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Abstract
This examination work has been made at the development unit at Gargnäs Elteknik AB. The
group has developed Cagecom, a system for data and voice Communication. It is used in
mining shafts.
I have worked with collecting all the documentation considering Cagecom together.
I have designed a web-presentation about Cagecom that will be included in Gargnäs Eltekniks
WebPages.
To upload data to Cagecom a dump program is used, this program had some bugs, which I
corrected.
One part of my examination work has been to move our working place from the city out to
Anderstorp. When all was in order I’ve started with a new project that was more important.
The project is about to get a cheaper and a more mounting friendly product, which Gargnäs
Elteknik is producing to Ericsson Radio Access.
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Sammanfattning

Detta arbete har utförts hos utvecklingsgruppen inom Gargnäs Elteknik AB. Gruppen har tagit
fram ett kommunikationssystem för gruvhissar där man förmedlar data och röst, Cagecom.
Min första uppgift blev att sammanställa dokumentationen för alla delprojekt. Jag har gjort en
Web-presentation av Cagecom som kommer att ligga på deras hemsida.
För att ladda programvara till Cagecom använder man sig av ett dumpprogram, det hade vissa
brister vilka jag har åtgärdat.
En del av mitt examensarbete blev att deltaga i flytten från de dåligt ventilerade lokalen i
centrala stan till nya fräsha lokaler på Anderstorp. När vi väl kommit igång i de nya lokalerna
så fick jag börja med ett annat projekt som de tyckte var viktigare. Det projektet går ut på att
förenkla och förbilliga konstruktionen av en kontroll modul som Gargnäs Elteknik producerar
åt Ericsson Radio Access.
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Förord
Som student på Luleå Tekniska Universitet Institutionen i Skellefteås
Elektroingenjörsutbildning, 120p var det inte lätt att hitta ett examensjobb.
I Skellefteå så ska man vara dataingenjör, då kan man välja mellan
examensjobben.
Jag kontaktade flera företag per telefon och e-post, men det gick trögt.

Före jul hade vi en 5-poängskurs i Hårdvaruprojekt och vår lärare i den kursen
hade ett examensjobb på företaget som han jobbade på. Jag var först inte så
intresserad av det eftersom det verkade vara en fortsättning på Hårdvaruprojektet
som jag inte var så manad att fortsätta med. Efter ett tag tackade jag ja.

Jag vill rikta mitt tack till samtliga lärare utom en, vilken jag ej valt att nämna.

Tack till personalen på Studentexpeditionen som alltid har varit snälla och
hjälpsamma och som utan att diskutera har hjälpt till ifall det har varit några
problem.
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1 Introduktion

1.1 Cagecom

1.1.1 Allmän Beskrivning
Cagecom är ett kommunikationssystem för
data och röst. Det används för att
kommunicera mellan ett
hisstyrningssystem(5) på marknivån och
hisskorgen samt mellan hisstyrningssystemet
och nivåerna i schaktet.

1.1.2 Kommunikation på vajern
Kommunikationssystemets signal kan
överföras via vajern. Det består av en enhet på
marknivån och en batteridriven enhet i
hisskorgen (1). De kommunicerar via CT-
antenner en i varje ände (3) & (4).

1.1.3 Kommunikation på spänningsmatningen eller på twisted pair
Kommunikationen kan ske på spänningsmatningen som försörjer varje levelcom-
enhet (2). Om det inte finns någon spänningsförsörjning så kan man använda sig
av twisted pair data kabel. Upp till 64 levelcom-enheter kan sammankopplas.

1.2 Uppgift
Uppgifterna för examensjobbet bestod i att:
• Sätta sig in i systemet
• Sammanställa alla cagecomrelaterade dokument i en pärm, lägga till och

ändra.
• Bygga en test-/demo- anläggning för cagecom.
• Göra en kort sammanställning i HTML-format.
• Göra om ett laddprogram som laddar data från en PC till cagecom eller till

levelcom eller ändring av en kontrollmodul som sköter strömförsörjning och
övervakning av strömförsörjningen till antennförstärkaren i en av Ericssons
basradiostationer för GSM-systemet.

.
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2 Sammanställning av Cagecom dokument

2.1 Uppgift
Fyra pärmar lades på ett skrivbord i ett tomt kontor någonstans i Skellefteå, dessa
visade sig innehålla data och ritningar från fyra olika produkter, Cagecom,
Levelcom, Levelcom Display och Adressing Unit och dess tillhörande attiraljer .
Dessa skulle sammanfogas till en volym med rättelser och ändringar.

2.2 Tillvägagångssätt
Jag började med att undersöka de kopplingsscheman som fanns och fråga de som
jobbat med projekten om hur de olika produkterna fungerade.
Sedan lade jag ihop alla pärmregisterna till ett och började utifrån det leta på
servern var de olika dokumenten / ritningarna låg. Sedan skapade jag en
mappstruktur som var uppdelad efter pärmflikarna.
Det visade sig inte vara helt lätt att hitta alla filerna eftersom projektet
konstruerats både före och efter det att företaget genomfört en ISO-certifiering.
De olika dokumentstyrningarna ledde till att filerna låg utspridda efter två olika
system.
Till slut så hade jag samlat ihop allt material, jag kände mig inte direkt kunnig till
att göra ändringar på vissa ritningar, så det överlät jag till de som konstruerat dem.
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3 HTML Presentation
Uppgiften bestod i att göra en kort webbpresentation av Cagecom och
implementera den i Gargnäs Eltekniks hemsida. Den skulle ha samma struktur och
utseende som webbplatsen i övrigt. Jag använde mig av Microsoft Frontpage för
att uppnå samma utseende. Det fattades dock bilder. Så jag fick scanna in lite
bilder och rita några egna.
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4 Laddprogram
För att ladda data mellan Pc och Cagecom används två likartade program skrivna i
Basic. Det ena laddar en program-fil och det andra laddar en plc-fil.
Tillvägagångssättet är enligt följande:
Först laddas ett brännprogram till RAM, dess funktion är att ta emot och eka data
efter att den bränt data i det interna eller det externa E2 :erna.
Sedan laddar Pc:n upp en rec-fil som brännprogram tar emot.

4.1 Uppgift
Uppgiften vara att modifiera nuvarande program eller skriva nya.
Laddprogrammen funkade inte alltid. De kunde vara tvungna att köra programmet
flera gånger innan överföringen lyckades. Beroende på datorns snabbhet så var det
inte säkert att programmet funkade.

4.2 Tillvägagångssätt
Först så letade jag reda på de olika programmen på deras server.
Brännprogrammet var skrivet i assembler, så jag satte mig och försökte klura ut
hur det fungerade. Efter att jag fått en liten aning om hur det fungerade gav jag
mig i kast med ladd-programmen.
Dessa var skrivna i Basic och dåligt kommenterade.
För att få en inblick i hur det fungerade så kopplade jag ihop en bärbar Pc med
Cagecom och provkörde programmen.
Programmet fungerade så att först testade den hur snabb datorn var och sedan
utifrån det så fördröjde det programmet vid olika tillfällen.
Jag tog bort testningsfunktionen och fördröjningarna.

I Basic finns det en timer som returnerat antalet sekunder som gått sedan midnatt,
med hjälp av den så byggde jag en fördröjningsloop som var systemoberoende.
Genom att sen prova med olika tider på hur stor fördröjningen skulle vara vid de
olika fördröjningarna kunde jag optimera programmet.
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Efter att ha fått programmet att fungera mätte jag hur lång tid det tog att ladda
över 20 rader data från en  rec-fil från olika datorer till Cagecom.

4.3 Slutsats
Dos-prompten i Windows NT är inte snabb, när man ska ladda över data går det
snabbast om man bootar om datorn i dos eller att man har Windows 95/98 och kör
från dos-prompten.
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5 Larmlådan
Det gick ut på att ändra konstruktionen på en ControlModulelåda med kretskort.
Den här uppgiften blir avslutningen på mitt examensarbete och början på mitt
sommarjobb.
Gargnäs Elteknik hade en examensjobbare förra året innan sammanslagningen
med Celsius utvecklingsgrupp som jag ingår i. Han skulle undersöka hur man
skulle göra kortet billigare och förenkla monteringen av kortet. Där hans underlag
slutade tog jag vid.

5.1 Bakgrund
Kontrollmodulen (CM) sköter strömförsörjningen och övervakningen av
strömförsörjningen till en av Ericssons Basradiostationer (RBS) för GSM 900.
Denna är på uppdrag av Ericsson Radio Access utvecklad och producerad av
Gargnäs Elteknik.

5.1.1 Antennförstärkaren
Huvudsaken med antennförstärkaren är (benämnd TMA) är att filtrera och
förstärka den mottagna signalen från de mobila stationerna innan den sänds
vidare, genom antennkabeln, till basradiostationen

5.1.2 Bias Injector
En Bias injector ( BI ) strömförsörjer en TMA via antennkabel. Den strömförsörjs
från Control Modul (CM) och vidarebefordrar 15 VDC till TMA. BI ska monteras
så nära antennutgången på basradiostationen som möjligt.

5.1.3 Control module (CM)
Kontrollmodulen har två funktioner:
• Att förse TMA med 15 VDC cirka

180 mA via Bias Injecor.
• Identifiera fel på TMA och sända

vidare denna information (i form av
summa larm) till RBS.

En CM kan handha upp till sex TMA
och strömförsörjs med 24 VDC från
RBS. För att visa felstatus är CM på
framsidan försedd med två lysdioder
per TMA.
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5.2 Uppgift
• Montering av kortet i lådan ska gå snabbare.
• Byta ut komponenter mot billigare.
• Åtgärda brister inom konstruktionen
• Rita om PCB-layouten så att dagens tre kort ersätts med ett.

5.3 Tillvägagångssätt
Till att börja med fick jag examensrapporten, en CM-låda och lite olika dokument
från styrelsemöten och olika e-post som har vandrat runt på företaget. Utifrån det
verifierade jag material  och försöka förstå hur CM-lådans funktion var.
Efter samtal med olika personer i byggnaden fick jag reda på orsakerna som drog
upp priset på produkten.

5.3.1 Mekanik
Utvecklingsgruppen hade försökt att få ändra konstruktionen1 på lådan för att göra
montaget lättare. De ville placera alla kontakter på framsidan och göra om
diodmontaget. Det skulle utmynna i att kortet skulle skjutas in i lådan och att
kontakterna sedan skulle skruvas fast och i och med det skulle monteringen vara
klar. Tyvärr så ville inte Ericsson gå med på en omkonstruktion av lådan.
Min uppgift blev att försöka hitta billigare och mer lättmonterade kontakter.

Den på bilden nedan kostade 30 kr (material) + 30 kr (arbete), en mellanhand
utförde arbetet. Med sex sådana kontakter per CM-låda utgör det 18% av hela
kostnaden för produkten.

Genom att låta tillverkaren av kontakten placera ferritpärlor på benen innan de
löder fast bandkabeln kommer man ifrån mellanhandens arbetskostnad.
Men i dagsläget har jag inga prisuppgifter på vad den nya kontakten med kabel &
ferriter kommer att kosta.

Från början hade jag tänkt placera en kontakt direkt på kortet, men efter samtal
med Tomas Johanson på Essex Medical Electronics AB visade det sig att det
skulle bli mycket dyrare att köra med en hålmonterad kontakt eftersom allt annat
på kortet var ytmonterat. Ifall kontakten var värmekänslig skulle de eventuellt
vara tvungna att handlöda fast den, det skulle inte bli någon besparing.

                                                
1 Se bilaga 1

FERRIT
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Sidokontaktens2 kablage kräver 12 lödpunkter3 på korten vilket motsvarar en tid
på ca 8-10 minuter. Genom att låta kontaktillverkaren montera dit en bandkabel
med bandkabelskontakt sparas en stor del av den monteringstiden in.
De hade tyvärr inte tillverkat en 14-polig kontakt med flexstripp förut, så det
skulle tillkomma en startavgift på ett par tusen Dmark. Men med tanke på
tidsvinsten så är startavgiften inget att fundera över enligt Anders Löfrot
(Inköpare på utv. avd.).

När de tre korten blir till ett kommer man ifrån byglingarna av summalarm4 och
matningsspänningen5 vilket minskar monteringstiden och kostnaden för
materialet.

5.3.2 Elektronik
På kortet sitter det sex stycken AMP04 strömmätare, vilka är ganska dyra ~5$/st
genom att byta ut den mot en INA 145 som kostar ~1,50$/st tjänar man in ca 180
kr/kort. Plus att det blir mindre kringkomponenter.
Det sitter två typer regulatorer på kortet, en som ger 15VDC och en som ger 18
VDC, dessa gick varma så det ska kollas upp.
Av dokumentationen av ett möte inom utvecklingsgruppen föreslog man att bland
annat byta ut de bistabila reläerna mot billigare vanliga reläer.
Efter prisuppgift från Farnell skulle det nuvarande reläet kosta 25 kr/st på
kvantiteter över 1000 stycken. Jag började undersöka hur konstruktionen med
reläerna, det visade sig att man var tvungen att ha instabila reläer.
Efter samtal med Jacob Hatteland, en underleverantör till NEC, visade sig att
reläerna gick att skaka loss för ca 7,70 kr/st. Med det i åtanke så behövdes de inte
bytas ut.

5.3.3 EMC
Från början så var signalen redan EMC-skyddad innan den kom in i CM-lådan,
men sedan ändrade Ericsson på det, de ville ha skyddet i lådan. Examensjobbaren
som började med det här projektet införde ferriten som sitter på kabeln (se bild
föreg. sida). Lådan dämpar 30dB och med ferriter totalt 50dB men det är 70 dB
dämpning som är kravet. Så det är en sak jag ska ta itu med under sommarjobbet.
Jag har pratat med en kontakttillverkare som säger att de kan placera ferritpärlor
på benen innan det sätter fast kabeln, men jag har inga uppgifter på dämpningen.
Men jag antar att det inte räcker med de ferriterna utan att det måste kombineras
med någon form av ytmonterade ferriter eller EMI-filter på kortet.

                                                
2Se bilaga 2 notering 1
3 Se bilaga 2 notering 2
4 Se bilaga 2 notering 4
5 Se bilaga 2 notering 3
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