



 



Kungliga Tekniska Högskolan 
Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT) 
Examinator: Bengt Molin, bengtm@kth.se 
Handledare: Christer Ullberg, XCounter, christer.ullberg@xcounter.se 
Författarens e-postadress: fjambor@kth.se 
Utbildningsprogram: Elektronik och datorteknik, 180 hp 
Omfattning: 5401 ord inklusive bilagor 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Bachelor of Science Thesis 

Stockholm, Sweden 2014  

 

Konstruktion av kontroller för 
högspänningsswitchning  

 

 

Filip Jambor 



2014-07-03 Sammanfattning 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

ii 

Sammanfattning 
I det här examensarbetet har hårdvara och mjukvara för att styra 

switchningen av en högspänning till en röntgendetektor utvecklats.                       

Examensarbetet har utförts på uppdrag av företaget XCounter som 

utvecklar avancerade röntgendetektorer. Resultatet av arbetet är ett 

kretskort som monteras i en av företagets röntgendetektorer. Kretskortet 

och mjukvarans funktionalitet är att switcha en högspänning samt 

reglera fem dioder enligt ett mönster som är ställbart i mjukvaran. 

Mönstret ställs utifrån en synksignal som kommer från detektorn. 

Timingen av händelserna är kritisk. Denna rapport beskriver utveckl-

ingen av detta kretskort och den tillhörande mjukvaran. Från planering 

av komponenter till simulering av konstruktionen till själva utveckling-

en.  

Nyckelord: Inbyggda system, PIC-Programmering, Kretskortsdesign. 
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Abstract 
In this thesis the hardware and software has been developed for con-

trolling the switching of a high voltage to an X-ray detector. This thesis 

has been done on the behalf of the company XCounter that develops 

advanced X-ray detectors. The result of this work is a circuit board that 

is mounted in one of XCounters X-ray detectors. The circuit board and 

software functionality is to switch the high voltage and regulate the five 

diodes according to a pattern that is adjustable in the software. The 

pattern is adjustable in relation to a sync signal coming from the de-

tector. The timing of the events is critical. This report describes the 

development of this circuit board and associated software. From the 

planning of components to the simulation of the design to the actual 

development. 

Keywords: Embedded Systems, PIC-Programming, PCB-Design. 
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Förord 
Jag vill tacka XCounter och Christer Ullberg för en trevlig tid och för att 

jag fick möjligheten att genomföra mitt examensarbete hos dem.  
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Terminologi 
Förkortningar och akronymer 

MOSFET Metal oxide semiconductor field effect transistor. En 

fälteffekttransistor. 

Prescaler En elektrisk krets som reducerar en högfrekvenssignal 

till en lägre frekvens genom heltalsdivision. 

Clearance Avstånd mellan två ledningar på kretskort 

Matematisk notation 

Symbol Beskrivning 

UT Tröskelspänningen. Den spänning en transistor börjar 

leda vid. 

UGS Spänningen mellan gate och source på en MOS transis-

tor. 

τ Tidskonstanten. Är den tid det tar för spänningen att 

sjunka med en faktor е. 
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1 Inledning / Introduktion  
Detta kapitel syftar till att beskriva projektet, dess mål och dess syften. 

Här presenteras det problem som resten av uppsatsen behandlar. 

1.1 Om projektet 

Denna rapport är en del av ett examensarbete som genomförts på 

högskoleingenjörsprogrammet Elektronik och datorteknik på Kungliga 

Tekniska Högskolan i Kista. Examensarbetet har genomförts av Filip 

Jambor på uppdrag av företaget XCounter.  Arbetet utgör 15 högskole-

poäng vilket motsvarar 10 veckor heltidsstudier och är genomfört under 

våren och sommaren 2014. Handledare på företaget har varit Christer 

Ullberg och ansvarig examinator på Kungliga Tekniska Högskolan har 

varit Bengt Molin. 

1.2 Bakgrund och problemmotivering 

Företaget XCounter utvecklar avancerade fotonräknande röntgendetek-

torer som används bland annat inom industrin och den medicinska 

sektorn.  Till en befintlig detektor vill man nu lägga till två funktioner 

vars uppgift är att förbättra bildkvalitén på de bilder detektorn detekte-

rar. En högspänning från detektorn ska switchas enligt ett mönster som 

ska vara ställbart i mjukvaran. Fem stycken dioder ska tändas och 

släckas efter ett mönster som också detta är ställbart i mjukvaran. Båda 

dessa mönster ska vara ställbara utifrån en styrsignal som kommer från 

detektorn. Timingen av händelserna är kritisk. Då detektorn redan är 

utvecklad skulle det innebära alldeles för stora kostnader att göra om 

dess kretskort för att implementera dessa funktioner. Det skulle också 

vara sämre ur ett miljöperspektiv. Dessutom kan inte kretskortets 

storlek utökas, då det inte skulle få plats i det befintliga chassit. Därför 

bör dessa funktioner implementeras på ett separat kretskort som monte-

ras på det befintliga kretskortet och som ryms i chassit till detektorn.  

1.3 Övergripande syfte  

Syftet med projektet är att förbättra bildkvalitén på de röntgenbilder 

som produceras från detektorn. 

1.4 Övergripande mål 

Målet med projektet är att implementera de extrafunktioner som önskas 

av företaget i både hård- och mjukvara. För att implementera de 

önskade funktionerna måste ett kretskort med hårdvara som möjliggör 

implementationen av funktionerna utvecklas. Till detta måste även 

mjukvaran som implementera dessa funktioner i hårdvaran skrivas. 
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1.5 Avgränsningar 

Då projektet har en tidsram på 10 veckor, har vissa avgränsningar 

behövt göras. Därför är målet med projektet endast att utveckla det nya 

kretskortet med tillhörande mjukvara samt att testa så att det uppfyller 

det krav som ställts från företaget. Att integrera de nya funktionerna i 

den befintliga hård- och mjukvaran ingår inte i projektet mer än för att 

uppfylla vissa av de krav som ställts på projektet. 

1.6 Disposition 

Rapporten är uppdelad i sex kapitel som alla bör läsas kronologiskt. 

Kapitel 1 är en introduktion till rapporten och beskriver projektets 

bakgrund, syfte, mål och vilka avgränsningar som gjorts i projektet.  

I kapitel 2 beskrivs olika komponenter som kan användas för att switcha 

en spänning. Kapitlet belyser hur dessa komponenter fungerar samt hur 

det skiljer sig åt. Kapitlet ger en grund för att kunna förstå det tekniska 

arbetet som beskrivs i de resterande kapitlen.  

Kapitel 3 beskriver hur arbete har genomförts samt vilka val och anta-

gande som har gjorts. 

I kapitel 4 beskrivs hur produkten har konstruerats samt hur den 

fungerar. 

Kapitel 5 visar resultat av mätningarna på produkten.  

I kapitel 6 som är det sista kapitlet ges en slutsats och diskussion av 

arbetet. 
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2 Teori och Bakgrundsmaterial  
I detta kapitel beskrivs en transistor och ett reläs funktion. Här ges även 

en jämförelse mellan olika typer av reläer och transistorer. Vidare så 

beskrivs det hur man kan använda dessa komponenter för att switcha 

en spänning. Dessa fakta ger en grund för att kunna förstå hur uppgif-

ten är löst. 

2.1 Transistorn 

En transistor har många användningsområden. Den kan bland annat 

användas som förstärkare, strömbrytare och spänningsregulator. 

Transistorns funktion kan förenklat jämföras med en resistor vars 

resistans kan regleras. Transistorn har normalt tre anslutningar där en 

spänning eller ström på en av anslutningarna styr strömmen genom de 

andra två.  Transistorn finns i många olika typer men kan delas in i två 

huvudtyper; bipolärtransistorer och fälteffekttransistorer.  På en bipolär 

transistor brukar de tre anslutningarna kallas bas, emitter och kollektor. 

På en bipolär transistor är basen fysiskt sammankopplad med emittern 

och kollektorn. En ström in på bipolärtransistorns bas reglerar ström-

men genom kollektorn och emittern.  Det finns två stycken grundtyper 

av bipolära transistor nämligen NPN-transistor och PNP-transistorer.  

Det som skiljer dem åt är att NPN-transistor arbetar med positiva 

strömmar och spänningar medan PNP-transistor arbetar med negativa. 

NPN och PNP-transistorernas schemasymboler kan ses i figur 2.1. 

 

Figur 2.1: Schema symboler för bipolärtransistorer av NPN och PNP 

typ. [1] 

På fälteffekttransistorn kallas anslutningarna drain, source och gate. 

Den vanligaste fälteffekttransistorn är MOSFET (Metal oxide semicon-

ductor field effect transistor). En MOS-transistor fungerar så att en 

spänning på gaten styr hur mycket ström som passerar mellan source 

och drain. I MOS-transistorn finns ingen fysisk koppling mellan gaten 

och de övriga anslutningarna utan kopplingen sker istället kapacitivt.  

MOS transistorn finns även den i två typer, P-kanals och N-kanals. En 
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N-kanals MOS-transistor arbetar med positiva strömmar och spänning-

ar medan en P-kanals arbetar med negativa. Beroende på vilken spän-

ning MOS-transistorn börjar leda vid (även kallat tröskelspänningen UT) 

kan MOS-transistor dessutom delas in i en självspärrande/självledande 

typ. I figur 2.2 visas de fyra olika typerna av MOS-transistorer med 

tillhörande diagram som visar hur strömmen beror på inspänningen.  

 

Figur 2.2: Olika typer av MOS transistorer. [1] 

2.2 MOS-transistorn som switch  

En MOS-transistor kan med fördel användas som switch. Denna är dock 

ingen ideal switch. I figur 2.3 visas en koppling där MOS-transistorn 

används för att styra en lampa.  När spänning UGS är mindre en tröskel-

spänning så flyter det endast en liten läckström genom lampan i figur 

2.3 och switchen är i frånläge.  När sedan UGS blir större en tröskelspän-

ning så leder transistorn och switchen är i till läge. Eftersom MOS-

transistorn är spänningsstyrd räcker det med en störning på gaten för 

att transistorn ska börja leda. 

 

Figur 2.3: Switch koppling med en MOS-transistor. [1] 
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2.3 Reläer  

Ett relä är en anordning vars uppgift är att via en styrspänning som är 

isolerad från den kontrollerade spänningen, sluta och öppna en annan 

elektrisk krets vars spänning/ström kan vara av en annan storlek än 

styrspänningen. Ett relä kan ses som en elektrisk strömbrytare som 

öppnar och sluter en elektrisk krets beroende på styrsignalen. Relän kan 

kategoriseras i två olika typer nämligen mekaniska och elektroniska 

relän. Den vanligaste typen av mekaniska relän är det elektromagne-

tiska relät. Ett enkelt elektromagnetisk relä som kan ses i figur 2.4 är 

uppbyggt av en spole, ett gjutjärnsstycke samt en kontakt. Spolen är 

ansluten till en spänningskälla. När det flyter en ström genom spolen 

kommer den att alstra ett magnetfält. Magnetfältet kommer i sin tur ge 

upphov till en kraft som drar ner ena änden av gjutjärnsstycket mot 

spolen. Den andra änden av gjutjärnsstycket kommer då åka upp och 

sluta kontakten. När man bryter strömmen genom spolen återgår 

gjutjärnsstycket till sin ursprungliga position och kontakten öppnas 

igen. 

 

Figur 2.4: Elektromagnetiska-relä. [2] 

Ett elektroniskt relä, även benämnt som ett halvledarrelä eller solid-

state-relä, har till skillnad från det elektromagnetiska relät inga rörliga 

delar. Ett solidstate-relä som kan ses i figur 2.5 fungerar så att när 

styrströmmen flyter genom den infraröda dioden som sitter på in-

gången så lyser dioden. Diodens ljus reflekteras sedan via ett optiskt 

material ner på ett antal fotodioder. Dioderna ger då upphov till en 

spänning som via en drivkrets kontrollerar gaten på två stycken mos-

fets. 

 

Figur 2.5: Solid-state-relä. [3] 
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2.4 Skillnaden mellan elektromagnetiska reläer och solid-
state-reläer 

En av de största skillnaderna mellan elektromagnetiska reläer och solid-

state-reläer är att solid-state-reläerna inte har några rörliga delar. Det 

gör att de har en betydligt längre livstid än de elektromagnetiska 

reläerna. Ett elektromagnetiskt relä har vanligen en funktionstid om ca 

hundratusen till femhundratusen omslag [4]. Solid-state-reläernas 

livstid brukar inte mätas i antal omslag utan i tid då det används. En 

representativ maximal användningstid är typiskt ca två till fyra miljoner 

timmar enligt Crydom Inc [4]. Vid försök att omvandla den tiden till 

antal omslag så kan man få någonstans mellan femtio miljoner och 

femhundra miljoner omslag men detta beror mycket på vilken typ av 

applikation det används i. En annan betydelsefull egenskap som skiljer 

solid-state-reläerna från de elektromagnetiska reläerna är tiden det tar 

för de att switcha. De elektromagnetiska reläerna kan switcha maximalt 

mellan tio och tjugo gånger per sekund medan ett solid-state-relä kan 

slå om på tiden 20 mikrosekunder till 10 millisekunder efter att insigna-

len ändrat läge beroende på vilken modell på relä det är enligt Crydom 

Inc [4]. Ytterligare en fördel som solid-state-reläerna har jämfört med 

det elektromagnetiska är att de inte har några kontaktstudsar då de inte 

har några mekaniska kontakter. Kontaktstudsar kan vara mycket 

oönskade, speciellt i applikationer där man räknar pulser. Då kan en 

kontaktstuds göra så att en switchning registreras som flera pulser. 

Även om solid-state-reläerna har många fördelar gentemot de elektro-

magnetiska reläerna så har de även några nackdelar. Den största nack-

delen solid-state-reläerna har gentemot elektromagnetiska reläerna är 

att de är dyrare att tillverka. Ett elektromagnetiskt relä består, om man 

förenklar det bara av en spole och en kontakt medan ett solid-state-relä 

består av ett antal halvledarkomponenter så som tyristorer, opto-

isolatorer samt skyddskomponenter vilket medför att de blir dyrare. En 

annan nackdel solid-state-reläer har gentemot elektromagnetiska reläer 

är att det i öppnat läge inte har oändlig impedans på utgången. Detta 

gör att en liten läckström kommer gå genom lasten. Denna ström är i 

normala fall mindre än en milliampere enligt Crydom Inc [4]. I de flesta 

applikationer kommer inte detta påverka men har man väldigt små 

laster kan denna ström driva lasten. 
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3 Metod 
Detta kapitel presenterar hur arbetet har genomförts samt vilka verktyg 

och tillvägagångssätt som har använts. 

3.1 Utvecklingsmiljö 

Här beskrivs den mjukvara som använts under utvecklingen i projektet 

samt vad den använts till. 

3.1.1 OrCAD PSpice 

PSpice är en mjukvara som används för avancerad kretssimulering och 

analys. I projektet användes PSpice till att simulera delar av det krets-

schema som sedan användes för att designa kretskortet. 

3.1.2 Altium designer 

Altium designer var den utvecklingsmiljö som användes för att rita 

kretsschemat samt göra PCB-designen. Programvaran består av ett antal 

verktyg. I projektet användes schematic capture verktyget till att rita 

kretsschema och PCB design verktyget till att göra PCB-designen. 

Schematic capture är anslutet till ett online bibliotek där komponenter 

med tillhörande footprints från de flesta stora tillverkarna finns med. 

Detta underlättade PCB designen då inga footprints till komponenterna 

behövdes ritas. 

3.1.3 MPLAB X (IDE) 

MPLAB X är ett program som användes för att utveckla mjukvara till 

Microchips PIC mikrokontrollers. Programmet användes tillsammans 

med Microchips MC 8 kompilator och deras programmeringskit till att 

utveckla, felsöka samt ladda ned programvara till PIC kretsen på kortet 

som utvecklats. 

3.2 Testning 

Testningen har skett kontinuerligt under projektets gång men har varit 

fokuserad till tre moment; 

Verifikationen av kretsschemat: där simuleringar har gjorts för att se 

att den önskade funktionaliteten finns där i praktiken.  

Testning av det färdigtillverkade kretskortet: där mätningar har gjorts 

för se så att den önskade funktionaliteten finns där i verkligheten. 

Testning av den färdiga produkten: för att säkerställa att allt fungerar 

som det är tänkt. 
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Testningen har utgått från kraven som ställdes från företaget där varje 

test har verifierats genom att se så att det krav som valdes ut för testning 

har uppnåtts. 

3.2.1 Instrument 

Det utvecklade kretskortet ska strömförsörjas via detektorn. Dock har 

detta under testningen varit opraktiskt då man behövt mäta på olika 

punkter på kretskortets ovan och undersida. Detta har inte varit möjligt 

då kretskortet sitter monterat i detektorn och det då finns väldigt 

begränsat med utrymme runt om kortet. Därför har strömförsörjning 

under utvecklingen och testningen skett med ett spänningsaggregat. För 

att verifiera kretskortets funktion har en multimeter samt ett oscilloskop 

använts. Då testning av kretskortet skett innan montering i detektorn 

har insignaler simulerats med en funktionsgenerator. För att verifiera 

mjukvarans funktion har ett oscilloskop använts. Figur 3.1 visar en 

testning av kretskortet innan det monterats i detektorn.  

 

Figur 3.1: Testning av kretskortet. 

3.2.2 Mjukvara för testning 

För att verifiera delar av mjukvarans funktion har MPLAB X använts. I 

MPLAB kan man debugga mjukvaran på kortet i realtid. Där kan man 

se variablers värden under körning. Detta har varit användbart för att 

felsöka om en brist sitter i hård- eller mjukvaran. 
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4 Konstruktion  
I detta kapitel presenteras de krav som ställdes på produkten. Här ges 

även de lösningar som använts för att uppnå de övergripande målen 

samt kraven på produkten. 

4.1 Kravspecifikation 

Följande lista specificerar de krav som ställts på produkten från 

företaget.  

4.1.1 PCB-designen 

 Kretskortet ska kunna fästats på det befintliga kretskortet och få 

plats i chassit för detektorn. 

 Anslutningarna för in och utsignaler ska placera på lämpliga stäl-

len för att lätt kunna anslutas till det befintliga kretskortet. 

 Kortet ska anpassas så att ytterligare funktioner ska kunna läggas 

till i framtiden. 

4.1.2 Hårdvara 

 Switchningen av högspänningen ska vara jitterfri. 

4.1.3 Mjukvara 

 De fallande flankerna på styrsignalen från detektorn ska detekte-

ras. 

 Tiden då switcharna ska slå till respektive av i förhållande till 

syrsignalsens fallande flank ska vara ställbar i mjukvaran. 

 Tiderna då lysdioderna tänds i förhållande till styrsignalens fal-

lande flank ska vara ställbara i mjukvaran. 

 Tiderna då switcharna är till och frånslagna ska vara ställbara i 

mjukvaran. 

 Tiden då dioderna är tända ska vara ställbara i mjukvaran. 

 Alla tider ska enkelt kunna ändras i mjukvaran och ska vara 

ställbara i steg om hundra mikrosekunder. 

4.2 Komponentval 

När det gäller val av komponenter så finns det ett antal aspekter att 

överväga för att kunna lösa uppgiften på bästa möjliga sätt. Systemet 

kan delas upp i tre tydliga delar; styrningen, switchningen och dioderna 

där varje dels komponenter valdes med omsorg. 
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4.2.1 Styrning 

För att kunna lösa uppgiften behövs en mikrokontroller av något slag. 

Mikrokontrollens uppgift är att läsa av styrsignalen från detektorn och 

utifrån den reglera switchningen av högspänningen samt tända och 

släcka dioderna. Det krav som finns på mikrokontrollen är att den ska 

ha tillräckligt många in och utgångar för att kunna hantera alla in och 

utsignaler som behövs finnas med. Den ska ha en hårdvarutimer som 

kan hålla koll på tiden. Den ska dessutom arbeta med en klockfrekvens 

som är tillräckligt snabb för att hårdvarutimern skall kunna ha ett 

intervall på hundra mikrosekunder. Dessutom är det en önskan från 

företaget att det ska vara en PIC mikrokontroller då de använder dessa i 

andra konstruktioner och har utrustning samt mjukvara för att pro-

grammera dessa. Då många mikrokontrollers på marknaden uppfyller 

dessa krav så baseras valet av styrenhet på önskan från företaget att det 

ska vara en PIC. Bland PIC mikrokontrollerna föll valet av styrningsen-

heter på en Microchip PIC16F1455 då denna uppfyllde alla krav. 

4.2.2 Switchning 

En högspänning ska slås på och av på bestämda tider. Högspänningen 

ska efter att den har blivit switchad tillbaka till detektorn. På högspän-

ningsingången i detektorn sitter en kondensator. När högspänningen är 

på kommer kondensatorn laddas upp. När sedan spänningen bryts med 

en switch av något slag kommer kondensatorn att börja laddas ur. 

Beroende på storleken av kondensatorn och storleken på lasten som 

kondensatorn driver bestäms hur urladdningsförloppet för kondensa-

torn kommer bli. Tidskonstanten τ är den tid det tar för spänningen att 

sjunka med en faktor е, alltså ca 37 % av dess ursprungliga värde, och 

bestäms med ekv. (4.1).  

τ = 𝑅 ∗ 𝐶, (4.1) 

 

Eftersom lasten som finns på detektorn är väldigt stor (ca 300 MΩ) och 

kondensatorn som sitter i detektorn är 100nF kommer en urladdningen 

till 37 % av det ursprungliga värdet ta ca 30 sekunder. Då tiden då 

spänningen bryts ska vara ställbar på hundra mikrosekunds nivå och 

spänningen ska brytas ett tiotal gånger per sekund så måste man lösa 

det på något annat sätt. Har man en till switch som sitter parallellt med 

kondensatorn och som till en början är öppen när den första switchen är 

stängd och sedan stängs efter att den första switchen har öppnats så 

kortsluter man kondensatorn. Detta kommer skynda på urladdningsför-

loppet men skapar också en hög strömspik som kommer gå genom 

kretsen. Placeras en resistor i serie med switchen får man ner strömmen 

men urladdningsförloppet kommer ta längre tid. Eftersom resistorn är 
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det enda som går att påverka så kommer den avgöra urladdningsför-

loppet. Ökar man resistorns värde kommer urladdningsförloppet bli 

längre men strömmen blir mindre och tvärt om.  Urladdningsströmmen 

måste man ta hänsyn till vid val av switch då strömmen kan bli så stor 

att den tar sönder switchen. När switcharna valdes baserades valet på 

hur snabba de är på att switcha, att de klarar av att hantera högspän-

ningen, att den styrande spänningen är ordentligt separerad från 

högspänningen samt att de kan hantera urladdningsströmmen. Valet av 

switchar blev IXYS CPC1593 solid-state-reläer. Dessa valdes framför 

mekaniska reläer för att de är snabbare på att switcha, klarar fler omslag 

innan de går sönder samt att de inte har några kontaktstudsar då de inte 

har några rörliga delar. Man skulle kunna använda transistor som 

switchar dock så klarar inte de flesta transistorer av att switcha en så 

hög spänning. Men det finns transistorer som gör det, så kallade effekt-

transistorer. Transistorn switchar dessutom betydligt snabbare (på 

nanosekund nivå) än ett solid-state-relä. Men solid-state-reläerna har en 

fördel och det är att de har en optokopplare som separerar de olika 

spänningarna från varandra så att störningar inte fortplantar sig mellan 

systemen.  

För att verifiera att solid-state-reläerna fungerar så som önskat gjordes 

en simulering i pspice. Simuleringsschema kan ses i figur 4.1. Reläerna 

simuleras med ett par generella switchar vars inre resistanser sattes 

enligt specifikationerna i databladet för solid-state-reläerna.  

 

Figur 4.1: Kretsschema för simulering av switchningen. 

Resistorn R1 och R2 sattes till ett lämpligt värdet för att få det 

urladdningsförlop som önskades. Simulering av urladdningsförloppet 

kan ses i figur 4.2. 
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Figur 4.2: Simulering av urladdningsförloppet vid switchningen. 

Som figur 4.2 visar börjar urladdningen när TCB switchen stängs vid 2 

ms och slutar vi ca 5.5 ms vilket ger ett urladdningsförlopp på 3.5 ms. 

Simulering av strömmen som går genom TCB switchen vid samma 

värden på resistorerna R1 och R2 kan ses i figur 4.3 

 

Figur 4.3: Simulering av strömmen genom TCB switchen. 

Som man kan se i figur 4.3 så går strömmen upp till ca 70 mA vilket är 

långt under 250 mA som switcharna klarar enligt databladet. 

4.2.3 Dioderna 

Fem stycken dioder ska styras från PIC:en. Alla dioderna ska tändas och 

släckas samtidigt. Dioderna kan kopplas till olika utgångar på PIC:en 

men då behövs onödigt många pinnar dessutom blir det en viss fördröj-

ning mellan tändningarna av dioderna. Eftersom dioderna och PIC:en 

kan använda samma 5V spänning och till och frånslag gärna ska gå så 

fort så möjligt så är en bra lösning att använda en transistor. Transistorn 

kan då styra dioderna. Valet av transistor blev en MOSFET IRML 2803.  
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För att verifiera att diodkopplingen fungerar som det är tänkt simulera-

des kopplingen i pspice. Simuleringsschemat kan ses i figur 4.4. Tran-

sistorn i simuleringen är inte den transistor som använts men den har 

liknande egenskaper.  R6 motståndet i schemat är där för att förhindra 

eventuella störningar på spänningen. Motstånden R1, R2, R3, R4 och R5 

i schemat är satts till 39 Ω för att få en lämplig ström genom dioderna så 

att de lyser tillräckligt starkt men även för att det inte ska bli en för stor 

ström genom transistorn. Dioderna i simuleringen är inte det dioder 

som använts. Detta gör att de inte har samma spänningsfall. För att 

kompensera för detta har en motriktad spänningskälla placerats i serie 

med dioderna. Spänningskällan tillsammans med dioderna ger ett 

spänningsfall som motsvara de använda diodernas spänningsfall. 

 

Figur 4.4: Kretsschema för simulering av diodkopplingen. 

I figur 4.5 visas resultat av simuleringen av strömmen genom dioderna. 

Strömmen genom dioderna blir ca 80 mA. Enligt databladet är den 

maximala strömmen 100 mA.  Vid den strömmen lyser dioderna nära 

sitt max läge. 

 

Figur 4.5: Simulering av strömmen genom dioderna. 
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I figur 4.6 visas strömmen genom transistorn. Strömmen blir ca 400 mA. 

Detta är långt under de 0,93 A som transistorn klarar. 

 

Figur 4.6: Simulering av strömmen genom transistorn. 

4.3 Kretsschema 

Det slutliga kretsschemat kan ses i figur 4.7. Kretsschemat innehåller 

förutom PIC-kretsen, dom två reläerna, transistorn och de fem lysdio-

derna dessa komponenter: 

 En programmeringskontakt för att programmera PIC-kretsen. 

 En anslutningskontakt där alla oanvända pinnar på PIC-kretsen 

anslutits till för att i ett senare skede kunna expandera funktion-

aliteten. 

 Anslutningskontakter för in och utgångar till kortet. 

 Avkopplingskondensatorer för att minimera störningar. 

 Resistorer för att begränsa spänningen över vissa komponenter. 

 En schottkydiod som begränsar spänningen som programme-

ringskontakten kan mata kortet med. 
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Figur 4.7: Kretsschema. 

Som man kan se i kretsschemat är reläerna kopplade i en unipolär 

inkoppling. Skillnaden men en unipolär och en bipolär koppling kan ses 

i figur 4.8.  

 

 

Figur 4.8: Unipolär koppling(höger) och bipolär koppling(vänster) [5] 

Som man ser i figur 4.8 så kopplas transistorerna parallellt inne i switch-

en i en unipolär koppling. Detta medför att den inre resistansens snitt i 

aktivt läge sjunker från 23 Ω till 7.38 Ω vilket gör att strömmen som kan 

tas ut genom lasten ökar kraftigt. 

4.4 Kretskortet 

Kortet har designats och anpassats för att sitta i detektorn. Längden på 

kortet har valts efter utrymmet i detektorns chassi. Bredden på kortet 

har gjorts tillräckligt stort så att det ska kunna vila på vissa av det 

komponenter som sitter på detektorns kretskort. För att kunna fästa 

kortet i detektorn har ett skruvhål placerats i ena hörnet på motsvarande 

ställe där det sitter ett skruvhål i detektorns kretskort. Detta för att man 

ska kunna ta en längre skruv än den som sitter i detektorn och fästa 

båda korten med en skruv. Alla ingångar på kretskortet har placerats 
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rakt ovanför motsvarande utgångar från detektorns kretskort. Detta för 

att man ska löda dit stift som ska agera ledningar mellan korten men 

också för att fixera kortet. Alla komponenter förutom PIC kretsen har 

placerats på kortets ovansida då utrymmet mellan de två kretskorten är 

väldigt begränsat men också för att det var ett önskemål från företaget 

att vissa av resistorerna på koret skulle vara lätta att byta till en annan 

storlek om man önskade göra så i framtiden. På ovansidan av kortet har 

lediga utrymmen täckts av en jordyta för strömmen ska ha en lågim-

pendiv väg att återvända till källan. På undersidan har det tomma 

ytorna täcks av en matningsspänningsyta för att underlätta konstrukt-

ionen. Högspänningsledningarna har alla fått ett clearance (avstånd 

mellan två ledningar på ett kretskort) på 0,6mm. Detta för att minimera 

störningsrisken. Figur 4.9 visar det färdiga kretskortets fram och bak-

sida. 

 

Figur 4.9: Kretskortets fram och baksida. 

4.5 Mjukvaran 

När synksignalen från detektorn ändrar flank genereras det ett avbrott. 

Är det en hög flank så slås hårvarutimern på och mjukvarutimern 

nollställs. Är det istället en låg flank så nollställs alla utsignaler.   

Hårdvarutimer är inställd till att generera avbrott var hundrade mikro-

sekund. Varje gång hårdvarutimern genererar ett avbrott startas hård-

varutimern om och mjukvarutimern ökas med ett. Detta medför att 

mjukvarutimern räknar tiden i hundratals mikrosekunder då synksigna-

len är låg. Huvudkoden består av en loop där mjukvarutimerns värden 

hela tiden jämförs med tiderna för då utsignalerna till dom två swit-

charna samt transistorn ska ändra lägen. När mjukvarutimerns tid 

överensstämmer med någon av de satta tiderna utförs ändringen av 

utsignalen. Detta fungerar bra då tiden för att köra genom loopen är 

betydligt mycket mindre än hundra mikrosekunder. Hade loopen och 

ändringen av utgångarna tagit längre tid hade man kunnat stöta på 

problem då man beroende på antalet utgångar som ska slås om inte 

hunnit med det under loppet av hundra mikrosekunder. 
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4.5.1 Tiderna 

Eftersom tiderna då utgångarna ska ändra läge måste vara exakt har det 

värdet som timern ska ladda med först beräknats med ekv. (4.1)  

𝑇𝑀𝑅1 = 𝑇𝑖𝑚𝑒𝑟1𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑/(4 ∗ 𝑓𝑜𝑠𝑐 ∗ 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒_𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒), (4.1) 

 

Där Timer1Period är perioden för timern; fosc är frekvens för timerns 

oscillator; samt prescale_value är det värde man satt på prescalern. 

Prescaler är en elektrisk krets som reducerar en högfrekventsignal till en 

lägre frekvens genom heltalsdivision. Ekv (4.1) ger en bra startpunkt för 

att ställa timerns värde men tar inte hänsyn till tiden det tar från att 

avbrottet har uppstått till att koden i avbrottsrutinen börjar exekvera. 

Därför måste man kompensera för detta. Ska sedan timern nollställas 

och startas om så att den fortsätter räkna utan avbrott måste man även 

kompensera för tiden det tar att exekvera kodraderna som genomför 

detta. För att få timern att generera avbrott på ett ungefär var hundrade 

mikrosekund har därför timerns värde först ställts med formeln och 

sedan finjusterats med hjälp av ett oscilloskop. Genom att avaktivera 

och aktivera en utgång på PIC:en varje gång timern generar ett avbrott 

kan man övervaka längden på timer-avbrottet och justera timerns värde 

efter det.  
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5 Resultat 
Ett kretskort har utvecklats med tillhörande mjukvara som implemente-

rar det extrafunktioner som önskades av företaget till detektorn. 

Kretskortet har anpassats för att sitta monterat i detektorns chassi på 

detektorns kretskort. Hårdvaran och mjukvarans funktion har verifie-

rats med oscilloskop. I figur 5.1 visas synksignalen från detektorn, 

signalerna till de två switcharna samt diodsignalen. De olika signalerna 

triggas av synksignalen och följer det mönster som är ställt i mjukvaran.  

Kretskortet har monterats i detektorn vars funktion har verifierats. 

Högspänningen switchas på önskat sätt och dioderna lyser enligt önskat 

mönster. Kretskortet uppfyller alla de krav som finns specificerade i 

kravspecifikationen.  

 

Figur 5.1: Kretskortets interna signaler visas på oscilloskopet. 
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6 Slutsats och diskussion 
Målet med projektet var att lägga till de extra funktioner som önskats av 

företaget i den befintliga röntgendetektorn. Detta mål har uppnåtts 

genom det kretskort med tillhörande mjukvara som har designats. Att 

utveckla ett extra kretskort istället för att göra om det gamla har varit en 

billigare men även en mer miljövänlig lösning. Eftersom uppgiften är av 

den mer praktiska karaktären och alla krav från kravspecifikationen är 

uppfyllda ser jag inte att ett val av annan hårdvara eller en annorlunda 

kretskortskonstruktion hade tillfört något. Mjukvaran fungerar enligt 

önskemål i den implementation som är idag. Kretskortet är dock förbe-

rett för eventuell utökning i funktionalitet. Skulle mjukvarans funktion 

utökas kan eventuellt problem uppstå. Mjukvaran som den är upp-

byggd idag ligger och pollar i huvudkoden. När timern genererar 

avbrott uppdateras en tidvariabel. Tidsvariabelns värde jämförs sedan i 

huvudkoden med de tider som ställs in i mjukvaran. Om ytterligare 

funktionalitet skulle läggas till skulle en situation kunna uppstå där 

tidvariabelns värde hinner uppdateras innan dess värde jämförts med 

de fasta tiderna. Detta skulle leda till att vissa funktioner aldrig blir 

genomförda. Jag anser därför att mjukvaran har en viss förbättringspot-

ential. 
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Bilaga A: Programkod 
/** 

 * ****************************************************************** 

 *  Info 

 * 

 *  PIC: 16F1455 

 *  Compiler: XC8 v1.31 

 *  IDE: MPLABX v2.05 

 * 

 *  Date: 12.06.2014 

 *  Author: Filip Jambor 

 * ****************************************************************** 

 **/ 

 

#include <xc.h>                                  //PIC hardware mapping 

 

#define HV_off                      LATCbits.LATC2 

#define HV_CrowBar         LATCbits.LATC3 

#define LED_on                     LATCbits.LATC5 

 

 

//config bits that are part-specific for the PIC16F1455 

#pragma config FOSC=INTOSC, WDTE=OFF, PWRTE=OFF, MCLRE=OFF, CP=OFF, 

BOREN=ON, CLKOUTEN=OFF, IESO=OFF, FCMEN=OFF 

#pragma config WRT=OFF, CPUDIV=NOCLKDIV, PLLMULT=3x, 

PLLEN=DISABLED, STVREN=OFF, LVP=OFF 

 

unsigned int Td = 0;                                //set the time Td in us 

unsigned int Td_C = 100;                       //set the time Td-C in us 

unsigned int Td_LED = 200;                  //set the time Td-LED in us 

unsigned int Toff = 200;                         //set the time Toff in us 

unsigned int T_CB = 400;                       //set the time T_CB in us 

unsigned int T_LED = 600;                     //set the time T_LED in us 

 

unsigned int Time = 0; 

 

void main(void) { 

    OSCCON = 0b11111100;                      //sets the clock to 48MHz 

 

                                                                     //setup RA4 (SYNC) 

    TRISAbits.TRISA4 = 1;                         //set RA4 as input 

    ANSELAbits.ANSA4 = 0;                    //set RA4 as digital input 

 

                                                                     //setup RC2 (HV_off) 

    TRISCbits.TRISC2 = 0;                          //set RC2 as output 

    ANSELCbits.ANSC2 = 0;                     //set RC2 as digital output 

    HV_off = 1;                                             //set RC2 to off 

 

                                                                     //setup RC3 (HV_CrowBar) 
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    TRISCbits.TRISC3 = 0;                            //set RC3 as output 

    ANSELCbits.ANSC3 = 0;                       //set RC3 as digital output 

    HV_CrowBar = 0;                                    //set RC3 to off 

 

                                                                       //setup RC5 (LED_on) 

    TRISCbits.TRISC5 = 0;                           //set RC5 as output 

    LED_on = 0;                                             //set RC5 to on 

     

                                                                        //setup TIMER1 

    T1CON= 0x01;                                          //prescaler 1:1 

    TMR1IF = 0; 

    TMR1H = 0xFB;                                        //preload = 251140 

    TMR1L = 0x8C;                                         //actual interrupt time : 100us 

    TMR1IE = 1; 

    INTCONbits.PEIE = 1;                             //enable timer1 interupt 

 

                                                                         //setup interrupt on change for the RA4 

    INTCONbits.IOCIE = 1;                           //enable interrupt on change global 

    IOCAPbits.IOCAP4 = 1;                          //set interrupt RA4 on rising and falling edge 

    IOCANbits.IOCAN4 = 1;                        

    GIE = 1;                                                       //enable global interupts 

 

    while (1) { 

                                                                          //checks if time to turn on or off the outputs 

      if (Time == Td){ 

        HV_off = 0; 

      } 

      else if(Time == Td + Toff){ 

        HV_off = 1; 

      } 

 

      if (Time == Td_C){ 

        HV_CrowBar = 1; 

      } 

      else if (Time == Td_C + T_CB){ 

        HV_CrowBar = 0; 

      } 

 

      if (Time == Td_LED){ 

        LED_on = 1; 

      } 

      else if (Time == Td_LED + T_LED){ 

        LED_on = 0; 

      }     

    } 

} 

 

void interrupt ISR(void) { 

                                                                     //I/O interrupt handler 

    if (IOCAF) {                                            //SYNC signal was high 

 

        if (PORTAbits.RA4 == 1){                //on rising edge 
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            IOCAF = 0;                                    //clear the flag in software 

 

            TMR1IF = 0;                                  // clear TMR1IF 

            TMR1H = 0xFB;                            // restore the starting values of the counter 

            TMR1L = 0x8C; 

         

            Time = 0;                                       //resets Time 

        } 

       else {                                                   //on falling edge 

            HV_off = 1; 

            HV_CrowBar = 0; 

            LED_on = 0; 

        } 

 

    } 

 

    if (TMR1IF) { 

      TMR1IF = 0;                                       // clear TMR1IF 

      TMR1H = 0xFB;                                 // restore the starting values of the counter 

      TMR1L = 0x8C; 

 

      Time = Time + 100;                           //updates time 

    } 

}  
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