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Sammanfattning 

I regioner med kalla förhållanden krävs det under vintertid ett sätt att värma upp bensin- och 

dieseldrivna bilar för att minska slitaget på motorn och bilbatteriet men även för att minska 

utsläppen av giftiga ämnen, eftersom katalysatorn i bilen blir aktiv först när den blir varm. När 

motorn förvärms sparas även bränsle, beroende på bil så kan det förbruka mellan ½ till 1½ dl bränsle 

extra när bilen används vid en kallstart. Det underlättar även vid starten av bilen och minskar slitaget 

på motorn. Om en kupévärmare används kommer även kupén att vara varm och om kupévärmaren 

har varit igång tillräckligt länge behöver rutorna på bilen inte skrapas [1].   

Ett vanligt sätt att värma upp motorn är med hjälp av en elektrisk motorvärmare. Detta kräver att det 

finns tillgång till eluttag vid varje parkeringsplats. Att använda motorvärmare och kupévärmare när 

bilen inte kommer att användas är bortkastad energi. Det optimala är att låta motorvärmaren och 

kupévärmaren gå någon timme innan start, beroende på temperatur. Det är inte alltid möjligt att 

koppla in motorvärmaren någon timme innan bilen ska användas, utan en smartare lösning krävs.  

Ett kretskort ska installeras i en motorvärmarstolpe för att kunna slå av och på strömmen till uttagen 

och på samma gång beräkna hur mycket ström varje uttag drar. En idé är att varje stolpe som 

används inte ska vara knuten till en individ, utan varje individ ska kunna parkera var som helst på 

parkeringen och därefter bli debiterad för den ström individen använder. En annan idé är att 

systemet ska byggas ut för att kunna brukas i centrum för att betala parkeringsavgiften men även för 

att i framtiden kunna användas i andra städer eller till och med andra länder.  

Tanken är att endast använda en nolla, fas och skyddsjord fram till stolpen för att inte behöva dra 

några nya kablar på befintliga parkeringar men även för att skära ner kostnaderna för nya 

parkeringar och underlätta installationen. Kommunikationen mellan stolpen och en server ska ske via 

Power Line Communication, vilket går ut på att kommunicera via spänningstillförseln.  

Målet med examensarbetet var att ta fram en fungerande motorvärmarstolpe och ett 

webbgränssnitt för att styra motorvärmarstolparna, detta visade sig vara ett för högt satt mål. 

Slutresultatet blev en design av hårdvaran där en del tester kunde utföras för att verifiera dess 

funktion.  

För att förenkla redovisningen av rapporten delades den upp i olika delar. Under del två förklaras den 

allmänna teorin bakom varje grupp komponenter och deras funktion, detta för att ha en större 

förståelse för användningsområdet i detta arbete. I del tre förklaras hur varje komponent har 

används i detta specifika arbete.  

Nyckelord: kupévärmare, laddstolpe, motorvärmare, motorvärmarstolpe.  
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Abstract 

During winter time in subarctic regions it is necessary to heat gasoline and diesel driven cars to 

reduce the wear on both the engine and the car battery but also for the purpose of reducing the 

toxic spill since the catalytic converter in the car activates when it is heated. When the engine 

preheats it saves fuel. Depending on which type of car between a half up to one and a half deciliter 

extra fuel is required when the car is started cold. It also reduces engine wear and enables easy 

starts. If a coupé heater is used the coupé of the car is also going to be heated, and anybody that 

have got into a warm car during winter knows how pleasant it is compared to a cold car. If the coupé 

heater has been on long enough the car’s windows do not need to be cleaned from ice and snow [1].  

A common way to heat up the engine is electric heaters. This requires that electric outlets are placed 

at each parking space. Heating the engine block and the passenger compartment when the car is not 

immediately required is a waste of energy. It might not always be convenient or possible to ”plug in” 

the vehicle two hours before it is needed. A smarter control solution is needed. 

A circuit board is going to be installed in an engine heater pole for the purpose to turn on and off the 

current to the outlet and at the same time calculate the power each of the outlet draws. An idea that 

has come up is that each engine heater pole is not supposed to be bound to a specific person, 

instead each person is supposed to be available to park the car anywhere on the car parking space 

and be charged for the power that a person uses. Another idea is to expand the product to be 

available to be used in the city to pay the parking ticket and in the future be possible to use in other 

cities and even other countries.  

The main idea is only to use neutral, phase and safety ground cables to the engine heater pole to 

make sure no new cables are needed to be installed but also to cut down the expenses for new 

parking places and to simplify the installation. The communication between the engine heater pole 

and a server is supposed to be made with Power Line Communication, which is a communication that 

is carried over the supply voltage.  

The goal for the thesis was to create a functioning engine heater pole and a web interface to control 

the engine heater poles, the goal was set to high. The end result was a hardware design were a few 

tests were performed to verify its function.  

To simplify the presentation of the work the report was divided into different sections. Section two 

explains the general theory behind each group of components and there function, this to give a high 

ground of understanding the area of use in this specific work. Section three describes how the 

components have been used in this work.  

Keyword: charging pole, coupé heater, engine heater, engine heater pole.  

  



iv 
 

Innehållsförteckning 

1 Inledning .......................................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund ................................................................................................................................. 1 

1.2 Abelko Innovation ................................................................................................................... 2 

1.3 Problembeskrivning ................................................................................................................. 3 

1.4 Syfte ......................................................................................................................................... 3 

1.5 Avgränsningar .......................................................................................................................... 3 

1.6 Marknadsundersökning ........................................................................................................... 4 

1.7 Befintliga produkter ................................................................................................................ 4 

2 Systemöversikt och teori ................................................................................................................. 6 

2.1 Kretsen .................................................................................................................................... 6 

2.2 Överspänningsskydd - Voltage protection .............................................................................. 7 

2.3 Säkring och jordfelsbrytare - Fuse/residual-current divice ..................................................... 7 

2.4 AC/DC omvandlare - AC/DC..................................................................................................... 8 

2.5 Triacstyrning - Triaccontroller ................................................................................................. 8 

2.6 Lastbestämning - Load_check ................................................................................................. 9 

2.7 Spänningsmätning - Voltage_meter ........................................................................................ 9 

2.8 Strömmätning - Current_meter .............................................................................................. 9 

2.9 Power Line Communication .................................................................................................... 9 

2.10 Radio Frequency Identification - RFID ................................................................................... 10 

2.11 Mikroprocessor - Microprocessor ......................................................................................... 11 

3 Systemdesign ................................................................................................................................. 12 

3.1 Överspänningsskydd .............................................................................................................. 12 

3.2 Säkring och jordfelsbrytare ................................................................................................... 12 

3.3 AC/DC omvandlare ................................................................................................................ 12 

3.4 Triacstyrning .......................................................................................................................... 15 

3.5 Lastbestämning ..................................................................................................................... 16 

3.6 Spänningsmätning ................................................................................................................. 19 

3.7 Strömmätning ........................................................................................................................ 20 

3.8 Power Line Communication .................................................................................................. 24 

3.9 Radio Frequency Identification - RFID ................................................................................... 30 

3.10 Mikroprocessor och server .................................................................................................... 31 

3.11 Komponenter och kostnad .................................................................................................... 33 



v 
 

4 Resultat .......................................................................................................................................... 34 

4.1 Triac och lastbestämningkrets ............................................................................................... 34 

4.2 Test av RFID ........................................................................................................................... 34 

4.3 Printed circuit board - PCB .................................................................................................... 35 

4.4 Sammanfattning resultat ....................................................................................................... 38 

5 Diskussion ...................................................................................................................................... 42 

5.1 Framtida arbete ..................................................................................................................... 42 

6 Referenser ..................................................................................................................................... 44 

7 Appendix .......................................................................................................................................... a 

7.1 Bilder på kretskort ................................................................................................................... a 

7.2 Exempel kod ............................................................................................................................. c 

7.2.1 För att bestämma strömmen, spänningen och effekten ................................................. c 

7.2.2 För att se om säkringen har gått ...................................................................................... c 

7.2.3 För att bestämma om det finns någon last ...................................................................... c 

7.3 Matlabkod för beräkning av slumpmässiga komponenter ..................................................... e 

7.4 NCN49597 pin configure .......................................................................................................... f 

7.5 Komponentlista ....................................................................................................................... h 

 



1 
 

1  Inledning  

1.1 Bakgrund 
Europa har uppmärksammat den växande frågan gällande utmaningen med ny innovation gällande 

utvecklingsfrågor så som klimatförändringar och energi.  Därför är en del i Europa 2020 strategin att 

utveckla en innovationsunion som riktar sig till användbar innovation, aktivt deltagande 

förhållningssätt, högre energi effektivitet och bättre transport lösningar [2]. 

En av de stora utmaningarna samhällen har är att hantera det växande energi kravet gentemot 

miljöaspekten av detta krav. Med detta kommer uttrycken "smarta system". Alltifrån städer, bilar 

och hem är mål för att utveckla smarta system som enkelt ska kunna appliceras för att minska 

energikravet och ha miljöaspekten i åtanke. Alla system som används ska kunna utvecklas för att 

kunna anpassa sig efter väderförändringar. Detta för att enklare kunna anpassa 

energiförbrukningsskillnaderna som är vid varmt gentemot kallt väder [3]. 

När det kommer till att spara energi finns det allt från metoder i hur arkitekter bygger hus, till 

exempel att kunna fånga upp regnvatten för senare bruk, till intelligenta kontrollsystem som 

självständigt kan övervaka infrastrukturen hos ett samhälle. Inget område är för litet eller för stort 

att försöka utveckla och finna nya mer energisparande lösningar på. En undersökning av 

användandet av RFID i smarta städer har kommit fram till att det är en lovande teknologi då det är 

låg kostnad att tillverka och har låg energi förbrukning [4]. 

Användandet av NFC i smartphones har även ökat utvecklingen och förenklat lösningar gällande 

teknologin i städer. NFC används bland annat vid stora betalparkeringar där mobilen används som 

elektronisk biljett för att komma in på parkeringen och sedan som assistans vid betalning av avgiften 

[4]. Att kunna ha bättre kontroll över vattenrör som ligger underjord ligger även till grund för 

utveckling. Målet är att kunna med billigare sensorer använda fler för att säkerställa användandet av 

nätverket. För tillfället är detta något det forskas om, det som framkommit är att de viktigaste 

utvecklingsområdena är att hitta energin till sensorerna samt kommunikation för genomströmning av 

data [5].  

När det kommer till transportsystem så har det även undersökt om det är möjligt att utveckla 

trafikljusen så att de kan utveckla ett anpassat schema för dynamiskt genomsläpp av bilar. Detta för 

att minska bränsleförbrukningen som uppkommer vid start och stopp samt minska utsläppet av 

avgaser [4]. 

I regioner med kalla förhållanden krävs det vintertid ett sätt att värma upp bensin- och dieseldrivna 

bilar för att minska på slitaget av motorn och bilbatteriet men även för att minska utsläppen av 

giftiga ämnen eftersom katalysatorn i bilen blir aktiv först när den blir varm. När motorn förvärms 

sparas även bränsle, beroende på bil så kan det dra mellan ½ till 1½ dl bränsle extra när bilen 

används vid en kallstart. Det underlättar även vid starten av bilen och minskar slitaget på motorn. 

Genom att utveckla motorvärmaren och dess användartid ger det en lägre energiförbrukning över lag 

vilket ger en positiv effekt på både arbetsmiljön och miljön. Om en kupévärmare används kommer 

även kupén att vara varm och om kupévärmaren har varit igång tillräckligt länge behöver rutorna på 

bilen inte heller skrapas [1].  
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Anledningen till detta examensarbete är att företaget Abelko har fått en förfrågan om att tillverka 

och sälja cirka 7000 motorvärmarstolpar. Kunden har vid tidigare tillfälle jobbat tillsammans med 

Abelko och uppskattat deras arbete och vill därför även i fortsättningen ha ett samarbete. Kunden vill 

ha en motorvärmarstolpe som kan mäta effekten, kunna slå av och på via internet eller något 

alternativt gränssnitt och parkeringsplatserna ska inte vara knuten till en viss individ men rätt individ 

ska bli debiterad för uttagen effekt.  

När motorvärmaren först började användas var strömmen till motorvärmaren på konstant, om den 

inte skulle vara igång hela tiden behövde man själv stoppa in den när man ville att den skulle gå. 

Senare kom det motorvärmare som hade en analog timer på stolpen, vilket sedan utvecklades till en 

mer exakt digital. Idag är det möjligt att styra strömmen via internet eller telefon.  

Motorvärmaren bör användas i tjugo minuter om temperaturen är upp till +10 C, en timme om 

temperaturen är upp till 0 C samt en och en halv timme om temperaturen är under -15 C. 

Motorvärmaren bör inte användas längre tid än den rekommenderade eftersom den resterande 

energin går till spillo [1].  

1.2 Abelko Innovation 
Abelko är ett elektronikföretag i Luleå som grundades 1970 och har i nuläget nästan 50 anställda. De 

erbjuder bland annat energimätning, fjärrstyrning, fastighetsautomation, energioptimering och 

driftövervakning. De tillverkar både mjukvaran och hårdvaran, de supportrar och reparerar även alla 

applikationer de säljer. Abelko tillverkar bland annat Biomixer, en blodvagga, som kan installeras 

med ett nätverk för att enkelt kunna lagra all information direkt och IMSE WebMaster Pro, ett 

webbaserat komplett styr- och reglersystem med databaser för lagring av mätvärden. Den har även 

möjlighet att via TCP/IP-protokoll kommunicera med andra IMSE WebMaster Pro-enheter för att 

kunna dela värden och data mellan varandra [6].  

De tillverkar även produkten Echolog, se Figur 1-1. Tanken med Echolog är att användaren ska bli 

mer energisnål och minska sin förbrukning självmant då användaren kan se sin förbrukning av el, 

varmvatten och kallvatten i realtid och även kostnaden för detta. Echolog kan även kopplas upp mot 

internet för att få aktuella busstidtabeller och kan fungera som en terminal för 

tvättbokningssystemet eller för att öppna ytterporten om besökare vill komma in [6]. 
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Figur 1-1 - Echolog, tillverkad av företaget Abelko Innovation [6].  

1.3 Problembeskrivning 
Problemet som ligger till grunden för arbetet är att finna en billigare lösning vid utvecklandet av 

smarta motorvärmarstolpar. Samt att utveckla ett system som kan köpas istället för nuvarande som 

finns att hyra. Systemet ska även kunna samverka med Echolog. Det tydligaste problemet var i detta 

läge att finna en billigare lösning i jämförelse med nuvarande system som finns på marknaden samt 

att utveckla ett system där köparen skulle bli fakturerad direkt istället för hyr modulerna. 

I och med bakgrunden till arbetet och utbildningen författaren har kommer stor del att handla om att 

utveckla el aspekten kring motorvärmarstolpen med målet att göra helheten billigare och mer 

effektiv. Samt att utveckla/effektivisera ett system som tillåter brukaren av produkten att ej vara 

bunden till att använda samma stolpe utan kunna växla stolpar. Samtidigt ska administrationen 

enkelt kunna hålla reda på förbrukning hos varje enskild brukare. 

1.4 Syfte 
Syftet med examensarbetet var att uppgradera de elektriska delarna i en motorvärmarstolpe för att 

de ska kunna kommunicera med en server för att via olika gränssnitt kunna fjärrstyra elen i stolpen. 

Elen som förbrukas ska kunna mätas och sen skickas vidare till servern för att återskapa detta grafiskt 

till användaren och även för att kunna fakturera användaren.  

1.5 Avgränsningar  
Projektet kom att inrikta sig på elektroniken i stolpen och om tid fanns var tanken att även skriva 

programvaran till applikationen. Servern och gränssnittet ut till användaren ska inte byggas och 

programmeras, däremot för att kunna verifiera funktionalitet hade det varit bra om tid fanns för att 

bygga en serverliknande applikation. Denna kommer att fungera som en så kallad masterenhet och 

kommunicera med stolparna, slaveenheterna. Detta kan göras av två vanliga enheter där den ena 



4 
 

omprogrammeras för att fungera som en server och masterenhet och kontrolleras med hjälp av en 

dator.  

Då målet visade sig vara för högt sagt under den tidsram som fanns resulterade examensarbetet i en 

hårdvarudesign där olika funktioner och tester utfördes. För att nå det ursprungliga målet behövs alla 

komponenter lödas fast och programmering samt tester av programmet utföras.  

1.6 Marknadsundersökning 
Först krävdes en marknadsundersökning om vad som finns och vad kunderna efterfrågar. Kunden 

som hade begärt offerten hade några specifika krav, dessa krav syns nedan: 

 Kunna se energiförbrukningen 

 Identifikation, gärna via RFID 

 Kunna kommunicera, för att slå av och på och för att rapportera effekten 

 Kunna ladda elbilar 

 Ha samma säkerhetsklass som befintliga stolpar, jordfelsbrytare säkring m m 

 Kunna klara av miljön den befinner sig i, regn, snö, kyla, vibrationer m m 

 Låg tillverkningskostnad  

 Webbgränssnitt för att se förbrukning och kunna ställa in avgångstider m m 

Då tanken är att detta ska vara en prototyp så kommer produkten i detta skede inte fylla alla givna 

krav, energin kommer ligga i att ta fram konceptet för idén. Längre in i arbetet uppkom fler idéer upp 

som produkten bör klara av: 

 Kommunikationen ska fungera även om säkringen har gått och ska inte störa det andra 

uttaget på något sätt 

 Kunna varna att säkringen har gått  

 Kunna varna om att inte någon sladd är istoppad eller att motorvärmaren är trasig 

1.7 Befintliga produkter  
Det finns redan företag som tillverkar motorvärmarstolpar som exempelvis Garo, ABB, Altero och 

CompWell. Garo har en egen server de hyr ut till användaren. Kunden vill köpa hela systemet och 

kunna anpassa det efter egna behov, vilket inte går att göra i dagsläget [7]. Ett problem som Garo har 

med deras motorvärmarstolpar med display är om det blir för kallt, ca -25oC blir displayen seg och 

nästintill obrukbar, vid låga temperaturer har alla LCD skärmar problem med uppdateringsfrekvensen 

[8]. 

Altero har en lösning med RFID-taggar, radio-frequency identification, liknande det kunden 

efterfrågar. Skälet till att kunden inte valde Alteros lösning var privat. Största skillnaden mellan 

Alteros lösning och lösningen genom det här arbetet är att varje RFID-tag måste inprogrammeras i 

varje stolpe [9]. Kunden ville inte heller använda en display för att ställa in avresetiden utan sköta 

allting via internet eller annat gränssnitt. För att kunna se förbrukad effekt krävs enskild genomgång 

av varje stolpe. Kunden har själv inte utfört en egen undersökning om vad som finns, utan hade bara 

diskuterat med Garo om priset. Detta är grunden till att kunden vänt sig till Abelko, de vill att Abelko 

ska utveckla en lösning som passar deras behov och även passar skärmen, Echolog, de tidigare har 

köpt.  
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Abelko har tidigare sålt produkten Echolog, se Figur 1-1, till kunden och det är tillsammans med den 

produkten kunden vill kombinera ihop systemet med. Detta eftersom det redan finns befintliga 

Echolog framdragna till användarna som är tänkta att använda stolparna.  

Sammanfattningsvis finns det redan befintliga motorvärmarstolpar som det går att få inspiration av, 

däremot finns det ingen färdig produkt där alla funktioner som efterfrågas finns. Antingen sköts all 

information av en extern kommunikationsplattform, som bara kan slå av och på strömmen, och då 

har motorvärmarstolparna ingen intelligens i sig eller så sitter intelligensen i motorvärmarstolpen 

men då kan stolpen inte kommunicera med omvärlden. Detta medförde att examensarbetet hade 

svårt att använda inspiration från befintliga lösningar.   
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2 Systemöversikt och teori  
För att lättare förstå examensarbetet delades det upp i olika delar. Varje del är då möjlig att se som 

individuell för att lättare kunna bygga och testa de olika delarna av kretsen. Under system och 

teoriavsnittet som följer förklaras den allmänna funktionen av komponenterna. Denna del ska ses 

som en teoretisk förklaring till grunden av arbetet.  

En grundidé om hur kretsen ska se ut och vad för funktioner den ska ha diskuterades fram med hjälp 

av handledaren på Abelko, Martin Forsberg, och med hjälp av den begärda offerten från kunden.  

2.1 Kretsen 
I bilden nedan, Figur 2-1, kan man se idén för hur schemat för hela kretsen kommer att se ut. 

Eftersom motorvärmarstolpen ska ha två uttag kommer in- och utgångarna till vänster och längst ner 

i blocket Microprocessor finnas i dubbel uppsättning, även alla block utom AC/DC, 

Power_line_communication och RFID kommer att finnas i dubbel uppsättning. Huvudkomponenterna 

i schemat kommer att beskrivas nedan.  

Varje block kommer att beskrivas mer utförligt i följande ordning Voltage_protection, Fuse/residual-

current divice, AC/DC, Triaccontroller, Load_check, Voltage_meter, Current_meter, 

Power_line_communication, RFID och Microprocessor.  

 

Figur 2-1 Idé om hur kretsen ska vara uppbyggd. 
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2.2 Överspänningsskydd - Voltage protection  
För att skydda elektroniken mot tillfälliga spänningstoppar används olika spännings- och 

strömbegränsningskomponenter, till exempel en varistor och en transil. Dessa kopplas antingen 

parallellt med kretsen den ska skydda, mellan fas och nolla på båda ledarna, eller i serie med kretsen.  

En varistor ändrar resistansen i förhållande till spänningen över den och finns i två varianter, en som 

ökar resistansen om spänningen över den ökar och en som minskar resistansen. För att en varistor 

ska fungera som ett överspänningsskydd parallellkopplas den mellan fas och nolla, när spänningen 

blir för hög minskar resistansen över varistorn och strömmen i kretsen ökar. Om spänningen blir för 

hög blir även strömmen för hög och om kretsen är rätt dimensionerad med en säkring löses denne ut 

om spänningsspiken varar för länge, detta gör att elektroniken skyddas [10, 11, 12].  

En transil, transient-voltage-suppression (TVS) diode, fungerar på ett liknande sätt som två 

seriekopplade zenerdioder. När spänningen når över tröskelspänning börjar transilen att leda ström. 

Om störningarna som uppstår är korta, lagras all energi i transilen eftersom den inte hinner reagera 

med omgivningen och på det sättet avge sin energi. Det är därför en transil som ska klara av höga 

spänningar och strömmar behöver vara fysiskt stora för att kunna lagra energin i sig. Om en transil 

som ska användas är för liten dimensionerad för den tänkta ström- och spänningsintervallet kommer 

den att brinna upp och lämna kretsen oskyddad. Det är inte ovanligt att de klarar av flera hundra till 

tusentals ampere. Om inte transilen leder kommer den att agera som en kondensator och kommer 

att ligga mellan några hundra till tusen pF, detta borde inte störa kretsen, exempelvis 

kommunikationen via Power Line Communication [10, 11, 13].  

2.3 Säkring och jordfelsbrytare - Fuse/residual-current divice  
Detta block består av två komponenter, en dvärgbrytare och en jordfelsbrytare. För att spara 

utrymme är dessa komponenter hopslagna till en enda komponent, en så kallad 

personskyddsbrytare. En dvärgbrytare, även kallad automatsäkring, är samma sak som en säkring 

men istället för att säkringen brinner upp och därefter måste brytas kan en dvärgbrytare återställas 

med hjälp av en mekanisk spak.  

Strömmen genom dvärgbrytaren går genom en spole och om strömmen blir för hög bildas det ett 

tillräckligt starkt magnetfält som drar isär kontaktorerna och ett avbrott sker.  

Jordfelsbrytaren bryter strömmen om strömskillnaden mellan fas och nolla skiljer för mycket. Detta 

gör den genom att både fasledaren och neutralledaren går igenom en kärna som oftast är gjord av 

järn. Runt kärnan är det lindat en kabel som går vidare till en hjälpkrets som bryter om skillnaden i 

strömmen blir för hög mellan fasen och nollan. Det som händer är att ett magnetfält runt varje 

ledare alstras när det går ström igenom dem, om strömmen är lika stor genom båda tar de ut 

varandra men om däremot strömmen läcker ut någonstans på vägen, till exempel från 

motorvärmaren vidare till bilen därefter vidare via en människa ner till jord, kommer inte 

magnetfälten att ta ut varandra och en ström kommer att alstras i kabeln som är lindan runt kärnan. 

Hjälpkretsen känner av att det alstras en ström och kopplar ifrån kablarna så att det inte är möjligt 

för någon ström att gå [14].  

För att skydda mot personskador ska jordfelsbrytaren bryta kablarna mellan 25 till 40 millisekunder 

om uppnådd gräns för felström är nådd. Om strömmen är högre än 10 milliampere blir 

muskelsammandragningarna så kraftfulla att det inte är möjligt att ta sig loss på egen hand.  
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2.4 AC/DC omvandlare - AC/DC 
För att kunna använda komponenter som inte tål nätspänningen på 230 VAC behöver spänningen 

konverteras ned till lägre nivåer för att komponenterna inte ska brinna. De flesta komponenterna 

behöver en DC-spänning, likspänning, och för att få en DC-spänning av en AC-spänning, växelström, 

likriktas spänningen av en eller flera dioder, även kallad likriktarbrygga, och spänningen är konstant 

på rätt nivå med hjälp av en kondensator [10, 11].  

För att konvertera ned en DC-spänning används antingen en linjär spänningsregulator eller en 

växlande spänningsregulator. Den växlande är mer komplex men även mycket mer effektivare, upp 

till 98 procent, medan den linjära omvandlar spänningen genom att förbränna den överflödande 

spänningen till värme [10, 11].  

2.5 Triacstyrning - Triaccontroller  
För att kunna slå av och på strömmen över lasten krävs någon typ av relä. I detta fall valdes ett solid 

state-relä i form av en triac, detta på grund av förslitningarna i ett mekaniskt relä. Solid state-relä har 

inga rörliga delar och har därför ingen mekanisk slitning.  

För att starta en triac behövs det en startström till gaten, denna kan vara både positiv och negativ. 

Beroende på hur triacen är konstruerad kan den exempelvis kräva att det ska vara en positiv ström 

om skillnaden mellan T1 och T2 är negativ, se Figur 2-2 [15]. 

 

Figur 2-2 Förenklad figur av en triac.  

För att styra en triac som ska klara av 16 ampere kommer det att finnas strömspikar på uppemot en 

ampere på gaten. Detta gör att triacen inte kan styras direkt från mikroprocessorn utan måste ha 

någon typ av styrkrets [15].  



9 
 

2.6 Lastbestämning - Load_check 
För att få allting att fungera krävs ett sätt att kontrollera om det finns en last eller inte. Om det inte 

finns någon last går det att bestämma att motorvärmaruttaget är ledigt. Om uttaget är ledigt ska det 

vara möjligt för en ny användare att använda sin RFID-tag för att därefter stå som användare till 

uttaget.  

2.7 Spänningsmätning - Voltage_meter 
För att kunna beräkna effekten behöver både spänningen och strömmen beräknas. För att beräkna 

spänningen krävs först att spänningen transformeras ned till en lägre nivå som mikroprocessorns 

ADC, analog to digital converter, klarar av att konvertera. Det enklaste sättet att göra detta är via en 

så kallad spänningsdelare [10, 11]. Genom att omvandla ned spänningen från 400 till exempelvis 3,3 

volt behöver en delning på 121 gånger användas. Den vanliga spänningen i Sverige är 230 VAC, det 

ger ett toppvärde på 315 volt. Detta kan göras med hjälp av en resistor på 800    och en på 3,3   . 

För att skydda kretsen från överspänningar kan exempelvis en operationsförstärkare, op-amp, 

kopplas in med en förstärkning av ett. Detta gör att mikroprocessorn inte kommer ta skada vid högre 

spänningar.  

2.8 Strömmätning - Current_meter 
Strömmätning kan göras på några olika sätt, det enklaste sättet är att mäta spänningen över ett 

motstånd, exempelvis ett shuntmotstånd, ett motstånd med låg resistans som klarar höga strömmar, 

för att därefter konvertera spänningen till ström. Ju högre strömmen är desto högre blir 

spänningsfallet över resistorn enligt ekvation 1. 

          (1) 

Däremot blir spänningen väldigt liten om inte resistansen som används är väldigt hög. Om 

resistansen är hög kommer det bli höga effektförluster. Om exempelvis en ström på 16 ampere ska 

mätas och en spänning på 3,3 volt då vill uppmätas ger det att resistansen ska vara ungefär 0,2  . 

Effektförlusten kan då beräknas med hjälp av ekvation 2.  

              (2) 

Det ger en effektförlust på nästan 53 watt. Denna förlust är helt och hållet värme och för att 

motståndet ska klara av den effekten behöver resistorn ha en stor kontaktyta för kunna transportera 

bort värmen. Ett smartare sätt att göra det är att använda ett motstånd med en låg resistans, 

spänningen över motståndet kommer bli mycket lägre och kommer då behöva förstärkas med en op-

amp [10, 11].  

2.9 Power Line Communication  
Power Line Communication går ut på att kommunicera via det vanliga nätuttaget som i Sverige ligger 

på 230 VDC. Anledningen att denna lösning valdes var för att minska antalet kablar som krävs men 

även för att kunna använda befintliga kablar på parkeringsstolparna utan att några nya kablar 

behöver dras på nytt, detta för att skära ner kostnaden.  

För att undvika att leda fram nya kablar går det även att använda trådlös kommunikation, idén valdes 

bort på grund av att pålitligheten; vad händer exempelvis om en stor lastbil står i vägen för 

kommunikationen eller om snö och is täcker för antennen.  
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Som det nu ser ut på marknaden finns det olika standardtyper gällande Power Line Communication 

och även olika regelverk. Regelverken skiljer sig mellan olika kontinenter. Vissa frekvenser får 

exempelvis bara användas av de som äger nätet, på denna frekvens skickas exempelvis 

strömförbrukningen för hushåll eller om det uppstår något fel på någon station. De frekvenser som 

är tillgängliga kan ses i Figur 2-3. I Europa är det CENELEC-standard EN 50065-1 som reglerar vilka 

frekvenser som får användas [16].  

 

Figur 2-3 Frekvenser som får användas i det vanliga elnätet i Nordamerika respektive Europa [8]. 

 I Europa delas frekvenserna in i fyra olika band, A-bandet ligger mellan 9 kHz till 95 kHz och får bara 

användas av nätbolaget eller nätägaren, B-, C- och D-bandet får användas av användare däremot 

kräver C-bandet ett protokoll för att få användas.  

2.10 Radio Frequency Identification - RFID  
RFID är en teknik för att kunna läsa av information på avstånd. Informationen kan skickas på två olika 

sätt, antingen via aktiva taggar eller via passiva taggar. De aktiva taggarna består av en IC-krets och 

ett batteri och som aktivt skickar ut informationen till en mottagare, mottagaren kan vara flera 

hundra meter bort. De passiva består av en IC-krets och en antenn som tar sin energi från ett 

magnetfält från en spole som mottagaren skickar ut. Mottagaren omvandlar därefter signalen den får 

till ett läsbart meddelande. Passiva taggar har bara en räckvidd på upp till en meter.  

Tanken med RFID-enheten är att varje användare ska få en egen RFID-tag som ska kunna användas 

för att få tillgång till el från eluttaget och att det ska vara lätt att koppla debiteringen av el till 

användaren. Tanken är att användaren ska koppla in sladden för motorvärmaren och därefter dra sin 

RFID-tag för att motorvärmaren därefter ska skicka en förfrågan till servern om RFID-tagen är 

godkänd i systemet.  
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2.11 Mikroprocessor - Microprocessor  
Mikroprocessorn är den intelligens som styr hela kretsen och bestämmer vad som ska göras. Detta 

gör den med hjälp av ett logiskt schema den följer som reglerar utgångarna beroende på vad som 

händer i programmet och vad som händer i ingångarna.  
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3 Systemdesign  
Under systemdesigndelen beskrivs den faktiska användningen av komponenterna i detta arbete. 

Även denna del är uppdelad i mindre delar för att lättare kunna beskriva och simulera var 

komponent för sig.  

3.1 Överspänningsskydd 
För att skydda kretsen mot för höga spänningar användes både en varistor och en transil. 

Anledningen till att både en varistor och en transil används är för att transilen är mycket snabbare än 

varistorn. Transilen absorberar toppspänningarna innan varistorn hinner börja leda, däremot klarar 

transilen inte av långvariga spänningstoppar lika effektivt utan att den blir väldigt varm, varistorn tar 

de långvariga spänningsspikarna. En bild på hur dessa är kopplade syns i Figur 3-1.  

Varistorn som valdes i detta fall klarar av en energi på 21 Joule, den klarar en maximal ström på 1200 

Ampere. Transilen som valdes klarar av en effekt på 1500 W under en kort tid och har börjar leda när 

spänningen är över 380 volt.  

3.2 Säkring och jordfelsbrytare 
I detta fall valdes en jordfelsbrytare som slår ifrån om skillnaden är mer än 30 mA, vilket är det 

vanliga i badrum och våtutrymmen. Om jordfelsbrytaren ska slå av vid ännu lägre skillnad är risken 

stor att den felutlöser. Eftersom uttaget ska sitta utomhus är risken att det kan bli en koppling mellan 

ett uttag och jord om vatten, snö och salt fastnar på kontakten. Test behöver göras för att utesluta så 

att 30 mA inte är för lite, om så är fallet måste en jordfelsbrytare på 300 mA användas.  

Till dvärgsäkringen kan allting under 16 ampere väljas eftersom strömberäkningen fungerar upp till 

20 ampere. För att vara på den säkra sidan valdes att sätta en gräns på 16 ampere så det inte är 

säkert att säkringarna bryter direkt strömmen kommer upp i uppnådd ström utan det tar olika tid på 

sig beroende på vilken tröghet som används.  

3.3 AC/DC omvandlare 
I det här blocket omvandlas inspänningen till en passande spänning för mikroprocessorn och Power 

Line Communication kretsen. Spänningen ändras först till en spänning på tolv volt som driver op-

ampen som skickar ut kommunikationen från Power Line Communication kretsen. För att hålla 

spänningen på en stabil nivå används en kondensator på hela 47 mF. Denna kondensator kan troligen 

minskas men för att vara på den säkra sidan användes en så pass stor för att det inte ska störa 

kretsen när kommunikation sker. I specifikationen för Power Line Communication ska en resistor på 

0,5 ohm klara av en effekt på 0,5 watt vilket betyder att den ska kunna klara av en ampere enligt 

ekvation 3 nedan. 

         (3) 

I serie med den resistorn ska en kondensator klara av en RMS ström på en ampere. En kondensator 

på 47 mF behövdes, beräkningar och tillvägagångssätt finns i 3.8 Power Line Communication delen. 

Kretsen för denna omvandling syns Figur 3-1.  
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Figur 3-1 - Kretsen för omvandling av fasspänning till tolv volt. Längst till vänster syns även överspänningsskyddet i form 
av en varistor och transilen.  

Därefter omvandlas spänningen ner till 3,3 volt för att mata op-amparna och mikroprocessorerna, se 

Figur 3-2 högst upp till vänster. Eftersom mikroprocessorn för Power Line Communication behöver 

ha en digital spänning omvandlas 3,3 volten till 3,3 volt digital med hjälp av ett lågpassfilter 

bestående av en resistor och en spole, detta syns i Figur 3-2 högst upp till höger. Den digitala 

spänningen är i princip samma som den analoga men filtret hjälper att isolera störningar från den 

digitala delen så att den inte ska påverka den analoga spänningen. För att triacstyrningen skulle 

fungera krävdes en negativ spänning. Denna spänning erhölls från en inverterare som omvandlade 

spänningen från 3,3 volt till -3,3 volt, inverteraren syns längst ner till höger i Figur 3-2.  

För att få en referenspunkt till op-amparna krävs en spänning på 1,65 volt. Denna genereras genom 

en spänningsdelning av 3,3 volt och för att hålla spänningen stabil när ström dras användes en op-

amp som en spänningsföljare. Detta gör även att det går att använda hög resistans på resistorerna 

för att kunna sänka den effekt som krävs för att driva systemet, se Figur 3-2 längst ner till höger för 

att se kretsen.  
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Figur 3-2 - Längst upp till vänster: konvertering av tolv volt ner till 3,3 volt. Längst upp till höger: ett filter bestående av 
en spole och en resistor för att isolera störningar från den digitala spänningen till den analoga. Längst ner till vänster, en 
spänningsdelare ner till 1,65 volt följt av en spänningsföljare. Längst ner till höger: en inverterare som omvandlar 3,3 volt 
ner till -3,3 volt. 
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3.4 Triacstyrning 

 

Figur 3-3 - Drivkrets för triacstyrningen. Triacen slår av och på med ett intervall på 13 ms. 

I början var triacen före lasten (R_load) detta för att det inte skulle kunna vara någon spänning fram 

till lasten om inte triacen var igång. Problemet med detta var att det genererade en bas-emitter 

spänning på BC847 på ungefär halva nätspänningen, vilket garanterat skulle bränna transistorn. 

Detta åtgärdades genom att flytta triacen till efter lasten, det gör att det alltid ligger en spänning 

fram till lasten men att det inte kan gå någon ström så länge som triacen är avslagen. Kretsen som 

användes finns ovan i Figur 3-3. Strömmen genom triacen som heter X1 syns i Figur 3-4. Ett problem 

med detta är om någon skulle komma åt jord eller nolla med fingrarna och samtidigt fasen, men om 

en varning stoppas upp om att det alltid ligger en spänning så ska det inte vara några problem. Det 

som däremot kan hända är om någon tar ström från fasen och en nolla eller jord från något annat 

ställe. Det gör att man i praktiken kan ta ut 30 mA eller 6,9 watt innan jordfelsbrytaren slår till, detta 

gäller förstås inte om något kilar fast jordfelsbrytaren så att den inte kan slå av.  
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Figur 3-4 - Ström genom triacen X1 i Figur 3-3, grön prob. 

 

3.5 Lastbestämning 
Den första idén var att skicka en 3,3 voltsspänning på faskabeln efter triacen för att på samma kabel 

mäta spänningen. Om det finns en spänning nära 3,3 volt betyder det att lasten har en väldigt hög 

impedans eller saknas helt. Problemet med denna lösning var om triacen vid något tillfälle felutlöser, 

om det sker ger det en AC-spänning på 315 volt, vilken garanterat kommer att bränna upp kretsen 

om inget skydd används. För att skydda kretsen krävdes en strömbegränsningskrets, hela denna krets 

finns nedan i Figur 3-5.  
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Figur 3-5 - Strömbegränsningskrets för att bestämma om det finns en last inkopplad. 

Denna krets användes inte, detta dels för att inte blanda ihop 230 VAC tillsammans med spänningen 

från processorn på 3,3 volt men även kostnaden och antalet komponenter vägdes in.  

En annan idé var att lägga ett filter för att slippa AC-spänningen, för att då komma förbi filtret 

krävdes det att en signal från mikroprocessorn pulseras ut med en signal med högre frekvens än 50 

Hz. Detta fungerar i teorin men misstankar om att det skulle kunna störa både Power Line 

kommunikationen och RFID signalen fanns. På grund av misstankarna förkastades även denna idé.  

Det tredje alternativet var att pulsera korta intervaller av nätspänningen. Det bygger på samma 

lösning som den första lösningen med 3,3 voltsspänningen men inget skydd krävs eftersom det inte 

spelar någon roll om triacen felutlöser, detta på grund av att kretsen är gjord för att klara 

nätspänningen. För att styra spänningen användes en optokopplare för att få isolering till 

mikroprocessorn. Lösning ses i Figur 3-6.  

Tanken var först att använda en MOSFET, en typ av transistor, som pulserar på samma sätt som 

optokopplaren gör för att minska strömförbrukningen. Denna idé förkastades också för att 

MOSFET:en var dyrare än förlusten över resistorerna (R4 och R5) under tio år. Strömmen kan bara gå 

genom dem när triacen är påslagen och under den positiva delen av AC-signalen. Om motorvärmaren 

används fyra timmar om dagen under vintermånaderna, i Kiruna är det från mitten på oktober till 

första maj [17, 18] vilket är cirka 200 dagar under ett år, blir det 800 timmar under ett år som 

motorvärmarstolpen används. Detta ger en förlusteffekt på 24 Wh per år. Under tio år blir den totala 

kostnaden 24 öre om ett elpris på 1 kr/kWh används. Vilken kan jämföras med en MOSFET som 

kommer att kosta ca 1,50 kr att köpa in och kommer generera extra tid i form av dragning av kablar 

och även ta upp mer plats på kretskort.  
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Figur 3-6 - Krets för att bestämma om det finns någon last inkopplad. 

Denna krets ändrades ytterligare efter lasten förflyttades till innan triacen. Reistorn R4 och R5 

ökades till 800k respektive 10 kΩ samtidigt som kopplingen från optokopplaren drogs direkt till 

neutralledaren via R4 och R5.  

Efter ytterligare funderingar bestämdes det att använda följande krets, Figur 3-7. After_load1 är efter 

lasten parallellt med triacstyrningen. Det lades till en transistor för att få en ren digital ingång till 

mikroprocessorn. Om spänningen överstiger 0,7 volt på transistorns bas börjar den leda och 

utsignalen blir 0. Detta sker vid en spänning på huvudledarna på ca 56 volt, vilket gör att 

optokopplaren behöver vara igång minst 1,2 ms under en period för att vara säker på att spänningen 

har överstigit 56 volt. Tanken är att detta test ska ske två gånger i sekunden för att se om en ny last 

blivit instoppad eller om någon last blivit utdragen.  
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Figur 3-7 - Slutgiltiga kretsen för att bestämma om det finns någon last eller inte. 

Ett problem som kan uppstå när man försöker bestämma lasten är om säkringen eller strömmen går. 

För att komma runt detta går det att programmera servern och slavenheterna att om strömmen går 

så är det samma RFID-tag som används även när strömmen kommer tillbaka. Detta är för att undvika 

att komma till en kall bil om strömmen bara har varit försvunnen i några minuter. Om säkringen går 

måste man manuellt slå på den igen, för att det då inte ska bli några missöden om att någon har bytt 

plats så måste RFID-tag användas på nytt. Tanken är att slavenheten ska meddela servern att en 

säkring har gått och att den informationen sen ska gå vidare till användaren via mail och/eller sms.  

3.6 Spänningsmätning 
För att kunna mäta spänningen från fasen användes först en spänningsdelning på 800 kΩ och 3,3 kΩ 

för att få ner spänningen mellan  1,65 volt om spänningen går ända upp till 400 volt. Därefter 

adderades en spänning på 1,65 för att få spänningen att ligga mellan 0 och 3,3 volt som 

mikroprocessorns ADC har möjlighet att klara av. Additionen sker via enoperationsförstärkare, 

operational amplifier(op-amp), som drivs med en spänning 3,3 volt och en jord, detta gör att om 

spänningen överstiger 400 volt på fasen kommer inte mikroprocessorn att ta skada utan det blir op-

ampen som får ta överspänningen. I Figur 3-8 syns kretsen som mäter spänningen.  
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Figur 3-8 - Krets som mäter spänningen på fasen. 

 ADC:n har en upplösning på 12-bits vilket ger att upplösningen blir ungefär 0,2 volt för en inspänning 

på  400 volt. I ekvationnn ändras värdet  400 volt till 2*400 eftersom det är 400 volt på båda 

sidorna om noll.  

     

                             (4) 

3.7 Strömmätning 
Spänning över shuntmotståndet förstärks via en operationsförstärkare och samtidigt adderas en 

spänning på 1,65 för att få en spänning mellan 0 och 3,3 volt in till mikroprocessorn. I 

mikroprocessorn omvandlas denna spänning för att få ut den verkliga strömmen genom att gå den 

omvända vägen då U, R och förstärkningen är känd. 

 För att även kunna mäta små strömmar och fortfarande ha en exakthet inom 1 % delades 

spänningsmätningen upp i tre olika delar. Den första delen förstärkte signalen 16 gånger och 

användes för att mäta strömmar mellan 20 ampere ner till 3,125 ampere. Den andra delen förstärkte 

signalen med 100 gånger och den sista delen med 620 gånger, beräkningarna för dessa värden visas 

längre ner. Opampen som användes för att förstärka signalen hade ett offset fel som var 

normalfördelat och kunde variera upp till         och variera med          . 

Detta fel är inget som går att kalibrera bort utan varierar med temperaturen. Resistorerna som 

bestämmer förstärkningen kan även de bidrar med fel, resistorernas värde är inte exakt utan ligger 

mellan        av värdet och de varierar även med upp till         . Även mikroprocessorns ADC 

har felkällor. Den ADC som mikroprocessorn har tillgänglig är en med upplösning på 12 bitar, gain 

error på     mV, offset error på   , non-linearity på    bit och integral non-linearity på    bits, 

varje bit har en upplösning på 

   

                     . 

För att få en uppfattning om hur stort felet blir i slutändan skapades en funktion i MATLAB som 

beräknade standardavvikelsen på 10 000 slumpmässiga variationer av komponenter. För att lätt 

kunna överskåda resultatet skapades ett så kallat histogram med alla värdena, histogrammet har 

delats upp i 1024 intervall för att inte få för många mätpunkter. Detta histogram syns nedan i Figur 
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3-9 och koden som har använts för att få fram de olika slumpmässiga variationerna finns i 7.3 

Matlabkod för beräkning av slumpmässiga komponenter.  

 

Figur 3-9 - Histogram för felspänningen i mV för 10000 komponenter. 

Standardavvikelsen blev 4,96 mV och med 99,7 % säkerhet ligger alla världen under      14,9 mV 

[19]. För att ligga inom en felmarginal av 1 % måste insignalen ligga över 1,49 volt över nolläget, det 

är i praktiken inte möjligt eftersom det hade krävts för många steg för att kunna avläsa strömmen 

mellan några milliampere och 20 ampere. Det är möjligt att kalibrera bort offset error och gain error. 

Däremot går det inte att kalibrera bort temperaturdriften helt och hållet, det är dock möjligt att välja 

en arbetspunkt så att felet blir så litet som möjligt. Histogrammet för detta syns i Figur 3-10 och 

standardfördelningen blev 0,99 och med 98,7 % säkerhet är alla värden under 2,5 mV. 



22 
 

 

Figur 3-10 - Histogram för felspänningen i mV för 10000 stycken komponenter, gain error och offset error bortkalibrerat. 

För att vara på den säkra sidan användes en lägsta nivå på 250 mV från nolläget, som i detta fall var 

1,65. Den högsta spänningen som kunde vara var 3,3 volt, 1,65 från nolläget. För att kunna beräkna 

vilken förstärkning som klarar en ström på cirka 20 ampere användes följande formel, ekvation 5. 

Anledningen till valet av 20 ampere var att ha en felmarginal till 16 ampere som säkringen maximalt 

klarar av.  

            (5) 

I är strömmen över resistorn, R är resistorns resistans, G är förstärkningen och V är spänningen. R är 

konstant 0,005 och V är antingen 0,25 eller 1,65, min- respektive maxvärdet. För att få ut max 

upplösning vid en ström på 20 ampere skulle det behövas en förstärkning på 16,5, men för att göra 

det enkelt valdes en resistor på 16 k och 1 k som ger en förstärkning på 16 gånger och en maxström 

på 20,625. Därefter beräknas den minsta strömmen som kan beräknas utan att V understiger 0,25 för 

vilket en förstärkning på 16 gånger gav 3,125 ampere, detta gör att förstärkningen för nästa steg kan 

beräknas eftersom I, R och V är kända, nästa steg gav en förstärkning på 105,6 gånger och för att 

lättare hitta en förstärkning som går att skapa med två resistorer valdes en förstärkning under      

för att försäkra att intervallen skulle överlappa varandra. Alla beräknade värden syns nedan i Tabell 

3-1 och kretsarna för att beräkna strömmen syns i Figur 3-11.  

Tabell 3-1 Beräknade förstärkningar varje op-amp ska förstärka och vilket intervall av ström som används.  

For                          

High current 20,6 3,13 16 16,5 

Mid current 3,30 0,50 100 106 

Low current 0,53 0,081 620 698 
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Figur 3-11 - Kretsar för att beräkna strömmen. Med en förstärkning på 16, 100 respektive 620 gånger. 
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3.8 Power Line Communication 
Den första tanken var att tillverka hela kretsen själv och även skriva koden i mikroprocessorn. Denna 

idé ströks då det blev mycket kod som behövdes skrivas och en dyr mikroprocessor hade behövts.  

Valet stod mellan att använda frekvenser i band D, se Figur 2-3, eller att gå upp i gigahertzområdet. 

De i gigahertzområdet stödjer högre överföringshastighet men är mycket dyrare. Enligt offerten som 

företaget hade fått var det 7000 stolpar som skulle tillverkas. För att klara den kommunikationen 

hade det behövts överföringshastigheter som endast finns i gigahertzområdet. Efter samtal med 

företaget, som hade begärt offerten, framkom det att det max kommer att vara 200 stolpar på en 

parkering, vilket gör att överföringshastigheten kan minskas drastiskt.  

Tanken var först att använda ett master-slave system där mastern anropar alla slave enheter som i 

sin tur rapporterar strömförbrukning och om de har fått en ny användare (en RFID-tag). Detta ledde 

till ett ganska komplext problem, när man som ny användare drar en RFID-tag så vill man direkt ha 

svar om tagen är godkänd eller inte. Folk vill inte vänta mer än någon sekund för att se om RFID-

tagen är godkänd, detta betyder att mastern måste kommunicera med alla slavenheter under 

ungefär två sekunder. Om det är 200 enheter som ska kommunicera och varje anrop innehåller 100 

bits och varje svar innehåller 100 bits så måste den totala hastigheten vara  

          
   

 
                (6) 

för att kommunikationen ska hinna ske under två sekunder. Även om kommunikationen av alla 200 

motorvärmarstolpar inte sker på samma fas så finns risk att signaler hoppar mellan faserna och 

därmed stör ut varandra.  

Standard överföringshastigheten på band D låg på 9 600 baud alltså 9 600 bit/s vilket inte räcker för 

att klara två sekunder utan blir närmare fyra. Detta hade troligen också fungerat men risken är stor 

att det hade blivit något fel i kommunikationen så att data måste skickas igen. Det måste vara ett 

litet mellanrum mellan varje meddelande på några millisekunder så att två meddelanden inte skickas 

samtidigt. Det behövs också någon form av checksumma som kontrollerar om det som är skickat 

stämmer, den behöver troligen ligga på 60 bits. Om man antar en fördröjning på 3 millisekunder 

mellan varje meddelande blir hastigheten som krävs för att klara allt under två sekunder följande: 

Först försvinner det  

                           (7) 

för fördröjningen mellan varje meddelande, detta gör att allt måste skickas under 0,8 sekunder vilket 

gör att det krävs 

          
   

   
               (8) 

för att få fram meddelandet i tid. Detta medför att man måste utesluta att använda band D om inte 

någon förändring utförs.  

För att lyckas använda band D går det att använda master och slave systemet enbart för att 

rapportera om strömförbrukningen. Eftersom strömförbrukningen inte är kritisk tidsmässigt är det 

inte relevant om det tar en sekund eller en minut innan servern får reda på denna. Ett problem med 
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detta är om strömmen går och motorvärmarstolparna förlorar sin information om effekten, men 

eftersom detta rör sig om några enstaka wattimmar borde det inte vara ett problem. Om det är 

nödvändigt går det att spara undan effekten på ett minneskrets så att siffrorna inte försvinner om 

strömmen går. 

För att motorvärmarstolpen ska kunna meddela att en RFID-tag eller säkring har gått så är tanken att 

den ska meddela detta till servern mellan serverns anrop om att få reda på strömförbrukningen. För 

att detta ska kunna göras krävs det en fördröjning mellan serverns utskick. Under tiden servern 

väntar på att skicka en ny förfrågan ska slaveenheterna kunna meddela om en ny händelse. För att 

inte två slaveenheter ska kommunicera samtidigt ska en slupmässig tid väntas, om två slaveenheter 

ändå skickar samtidigt ska kommunikationen avbrytas och därefter vänta på att ett nytt meddelande 

från mastern om strömförfrågan, när detta är klart så ska ett nytt test utföras genom att skicka en 

förfrågan.  

Detta möjliggör att användningen av band D kan användas för överföringen, däremot återstår det att 

välja en lösning som är både billig och enkel. Det uppdagades två olika lösningar, den ena var 

MAX2990 men till denna krävdes en extra komponent, MAX2991, fungerar som en front-end 

komponent. Denna komponent är i stort sett en op-amp som förstärker signalen ut till 

nätspänningen och fungerar även som ett filter för att ta bort störningar från inkommande signaler. 

Problemet med detta är att de beräknades komma i lager i september, nästan fem månader 

leadtime. För att försöka få ner tiden kontaktades Maxim för att få gratisexemplar och snabbare 

leveranstid, ett examensarbete ansågs inte vara avancerat nog för att få några exemplar.  

Den andra lösningen var en enchipslösning där den så kallade front-end delen var inbyggd. 

Överföringshastigheten låg bra över marginalen men efter kontakt med Futureelektronics, det enda 

företaget i Sverige som säljer lösningen, blev rekommendationen att överge det chipet. Företaget 

hade inte bra saker att säga om tillverkaren av chipet som bland annat ignorerade mail och inte hade 

gett dem ett fullständigt datablad över chipet. Efter mail-konversation med Patrik Särenfors på 

företaget blev rekommendationerna att använda NCN49597 tillsammans med NCS5650 istället. För 

att få det att fungera krävdes båda komponenterna, den ena är en huvuddel som sköter 

kommunikationen med mikroprocessorn och behandlingen av dataöverföringen, den andra är en 

analog front-end, den delen är kopplad ut mot elnätet och sköter förstärkningen och filtreringen av 

kommunikationssignalen. För att kunna testa allting erhölls gratisexemplar av både processorn och 

front-end chipet, det erhölls även två utvecklingskort för att kunna testa kommunikationen. 

Utvecklingskortens mjukvara var en enkelt skriven javaapplikation. Applikationen bestod av tre olika 

delar, ett huvudfönster där information om vad som skickades till och från modemen skrevs ut, ett 

fönster för masterenheten och ett för slavedelen. Master- och slavefönstrerna såg väldigt lika ut. För 

att få dem att kunna kommunicera måste de först programmeras genom att trycka "Reset" och 

därefter "Write Config." detta gör att det går att få fram statusen om vilken firmware och adress som 

är tilldelad och även se att allt har gått rätt till. För att bekräfta att kommunikationen fungerar kan 

chattfunktionen användas, för att få synkroniseringen att fungera måste mastern först skicka ett 

meddelande, därefter kan kommunikationen ske från både masten till slaven och åt andra hållet. Det 

är i alla fall tanken, i praktiken fungerade detta inte alls. Allting verkade fungera men det uppkom 

inte något bekräftelsesvar att någon av enheterna hade tagit emot meddelandet och fått rätt 
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meddelande. Däremot blinkade en lysdiod på enheten som skulle ha mottagit meddelandet så 

kommunikationen gick fram så det var troligen något fel på mjukvaran.  

Efter samtal med Patrik på Futureelectronics bestämdes att ett telefonmöte med Onsemi skulle äga 

rum för att få support, för att kunna få kommunikationen att fungera. Onsemi är de som är 

tillverkare av chipen och utvecklingskorten och de har även skrivit mjukvaran. För att få 

kommunikationen att fungera krävdes ett annat program, i detta fall en terminal som i stort sätt 

fungerade på samma sätt som den grafiska men även två andra drivrutiner utöver de som behövdes 

från början. Även i detta fall krävdes en master-enhet men istället för en slave så användes en så 

kallad spy, i Figur 3-12 nedan syns svaret spyenheten mottagit från master-enheten.  

 

Figur 3-12 - Mottagen data från masterenheten till spyenheten. 

Det positiva med den nya lösningen är att spy:en kan läsa av vad som händer på elnätet och även rita 

ut det. Ett exempel på detta syns nedan i Figur 3-13 och det syns tydligt att signalen, det blåa, är 
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mycket starkare än bruset, det röda. De två modemen var kopplade mellan två olika faser i två olika 

rum, cirka tio meter ifrån varandra. En möjlig anledning till att de fungerade mellan två olika faser 

kan vara att en trefasapparat var inkopplad i ett rum i närheten. Ett försök att få reda på hur långt 

kommunikationen nådde testades; detta genom att ett modem på övervåningen och ett på 

undervåningen, med ett avstånd på cirka 75 meter fågelvägen. Det var dock okänt hur lång 

kabelsträckan var eller om de använde olika centraler. Detta test misslyckades och ingen signal kunde 

avläsas. Den slutgiltiga kretsen syns i Figur 3-14.  

 

Figur 3-13 - Skillnad mellan störning och signal. Blåa prickar är sänd data och röda kryss är störningen.  

Anledning till att en kondensator på 47 mF användes till ac/dc:n var för att enligt specifikationerna 

för Power Line Communication-kretsen skulle en kondensator i serie med kretsen klara av en RMS 

ström på en ampere. Det fanns även en resistor på 0,5 ohm som skulle klara 0,5 watt, vilket ger en 

ström på en ampere. För att klara specifikationerna antogs att en ström på en ampere drogs när 

kretsen kommunicerade.  

Hastigheten för kommunikationen var 4 800 baud och om man antar att kommunikationen sker 

under 0,033 sekunder ger det 158 bits vilket borde vara räcka för att skicka ett meddelande. Under 

den tiden tillförs 330 mA kontinuerligt från ad/dc:n och det försvinner 1 000 mA via 

kommunikationen.  
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    (9) 

där i är strömmen i ampere, q är elektriskladdning i Coulomb och t är tiden i sekunder. Ekvationen 

ovan ger att det tillförs 0,01089 C och det försvinner 0,099 C. En kondensators kapacitet ges av  

  
  

  
     (10) 

Om man antar att ett spänningsfall på 0,5 volt inte gör något för hela kretsen ger det en kapacitans 

på ca 45 mF, det närmaste värdet på www.digikey.se var en kapacitans på 47 mF som klarade av en 

spänning på 16 volt eftersom utspänningen ska vara 12 volt ska det inte vara några problem [10, 11].

 

Figur 3-14 - Krets för kommunikationen över elnätet, Power Line Communication. En förstoring av kretsen syns i Figur 
3-15 och Figur 3-16.  
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Figur 3-15 - Förstoring av kretsen i Figur 3-14.  
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Figur 3-16 - Förstoring av kretsen i Figur 3-14 

 

3.9 Radio Frequency Identification - RFID  
Chipet som valdes till denna lösning var MLX90109 125 kHz, detta för att den var relativt billig och 

krävde få externa komponenter men även för att det fanns både färdiga utvecklingskort och testkort. 

För att göra filtret så bra som möjligt användes ekvation 11 [10, 11, 20] 

   
 

      
    (11) 

där    är frekvensen som filtret ska ställas in efter, i detta fall 125 kHz, L och C väljs godtyckligt. Först 

valdes L godtyckligt till       vilket gav en kondensator på        , detta är ingen standardstorlek 

som finns så därför valdes det närmaste värde vilket var       vilket gav en induktans på        . 

Tanken är att göra en egen antenn, spole, eftersom det inte finns någon färdiglindad, med hjälp av 

följande formel, ekvation 12, är det möjligt att beräkna spolens induktans.  
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   (12) 

Där L ska vara      då denna ekvation ger   i   ,   och   är bredden respektive längden i cm,   är 

höjden i cm,   är bredden i mm på ledarna och   är antal varv. För att få en helt okej antenn valdes 

följande parametrar: 

    

     

    

      

När dessa parametrar var valda kunde antalet varv räknas ut, detta gav 

                  

62 varv ger en induktans på 41,7    vilket leder till att filtrets egenfrekvens blir             . Den 

slutgiltiga lösningen för kretsen syns nedan i Figur 3-17.  

 

Figur 3-17 - Kretsen som styr RFID-kommunikationen. 

 

3.10 Mikroprocessor och server 
Abelko har arbetat mycket med processorer från Atmel och hade färdigskriven kod och exempelkod 

så valet blev att använda en processor från Atmel. För att skära ner på kostnaden valdes en processor 

som hade minst tio analog to digital converters, ADC, inbyggd detta för att inte behöva köpa en 

extern ADC. För att precisionen på ström och spänningsmätningen ska leva upp till en procents 
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felmarginal, krävdes en upplösning för ADC:n på minst 12 bitar. En processor som hade en 

drivspänning på 3,3 volt valdes då det var samma spänning som mikroprocessorn för Power Line 

Communication använde sig av. När väl dessa egenskaper var listade hittades ATXMEGA128D3-AU, 

en processor Abelko tidigare hade använt. De hade använt processorn utan AU på slutet som är en 

uppdaterad version. Personen på Abelko som tidigare hade jobbat med processorn hade haft lite 

problem med ADC:n däremot ska detta vara åtgärdat i alla processorer som slutar med -AU i namnet 

enligt Atmel. Den slutgiltiga lösningen med alla in och utgångar syns i Figur 3-18.  

 

Figur 3-18 - Mikroprocessorn ATXMEGA128D3-AU med alla in och utgångar. 

I detta fall kommer en extern server hjälpa till att sköta intelligensen genom att bland annat spara 

undan data om förbrukad effekt och vilken tid den förbrukade effekten har ägt rum. Servern kommer 

även ha alla godkända RFID-taggar, motorvärmaren behöver göra en förfrågan till servern om taggen 

är godkänd eller inte. Anledningen till detta är att spara utrymme på motorvärmarstolpen och för att 

inte behöva uppdatera varenda stolpe om en ny RFID-tag tillkommer eller om någon blir ogiltig.  

En huvudserver kommer även att krävas, detta är däremot ingenting som kommer att fokuseras på i 

detta examensarbete. Denna kommer att innehålla det grafiska webbgränssnittet ut till kunden där 

tanken är att det ska vara möjligt att se förbrukad effekt och även kunna ställa in när motorstolpen 
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ska leverera ström. Det ska vara möjligt att kunna ställa in ett schema för varje dag, som gör det 

möjligt att exempelvis motorn och kupén ska vara varma till klockan sju, då personen ska åka till 

jobbet och sedan varm igen klockan fem då personen ska åka hem. Eftersom tanken är att själva 

stolpen inte ska vara knuten till någon person utan det ska vara RFID-taggen som identifierar en så 

ska det även vara möjligt att använda motorvärmarstolpen om man till exempel är ute på affärsresa 

eller bara är ute en kortare tur.  

En server för att kunna motta sms och någon typ av växellösning för vanliga telefoner skulle också 

behövas, detta för att även personer utan tillgång till internet ska kunna ställa in 

motorvärmarstolpen. Om en person till exempel är utan tillgång till internet ska det vara enkelt att 

med ett samtal eller ett sms starta motorvärmarstolpen. Det kan även vara så att personer behöver 

hjälp med att konfigurera ett veckoschema och inte har tillräckligt med datorkunskaper eller känner 

någon som har det, det ska då vara möjligt att via telefon ställa in ett schema via ett talsvar eller 

någon typ av automatisk knapptryckning.  

 

3.11 Komponenter och kostnad 
För att kunna klara temperaturerna, som kan existera där en motorvärmare är av intresse, behöver 

komponenterna tåla både kyla och värme. För att vara på den säkra sidan valdes komponenterna för 

att garanterat klara av en temperatur ner till -40oC. Alla komponenter, utom personskyddsbrytaren, 

klarar en drifttemperatur ner till -40oC, personskyddsbrytaren klarar bara av -25oC.  

Komponenterna är tänkt att vara inbyggda i en låda för att undvika fukt och samtidigt skydda 

kretskortet från beröring och stötar. Detta kommer att leda till att komponenterna troligen aldrig 

kommer att nå en temperatur under -40 oC och om det efter test framkommer att så kan ske är det 

enkelt att placera in ett litet element för att hålla komponenterna över lägsta drifttemperatur.  

Hela komponentlistan syns i appendix, standardkomponenter som exempelvis 100 nF kondensatorer 

och 1 kΩ resistorer i storleken 0603 är inte med i listan. Den totala kostnaden för komponenterna till 

en enhet blev 528,28 svenska kronor från www.digikey.com, 658 svenska kronor från Biltema för 

personskyddsbrytarna och 14,54 dollar från www.futureelektronics.com. Detta gäller vid små 

orderantal, om betydligt fler beställs kommer kostnaden mer än halveras. Till detta tillkommer som 

sagt standardkomponenterna i storlek 0603 till totalpriset.  

Om produkten ska serietillverkas kommer priset för PCB:n, som är ett fyralagerkort, sjunka väldigt 

drastiskt samtidigt kommer även kostnaden för kåpan som bygger in all elektronik att sjunka.  

 

 

 



34 
 

4 Resultat  
För att kunna bestämma om kretsen fungerade eller inte utfördes olika tester och testkretsar. Ett 

kretskort designades och tillverkades.  

4.1 Triac och lastbestämningkrets 
För att vara säker på att triacen fungerade som den skulle byggdes en krets för att testa funktionen, i 

Figur 4-1 syns kretsen och den röda knappen används för att slå av och på strömmen. Kretsen 

kopplades till en glödlampa för att enkelt se om kretsen fungerade eller inte.  

 

Figur 4-1 - Test av triacstyrningen. Den röda knappen användes för att slå av och på triacen. 

I samma krets kopplades även kretsen som bestämmer om det finns en last eller inte, denna del syns 

längst till vänster i Figur 4-1, switchen längst till vänster. 

4.2 Test av RFID 
För att testa om RFID-chipet fungerade som det skulle beställdes ett utvecklingskort. I 

utvecklingskitet följde det med olika RFID-taggar och en programvara som gjorde det möjligt att läsa 

in taggarna och se dem på datorn. I Figur 4-2 syns tre kreditkortsliknande kort, det var de taggar som 

följde med. Den fjärde taggen är liknande den som är tänkt att användas om produkten slår igenom.  
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Figur 4-2 - De tre kreditkortsliknande korten var de som följde med utvecklingskitet, den fjärde taggen är den som är 
tänkt att använda till produkten. 

 

4.3 Printed circuit board - PCB 
Kretsschemat skapades i OrCAD Capture, se Figur 4-3, i programmet är det möjligt att göra en PCB, 

ett mönsterkort, genom att skapa en länkning till programmet OrCAD PCB Designer. När denna 

länkning skapades valdes en i förväg gjord PCB som grund. Detta kretskort var designat av Abelko och 

används för att underlätta och snabba på tillverkningen av kretskort. Kretskortet är förprogrammerat 

med ett par förinställda parametrar, bland annat tjockleken på materialet och kopparn och antal 

lager, alla parametrar som i slutändan var inställda syns i Figur 4-4.  
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Figur 4-3 - Program för att simulera och designa kretsen.  

 

Figur 4-4 - Parameter för det tillverkade mönsterkortet.  

Om OrCAD inte har en komponent som är exempelvis en mikroprocessor eller en op-amp så går det 

att importera en Excel-fil där varje ben är namngivet nedan i Tabell 3-1 visas ett exempel på vad som 

kan ställas in. Number är vilket nummer pinnen kommer att ha, Name är namnet som pinnen 

kommer att ha, Type är vilken funktion pinnen ska ha. Type har till funktion att underlätta felsökning, 

om till exempel en Input, ingång, på en komponent kopplas till input på en annan komponent ska 

programmet meddela och fråga om en insignal verkligen ska kopplas till en annan insignal. Pin 

Visibility gäller bara om Type är Power, om det är 0 så syns inte pinnen och är det 1 så syns pinnen. 

Shape är hur pinnen ser ut, PinGroup används för att kunna byta pinnar, till exempel om det är en 

op-amp med flera förstärkare i samma så ska det inte spela någon roll vilken av op-ampen man 

använder. Posistion är på vilken sida av komponenten pinnen ska sitta. Section används om man ska 

dela upp komponenten i flera delkomponenter för att enklare få en överblick av komponenten. I 

appendix visas komponenten NCN49597 som exempel. 
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Tabell 4-1 Tabell på vad som kan väljas när en ny komponent skapas i OrCAD.  

Number Name Type Pin Visibility Shape PinGroup Posistion Section 

1 Fds 3 State 
 

Dot 1 Bottom A 

2 Fgdsgf Bidirectional 0 Dot-Clock 1 Left B 

3 Gdsg Input 
 

Line 2 Left A 

4 Hgf Open collector 
 

Short 2 Right A 

5 Hh Open Emitter 
 

Short Clock 3 Left B 

6 Fghgf Outputput 0 Short Dot 4 Left A 

7 Fghgf Passive 1 Zero Length 4 Top A 

8 Ytryrty Power 
 

Clock 
 

Bottom B 

9 Utyu 3 State 
 

Short Dot Clock 
 

Left B 

 

OrCAD har inte tillgång till layouten för alla komponenter som finns, men för de som inte finns måste 

ett externt program, till exempel LP Wizzard, användas. I programmet LP Wizzard går det att välja om 

det ska vara en ht- eller smdkomponent, genomgående respektive ytmonterade komponenter, sen 

även vilken typ av komponent, till exempel en diod med två ben eller en transistor som har tre ben. 

Därefter går det att välja bland annat storleken på pads och avstånden mellan dem. Detta gör att 

man kan skräddarsy en komponent så länge som det finns ett tillförlitligt datablad med information 

om hur komponenten ser ut.  

Kretskortet valdes att tillverkas i fyra lager, det kan vara möjligt att göra det på två lager men 

eftersom detta bara är en prototyp prioriteras snabbheten i tillverkningen och inte priset. Det går 

oftast mycket snabbare att göra fyra lager jämfört med två lager men tillverkningskostnaden för varje 

PCB är dyrare eftersom tillverkningsprocessen är annorlunda och tar mer tid. Fyra lager skyddar 

bättre mot störningar än två lager om något eller båda av de inre lagren är någorlunda 

sammanhängande [21, 22].  

 Topplagret, Top se Figur 7-1, är där komponenterna är fastlödda och ledningarna (traces) är dragna. 

Mittenlagret, Gnd se Figur 7-2, är jordlagret och det andra mittenlagret, Vcc se Figur 7-2, är 3,3 

spänningsmatningen. På bottenlagret, Bottom se Figur 7-3, är det också draget ledningar (traces) alla 

traces syns i Figur 4-5, detta är en sammanslagning av Top och Bottom.  

Det är bara en sida av kretskortet som har alla komponenter både surface-mount device, smd 

(ytmonterade), och Through-hole (hålmonterade), detta för att underlätta tillverkningen av det 

färdiga kortet men även för att skära ner kostnaderna när komponenterna ska lödas fast på kortet. 

Det går både snabbare och enklare att bara ha komponenterna på en sida. Placeringen av alla 

komponenter syns i Figur 4-5. Slutresultatet syns i Figur 4-6 och Figur 4-7.  

Om det är få hålmonterade komponenter är det troligen snabbare och billigare att handlöda dem. 

Om de hålmonterade komponenterna är tillräckligt små och inte har stor massa, så att de kräver 

relativt mycket energi för att värmas upp jämfört med resten av komponenterna, kan det vara 
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möjligt att använda sig av den vanligaste formen för att löda komponenter, en reflow oven. Reflow 

oven är en lödningsmetod som består av en eller flera ugnar som har olika temperaturområden. 

Om det däremot rör sig om ett större antal hålmonterade komponenter är det snabbast att använda 

wave soldering. Det är en fontän av smält lödtenn som kretskortet och komponenterna åker över, 

med hjälp av kapillärkraften sugs lödtenn upp i hålen där de hålmonterade komponenterna sitter och 

på det sättet löder fast komponenterna. Det är bara undersidan som kan lödas fast i första steget. 

Om det finns komponenter på båda sidorna behöver komponenterna limmas fast i kretskortet för att 

inte bli bortspolade av lödtennet.  

4.4 Sammanfattning resultat 
Enligt problembeskrivning var kunden intresserad av en billigare lösning av motorvärmarstolpar som 

redan fanns på marknaden. Jämförelsevis med produkter från till exempel GARO där en liknande 

motorvärmare kostar cirka 5000 kronor. Materialkostnaderna för produkten som detta arbete låg till 

grund för gick på cirka 1200 kronor, vilket kommer minska vid större beställningar, utöver detta 

tillkommer produktionskostnader samt inkapsling och kretskort. Då arbetet ej kom till produktionsfas 

är det svårbedömt vad dessa kostnader skulle hamna på.  Konklusionen blir därav ett konstaterande 

av ungefärliga materialkostnader gentemot de produkter som finns på marknaden. Uppskattningsvis 

är det rimligt att anta att det inte skulle bli några stora skillnader i pris mellan de olika produkterna.  

Gällande möjligheten att köpa systemet istället för att hyra var detta fullt möjligt att utveckla 

eftersom företaget Abelko inte hade något emot att ta fram ett system som de sedan kunde sälja till 

kunden.  

För att minimera kostnader kring administrativa delen, då kostnaderna för var motorvärmare ska 

fördelas på brukaren, skulle lösningen med en individuell RFID-tag möjliggöra att användaren av 

produkten kunde byta stolpe och enkelt hålla reda på sin egen förbrukning. Tanken med att inte 

använda specifika platser för parkering av fordon medför att det inte krävs lika många 

parkeringsplatser. När det rör sig om flera tusen platser kommer samtliga platser inte vara upptagna 

vid samma tillfälle. Det ska även förenkla för ägaren av stolpen att fakturera användarna och kunna 

lägga in nya användare eller ta bort oönskade användare.  
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Figur 4-5 - Topp- och bottenlagret tillsammans med alla komponenter. 
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Figur 4-6 - Undersidan av det slutgiltiga kortet. 
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Figur 4-7 - Ovansida av det slutgiltiga kortet. 
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5 Diskussion 
Efter de tester som har utförts har det framkommit att det inte är omöjligt att utveckla projektet till 

en färdig produkt, men inom den angivna tidsramen och med bara en person var projektet ej möjligt 

att klara av i tid. I avsnitt 5.1 Framtida arbete finns en beskrivning på vad som är kvar att göra med 

projektet.  

Tidsplaneringen som gällde för arbetet höll fram till och med power line communication momentet 

som krävde betydligt mer tid än beräknat och även var stor del till anledningen att arbetet ej blev 

helt klart. Uppskattningsvis skulle detta moment kunna färdigställas inom loppet av någon vecka om 

man uteslutande arbetade med detta. Efter färdigställande av PLC momentet krävs programmering. 

Detta moment är svåruppskattat tidsmässigt beroende på hur stora hinder som uppkommer under 

programmeringen. Förhoppningsvis skulle detta moment kunna vara klart på runt en månad. De 

tester som är utförda klassas som godkända vilket innebär att de delar som blev testade under 

arbetets gång är färdiga för integration i prototypen. 

Utvärderingen av arbetet blir att det ej gick att finna en nämnvärt billigare lösning på redan aktiva 

produkter på marknaden. Gällande att köpa istället för att hyra låg detta hos företaget Abelko och då 

de ej såg något hinder i att utveckla en produkt som kunden kunde köpa löste sig detta. Då arbetet 

aldrig kom till programmeringsfasen är det svårt att uttala sig om huruvida produkten kunnat 

samverka med Echolog men i det läget där arbetet avslutades syntes inga hinder för en sådan 

samverkan. 

5.1 Framtida arbete  
Designen av hårdvaran är utformad men det finns fortfarande delar kvar att göra. För att få fram en 

färdig produkt till kunden krävs dels sammansättning av de olika delarna, men innan detta är möjligt 

bör de olika delarna genomgå tester. När sedan sammansättning är utförd kvarstår tester för att den 

färdiga produkten ska bli godkänd. Dessa olika stadier i produktframtagning är viktiga och 

tidskrävande för att få en säker produkt. Detta är något som bör tas i beaktande vid kommande 

examensarbete då en termin är kort tid för att utveckla och ta fram en ny produkt. 

De delar som är kvar gällande motorvärmarstolpen är bland annat; Alla komponenter behöver lödas 

fast på kretskortet. För att underlätta detta, om det görs för hand, kan olika områdesdelar lödas steg 

för steg. Första steget är att löda alla komponenter för tolv voltsmatningen för att kunna testa om en 

spänning på tolv volt erhålls vid inkoppling. Om så är fallet är nästa steg att gå vidare med 3,3, 1,65 

och -3,3 volt i den ordningen för att se om dessa fungerar korrekt, alla dessa är beroende av tolv 

volts spänning för att fungera och både 1,65 och -3,3 är beroende av 3,3 spänningen för att fungera.  

Nästa del är att löda mikroprocessorn med tillhörande komponenter, detta för att undersöka om den 

skrivna programmeringskoden fungerar. Om någon annan komponent löds fast innan är det svårt att 

bestämma om det är felprogrammerat, kretsen och komponenterna som är felaktig eller 

komponenterna är felaktigt lött. När mikroprocessorn är på plats och fungerar är nästa steg Power 

Line Communication-delen för undersöka om den fungerar tillfredställande. Därefter kan varje del 

testas utan inbördes ordning, det viktiga är att alla delar testat separat.  

Det är inte skriven någon kod till processorn men en grundidé om hur allting ska fungera är 

utvecklad. Ett antal funktioner är skrivna för att underlätta när programmeringen av mikroprocessorn 
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ska påbörjas. Det finns bland annat beräkningar för hur strömberäkningen och spänningsberäkningen 

ska gå till för att därefter kunna beräkna den verkliga effekten, exempelkod för hur tankegången ska 

gå till finns i 7.2 Exempel kod.  

Det krävs en del tester med Power Line Communication delen för att undersöka om det är ett bra 

alternativ i den tänkta miljön. Det är endast testat i laborationsmiljö på ett kort avstånd och det krävs 

en större parkeringsplats för att kunna testa det till sin fulla potential. Det behöver även testas med 

full belastning. Klarar kommunikationen av över hundra stolpar samtidigt eller om olika störningar 

gör att kommunikationen inte kan fungera på ett tillfredställande sätt, exempelvis om 

kommunikationen sker för långsamt eller om bitar försvinner så att hela meddelandet måste sändas 

om.  

Det behöver även testas om motorvärmarstolpen klarar -40oC eller om till exempel ett element 

måste installeras för att hålla temperaturen inom rimliga gränser. Det hade även varit intressant att 

testa motorvärmarstolpen i ännu lägre temperaturer för att se var gränsen går för när funktionerna 

slutar att fungera.  

Ett test i höga temperaturer bör också utföras för att se om motorvärmarstolpen kommer att klara av 

att användas i höga temperaturer för att exempelvis ladda elbilar under sommaren när solen ligger 

på och båda uttagen i stolpen används med full kapacitet.  

Ett test för att undersöka om säkring och jordfelsbrytaren klarar av att leva upp till specifikationerna 

behöver utföras. En fråga som finns är om en jordfelsbrytare på 30 mA kommer att klara av att inte 

utlösas om en motorvärmarsladd som har fått snö, vatten och salt på och i sig. Om inte en 30 mA 

jordfelsbrytare fungerar finns det även jordfelsbrytare på 300 mA som kan användas istället. En 

annan fråga är om motorvärmaren och kupévärmaren är ordentligt tillverkade så att inte någon 

ström kan läcka via jord och den vägen utlösa jordfelsbrytaren.  
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7 Appendix 

7.1 Bilder på kretskort 

 

Figur 7-1 - Topplagret av kretskortet. 
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Figur 7-2 - Gnd och Vcc lagret av kretskortet. 

 

 

Figur 7-3 - Bottenlagret av kretskortet. 
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7.2 Exempel kod 
Nedan följer en idé om hur programmet ska byggas upp. Stoppar en 1:a respektive en 2:a bakom 

varje variabelnamn för att bestämma om det är höger eller vänster sida som ska beräknas. 

7.2.1 För att bestämma strömmen, spänningen och effekten 
gain_high = 16; 
gain_mid = 100; 
gain_low = 620; 
if triac = 1 
 if v_current_low >= 3.2 or <=0.1; 
  if v_ current_mid >= 3.2 or <=0.1; 
   v_current = v_current_high; 
   gain = gain_high; 
  else  
   v_current = v_current_mid; 
   gain = gain_mid; 
 else 
  v_current = v_current_low; 
  gain = gain_low; 
 temp =v_ current - 1.65; 
 temp = temp/gain; 
 current = temp/0.005; 
temp = voltage_meter -1.65; 
temp = temp * 800; 
voltage = temp / 3.3; 
temp = voltage * current; 
power = power + temp; 

   

7.2.2 För att se om säkringen har gått 
fuse = 0; 
fuse_burned = 0; 
fuse_size = 500; 

if voltage <=1.7 & >=1.6 
 fuse = fuse + 1; 
else 
 fuse = 0; 
 fuse_burned = 0; 
if fuse > fuse_size 
 fuse_burned = 1; 
if fuse_burned = 1 
 call function_fuse_burned; 

 

7.2.3 För att bestämma om det finns någon last 
Den här koden körs fem gånger per sekund 
prevload = load; 
loop_size_load = 1000; 
counter_size = 100; 
counter_load = 0; 
counter = 0; 
if triac = 1 
 for counter < loop_size_load 
  if current_low >1.75 or <1.55 
   load = 1; 
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   break loop; 
  if counter > counter_size 
   load = 0; 
   break loop; 
  counter = counter + 1; 
   
else  
 in_opto = 1; 
 if out_opto = 0 
  load = 1; 
 else  
  load = 0; 
if prevload =! load 
 if prevload = 1 
  triac = 0 
 else  
  call function_load_added; 
 

  



e 
 

7.3 Matlabkod för beräkning av slumpmässiga komponenter 
clc %remove everything in MATLAB command window  
clear %remove all saved varibles  
close all %close all plot windows  
loopnumbers = 10000; %numbers of samples 
slumpvar(loopnumbers) = 0; %make an array  
slumpnobits(loopnumbers) = 0; %make an array  

  
for loop = 1:loopnumbers %looping though loopnumbers times  

  
 slumpvar(loop) = ... 
 +random('norm',0,0.4)*10 + random('norm',0,0.4)*2 ...%ADC 
 +1650-1650*(1000+(random('norm',0,0.4)*2 

+random('norm',0,0.4)*1))...%resistors 

 /(1000+(random('norm',0,0.4)*2+random('norm',0,0.4)*1))...%resistors 
 +random('norm',0,0.4) + round(random('norm',0,0.4))*0.80556 ...%opamp&ADC 
 +round(random('norm',0,0.4))*5*0.80556; %ADC 

  
 slumpnobits(loop) = +1650-

1650*(1000+(random('norm',0,0.4)*1))...%resistors 
 /(1000+(random('norm',0,0.4)*1))...%resistors 
 + round(random('norm',0,0.4))*0.80556; %OPAMP; 

  

  
end 

  
standard_all=std(slumpvar) %calculate the standard deviation for all errors 
hist(slumpvar,1024) %ploting a 1024 samples histogram  
figure() %create a new plot window 
hist(slumpnobits,1024) %ploting a 1024 samples histogram  
standard_calib = std(slumpnobits) %calculate the standard devitation after 

calibration 
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7.4 NCN49597 pin configure 

1 ZC_IN Input   Short   Left 

2 NC2 Passive   Zero Length   Left 

3 IO3 Bidirectional   Short   Left 

4 IO4 Bidirectional   Short   Left 

5 IO5 Bidirectional   Short   Left 

6 RX_DATA Output   Short   Left 
7 TDO Output   Short   Left 
8 TDI Input   Short   Left 

9 TCK Input   Short   Left 

10 TMS Input   Short   Left 

11 TRSTB Input   Short   Left 
12 IO6 Bidirectional   Short   Left 
13 IO7 Bidirectional   Short   Left 
14 IO8 Bidirectional   Short   Bottom 
15 IO9 Bidirectional   Short   Bottom 

16 TXD/PRES Output   Short   Bottom 

17 XIN Input   Short   Bottom 
18 XOUT Output   Short   Bottom 
19 VDD1V8 Power 1 Short   Bottom 

20 VSS Power 1 Short   Bottom 

21 VDD Power 1 Short   Bottom 

22 TXD Output   Short   Bottom 

23 IO10 Bidirectional   Short   Bottom 

24 RXD Input   Short   Bottom 
25 SCK Output   Short   Bottom 
26 SDI Input   Short   Bottom 

27 SDO Output   Short   Right 

28 CSB Input   Short   Right 

29 T_REQ Input   Short   Right 
30 SEN Input   Short   Right 
31 BR1 Input   Short   Right 

32 BR0 Input   Short   Right 
33 CRC Output   Short   Right 

34 IO11 Bidirectional   Short   Right 

35 RESB Input   Short   Right 
36 TEST Input   Short   Right 
37 TX_ENB Output   Short   Right 
38 NC38 Passive   Zero Length   Right 
39 NC39 Passive   Zero Length   Right 

40 NC40 Passive   Zero Length   Top 

41 NC41 Passive   Zero Length   Top 

42 TX_OUT Output   Short   Top 
43 ALC_IN Input   Short   Top 
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44 NC44 Passive   Zero Length   Top 
45 NC45 Passive   Zero Length   Top 
46 VDDA Power 1 Short   Top 
47 VSSA Power 1 Short   Top 
48 RX_OUT Output   Short   Top 
49 RX_IN Input   Short   Top 

50 NC50 Passive   Zero Length   Top 
51 REF_OUT Output   Short   Top 

52 NC52 Passive   Zero Length   Top 
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7.5 Komponentlista  

      Summa: 1239,21  +5,65 +8,89 dollar 
   

      Quantity plc -futureelectronics Name/datasheet Discription  Unit price Total Price 

1 NCS5650MNTXG Data sheet  NCS5650 5,65 dollar 5,65 dollar 

1 NCN49597MNG File is saved on harddrive NCN49597MNG 8,89 dollar 8,89 dollar 

      Quantity Digi-key part number Name/datasheet Discription  Unit price Total Price 

2 497-2909-1-ND 1.5KE6V8/440(C)A  Voltage protector 6,97 13,94 

2 F3007-ND LA Varistor Series  

Varistor 
(protector) 4,05 8,1 

1 
ATXMEGA128D3-AU-
ND ATXMEGA D3  microprocessor 29,38 29,38 

      

 
PLC 

    1 568-3408-1-ND BAS70-04  Double diode  1,95 1,95 

2 
P6SMB6.8AT3GOSCT-
ND P6SMB6.8AT3  Zener diode  3,62 7,24 

1 497-4945-1-ND LMV358  Op-amp x2 3,98 3,98 

1 445-7773-1-ND C Series Mid Volt  Cap 630V 220nF 9,87 9,87 

1 XC941CT-ND CSM-7  xtal 48 MHz 7,67 7,67 

1 
CSR1206FKR500CT-
ND CSR, CSRN Series  0.5 ohm 0.5 W 4,1 4,1 

2 641-1015-1-ND CDBA120-1100  schottky 1A diode 2,81 5,62 

1 587-2259-1-ND 
High Value Multilayer 
Ceramic Caps  10u 25v cap 2,73 2,73 

      

 
ADC/DCDC 

    1 LM2574M-3.3-ND LM2574/HV  DC/DC 12V->3.3v 19,66 19,66 

1 296-12013-1-ND TPS60400-03  inverter 3.3->-3.3 10,4 10,4 

1 338-1795-1-ND AVE Series  16V 22uF cap 1,21 1,21 

1 338-1789-1-ND AVE Series  10v 220uF cap 2,2 2,2 

1 587-3059-1-ND CB Series  330uH inductor 1,29 1,29 

2 GS1M-LTPMSCT-ND GS1A-L~GS1M-L  1A diode  3,8 7,6 

2 493-1231-ND VR Series  22u 400v cap 7,44 14,88 

2 497-3241-1-ND STTH1L06  1.3Vdrop diode 3,49 6,98 

1 490-1039-1-ND BLM21A Series (0805 Size)  Digital filter 2,13 2,13 

1 VIPER26HDCT-ND VIPER26  AC/DC ->12v 12,68 12,68 

1 P6876-ND TS-UP Series  47mF cap 16v 37,43 37,43 

2 S1MFSCT-ND S1A - S1M  1A 1.1V@1A diode 2,35 4,7 

1 
RMCF0603FT12K0CT-
ND RMCF,RMCP Series  12k resistor 0,3 0,3 

1 P18KGCT-ND 
ERJ-3GEYJ183V View All 
Specifications  18 ohm 0,76 0,7§6 

1 A102213CT-ND R1879337  13k ohm 0,61 0,61 

1 P17.8KHCT-ND 
ERJ-3EKF1782V View All 
Specifications  17.8k ohm 0,76 0,76 
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i 
 

1 
RMCF0603FT47K0CT-
ND RMCF,RMCP Series  47k ohm 0,3 0,3 

1 399-1086-1-ND Ceramic Chip  3.3nF cap 0,46 0,46 

1 399-3111-1-ND Ceramic Chip  270nF cap 2,2 2,2 

1 399-3115-1-ND Ceramic Chip  560nF cap 1,97 1,97 

1 490-1039-1-ND BLM21A Series (0805 Size)  filter ana->digi 0,28 0,28 

1 SRR1260-391KCT-ND SRR1260 Series  390uH indukt 7,74 7,74 

3 399-3118-1-ND Ceramic Chip  1uF 10v 0,53 1,59 

1 553-1071-1-ND 

PO0751/2 series SMT 
Unshielded Drum Core Pwr 
Inductor  470uH induk 8,2 8,2 

1 1N4148WSFSCT-ND 1N4148WS  Diode 150mA 0,15 0,15 

1 10BQ060PBFCT-ND 10BQ060PBF  Diode 1a 0,55 0,55 

1 PCE3005CT-ND HA Series, Type V  22U 16V cap 3,34 3,34 

      

 
Triac +load check  

    2 568-6082-1-ND BC857  Transistor PNP 1,01 2,02 

4 BC847CMTFCT-ND BC846-BC850  Transistor NPN 1,3 5,2 

4 311-806KHRCT-ND RC0603 Chip Res 5%, 1%  806k ohm 0,84 3,36 

2 P240GCT-ND 
ERJ-3GEYJ241V View All 
Specifications  240 ohm res 0,1 0,2 

2 568-2194-1-ND Z0103NN  Triac low current 4,05 8,1 

2 568-5841-1-ND BTA316B  Triac high current 8,43 16,86 

1 MOC8204SM-ND MOC8204M  Optokoplare  9,03 9,03 

      

 
RFID 

    1 MLX90109EDCCT-ND MLX90109  RFID IC 33,79 33,79 

1 PCC1757CT-ND ECJ Series (General Usage)  39nF cap 16v 0,17 0,17 

1 P19.1KHCT-ND 
ERJ-3EKF1912V View All 
Specifications  19.1k ohm res 0,1 0,1 

      

 
Currentmeter  

    4 RG16P16.0KBCT-ND RG Series  16k res 0.1% 3,95 15,8 

12 P1.0KYCT-ND 
ERA-3YEB102V View All 
Specifications  1k res 0.1% 6,3 75,6 

4 A102305CT-ND CPF Series  620k res 0.1% 2,81 11,24 

4 P100KDBCT-ND 
ERA-3AEB104V View All 
Specifications  100k res 0.1% 4,78 19,12 

2 MCP619-I/SL-ND MCP619  Opamp x4 12,6 25,2 

2 
FCSL76R005FERCT-
ND FCSL Series  5mohm shuntres 7,21 14,42 

4 277-1271-ND Con1714971  contacts  10,78 43,12 

1 817-1515-ND IT Series (Single Winding)  2:1 transformer 50,65 50,65 

1 
MCP6001T-I/OTCT-
ND MCP600x  Opamp 2,28 2,28 

      

 
Biltema 

    2 Personskyddsbrytare   30 mA 16 A  329 658 

 

http://www.seielect.com/Catalog/SEI-RMCF_RMCP.pdf
http://www.kemet.com/datasheets&C0603C332K5RACTU
http://www.kemet.com/datasheets&C0603C274K8PACTU
http://www.kemet.com/datasheets&C0603C564K8PACTU
http://search.murata.co.jp/Ceramy/image/img/PDF/ENG/L0110S0100BLM21A.pdf
http://www.bourns.com/data/global/pdfs/SRR1260.pdf
http://www.kemet.com/datasheets&C0603C105K8PACTU
http://ww2.pulseeng.com/products/datasheets/SPM2006_08.pdf
http://ww2.pulseeng.com/products/datasheets/SPM2006_08.pdf
http://ww2.pulseeng.com/products/datasheets/SPM2006_08.pdf
http://www.fairchildsemi.com/ds/1N/1N4148WS.pdf
http://www.vishay.com/doc?94113
http://www.panasonic.com/industrial/components/pdf/pic_ha_series.pdf
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BC856_BC857_BC858.pdf
http://www.fairchildsemi.com/ds/BC/BC846.pdf
http://www.yageo.com/documents/recent/PYu-RC0603_51_RoHS_L_4.pdf
http://industrial.panasonic.com/www-cgi/jvcr13pz.cgi?E+PZ+3+AOA0001+ERJ3GEYJ241V+7+WW
http://industrial.panasonic.com/www-cgi/jvcr13pz.cgi?E+PZ+3+AOA0001+ERJ3GEYJ241V+7+WW
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/Z0103NN.pdf
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BTA316_SER_B_C.pdf
http://www.fairchildsemi.com/ds/4N/4N38M.pdf
http://www.melexis.com/prodfiles/0004754_datasheet_rev008.pdf
http://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Panasonic%20Capacitors%20PDFs/ECJ_%28General%29.pdf
http://industrial.panasonic.com/www-cgi/jvcr13pz.cgi?E+PZ+3+AOA0002+ERJ3EKF1912V+7+WW
http://industrial.panasonic.com/www-cgi/jvcr13pz.cgi?E+PZ+3+AOA0002+ERJ3EKF1912V+7+WW
http://www.susumu-usa.com/pdf/RG_RM_RGH_DATASHEET.pdf
http://industrial.panasonic.com/www-cgi/jvcr13pz.cgi?E+PZ+3+AOA0008+ERA3YEB102V+7+WW
http://industrial.panasonic.com/www-cgi/jvcr13pz.cgi?E+PZ+3+AOA0008+ERA3YEB102V+7+WW
http://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Data+Sheet%7F1773200%7FH%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_DS_1773200_H.pdf
http://industrial.panasonic.com/www-cgi/jvcr13pz.cgi?E+PZ+3+AOA0026+ERA3AEB104V+7+WW
http://industrial.panasonic.com/www-cgi/jvcr13pz.cgi?E+PZ+3+AOA0026+ERA3AEB104V+7+WW
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21613c.pdf
http://www.ohmite.com/cat/res_fcsl.pdf
http://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Phoenix%20Contact%20PDFs/1714971.pdf
http://www.schaffner.com/components/en/_pdf/Datasheet%20IT_single_series%20e%2035.pdf
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21733j.pdf

