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Förord 
 
Detta examensarbete utgjorde det avslutande momentet i elektronik-
ingenjörsutbildningen vid Luleå tekniska universitet. Examensarbetet omfattade 10 
poäng och gjordes i Skellefteå, våren 2001. 
 
Syftet med arbetet var att konstruera, för att sedan kunna visa upp och presentera en 
fungerande prototyp för styrning av ett mobilt filter av modell LF 150. Filtret är under 
utveckling av Fumex AB och ska bli en färdig produkt genom samarbete med oss. 
Projektets genomfördes i stort sett enligt följande: 
 
- Komma överens om vad som skulle göras 
- Planera hur det skulle realiseras 
- Finna en rimlig lösning på koppling  
- Hitta komponenter 
- Koppla ihop komponenterna 
- Programmera mikrokontrollern 
- Testa och eliminera eventuella fel 
 
 
Vi vill dessutom passa på att tacka: 
- FUMEX AB, för att de har givit oss denna möjlighet och för allt som de bidragit 

med. 
- Lars Hedlund, vår handledare, som stöttat oss genom hela projektet. 
- Uminova Center, för det ekonomiska stöd de bidragit med. 
- Alla lärare vi varit i kontakt med under vår studietid vid Skeria 
- Våra kurskamrater, för de tips vi fått och för att de stöttat oss i vår strävan mot att nå 

ett bra resultat. 
- Hector Gomez, för hans tålamod och försörjning av material. 
  
 
 
 
Skellefteå, 2001-06-13
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Sammanfattning 
 
Målet med detta examensarbete var att utveckla en fungerande prototyp för styrning av 
ett portabelt filter, med varvtalsreglering och tidräkning. Om möjlighet fanns, skulle 
även tillval som tryckstyrning, gasindikering och flödesmätning göras. Dessa tillval 
kunde regleras med hjälp av fyra knappar. För att allt skulle vara lättare att hålla under 
uppsikt, kunde alla inställningar och värden ses på en LCD-display. 
 
Konstruktionen består av en mikrokontrollerstyrd elektronikkoppling med extern 
realtidsklocka för drifttidsräkning.  En tryckgivare vars signal förstärks med en 
instrumentförstärkarkoppling, samplas med mikrokontrollerns ad-omvandlare för 
behandling.  All data visas på en display och vad som visas styrs med fyra knappar.  En 
pulsbreddsmodulerad signal skickas till en motor för att styra dess varvtal. 
 
Arbetet bestod till största delen av: 
- Insamling av information 
- Uppbyggnad av komponenter 
- Programmering 
- Layout 
- Testning och förbättring 
 
Arbetet resulterade i en prototyp av styrningen som fungerade tillfredsställande. 
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Abstract 
 
The purpose of this project was to develop a functional controller-prototype to a 
portable airfilter, with RPM-regulation and timecount. If possible options as 
pressurecontrol, gasindication and flowmeasurement would be implemented. 
 
The work contained principally: 
- Collecting information 
- Connecting circuits 
- Programming 
- Layout 
- Testing and improvement 
 
The project resulted in a prototype of the controller which was with satisfaction. After 
the project, the work with the controller may continue so it can be set in production. 
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1. Inledning 
 
 
 
1.1. Bakgrund 
 
Efter att ha funderat på vad man skulle göra som examensarbete gick vi in på Uminova 
centers hemsida. De hade ett erbjudande att man skulle få ett stipendium på tio tusen 
kronor, om man antog ett examensarbete via dem. På sidan fanns en förteckning över en 
del examensarbeten som man skulle kunna välja mellan. När vi hade gått igenom de 
alternativ som var inom ämnet elektronik, bestämde vi oss för att prova det alternativ 
som Fumex AB erbjöd. Det verkade mycket intressant och inbjudande ut och gav 
intryck av att ge oss en utmaning. 
 
 
 
1.2. Syfte 

 
Syftet var att få ökad kunskap och en inblick i hur det fungerar ute i arbetslivet. Det är 
naturligtvis roligt att äntligen få se att utbildningen börjar ge resultat och att man kan 
visa vad man går för. 
 
 
 
1.3. Mål 
 
Målet var att utveckla en fungerande prototyp som sedan skulle kunna förbättras, så att 
den i framtiden kan gå i produktion. 
 
 
 
1.4. Avgränsningar 

 
Detta arbete kan göras på många sätt och hur stort som helst. Antalet tillval och optioner 
kan ses som obegränsat. Men eftersom detta var ett tio poängs uppdrag så valde vi att 
begränsa oss till att konstruera en styrningsmodul som endast hade två extra funktioner. 
Dessa funktionerna var gasindikator och tryckavkänning. Flödesmätningen använder 
trycket som grund, för kalkylering av flödet. 
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1.5. Kort om Fumex AB 
 
Skellefteföretaget Fumex AB:s produkter används till att skapa en arbetsmiljö fri från 
luftburna föroreningar. 
Fumex grundades 1946 och tillverkar sedan 1970 utrustningar för punktutsugning. 
Fumex är idag en av Sveriges ledande tillverkare av produkter för ren luft på industriella 
arbetsplatser och deras produkter säljs i mer än 30 länder. 

Fumex har marknadens bredaste program av utsugsarmar. Stora armar för användning 
främst inom den mekaniska industrin, för bl.a. svetsning, och små armar, för 
användning i t.ex. sjukhus och elektronisk industri. Därtill finns en serie med fläktar och 
styrautomatik anpassade till kundens krav. För evakuering av bilavgaser i bl.a. 
bilverkstäder, bilprovningsanläggningar, etc. finns ett komplett program av skenor, 
slangrullar, munstycken och tillbehör. 
För mobila svets- och lödarbeten finns en serie anpassade bärbara filter med höga 
prestanda. Det är denna typ av filter 
som vi har koncentrerat oss på i detta 
projekt. Se bild till höger. 
 
(ref. Fumex AB) 
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2. Problemspecifikation 
 
Det portabla filtret LF 150, hade förut bara en AV/PÅ-knapp och ett varvtalsreglage. 
Man saknade drifttidstimer, så man visste aldrig när det var dags att byta filter och när 
filtret filtrerade dåligt. Frågan var hur man skulle lösa detta på ett smidigt och bra sätt. 
Det var där vi kom in i bilden. Fumex AB beskrev deras önskningar på funktioner. 
Sedan diskuterade vi vad som var rimligt för oss att realisera. Vi ansåg att problemet var 
lösbart och att vi skulle kunna klara av det inom tidsramen för ett normalt 
examensarbete. 
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3. Kravspecifikation 
 
3.1. Grundfunktioner 
 
 
3.1.1. Motorstyrning: 
Man skulle kunna styra motorns varvtal med knappar ( +/- ). 
Om man tryckte +/- knappen en gång skulle varvtalet öka/minska med ett par 
procentenheter, t.ex. 5%. 
Om man däremot höll in knappen längre så ökades/minskades det snabbare. 
 
 
3.1.2. Timer: 
Vid filterbyte skulle man kunna återställa en förinställd hållbarhetstid som indikerar när 
det börjar vara dags för filterbyte. Varje filter skulle kunna ha en medföljande 
säkerhetskod som förhindrar att orätta omprogrammeringar kunde göras. 
 
 
 
3.2. Optioner 
 
Om tid och möjlighet fanns skulle även en del tillval göras till modulen. De tillval som 
följer nedan var endast ett tillskott till det egentliga projektet och ingår bara i 
examensarbetet om tid fanns. 
 
 
3.2.1. Tryckstyrning: 
Man skulle kunna ställa in ett tryck. Då skulle motorns varvtal automatiskt regleras för 
att hålla detta tryck. Detta är eventuellt en funktion för framtida bruk, och kommer ej att 
tas upp i denna rapport. 
 
 
3.2.2. Tryckindikator: 
Tryckindikator som känner av trycket innanför filtret. Detta skulle visas på LCD-
displayen. 
 
 
3.2.3. Visning av flöde 
På displayen skulle det vara möjligt att kontrollera luftflödet.  
 
 
3.2.4. Gasindikator: 
Avläsa gashalten. Känna av när halten är för hög, och då varna med 
varningsmeddelande. Även detta är en funktion som inte implementeras för tillfället, 
eftersom det var en option. 
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3.2.5. Serieportskonfiguration: 
Det skulle gå att ställa in 
filtertid och eventuellt 
gastyp. Man skulle även 
kunna ställa in andra 
funktioner som t.ex. 
tryckstyrning, flöde m.m..  
 
 
 
3.3. Övrigt 
 
Produkten skulle efter bästa förmåga EMC skyddas så att det skulle kunna godkännas 
för produktion. EMC-kraven var, enligt Fumex AB, väldigt strikta och måste tänkas på i 
varje del av projektet. 
Den skulle även klara nätspänningar för samtliga marknader: 
 
Europa 220-240V / 50Hz, USA/Kanada 110-120V /60Hz 
Asien 220V / 60Hz,  England 110V / 50Hz 
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4. Hårdvara 
 
Vi valde att vira vår modul, 
eftersom att om vi skulle lägga 
ner tid på att tillverka kretskort 
skulle det bli dyrt och 
tidskrävande. Vi har dock 
förberett Orcad-dokument för 
kretskortsframställning, dock 
ej färdig layout. 
 
 
4.1. Mikrokontroller 
 
Eftersom att projektet var 
begränsat till en mycket liten 
yta och innehöll en del 
optioner, som gasindikation, tryckavkänning och flödesreglering, kom vi fram till att en 
mikrokontroller skulle användas. För att minimera kostnaderna använde vi oss av en 
PIC16C76, med UV-raderbart minne. Det var då möjligt att misslyckas med 
programmeringen och kretsen kunde återanvändas, i stället för att behöva kassera den 
använda kretsen. 
Det är i PIC-kretsen som själva programmet ligger och alla operationer sker. Denna 
kommunicerar med de omkringliggande kretsarna. På grund av bristande tid gjrde att vi 
var tvungna att lämna kretskortsdesign därhän. 
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4.2. Varvtalsreglering 
 
Vår modul skulle kunna reglera varvtalet på den motor som vi arbetade mot. Motorns 
varvtal reglerades med hjälp av pulsbredden på insignalen.  
 
 
4.2.1. Pulsbreddsmodulering 
 

 
 
Pulsbredden är den delen under en signals period som är hög (se bild ovan). Med hjälp 
av att kontrollera bredden på denna, i förhållande till perioden, regleras varvtalet. Ju 
längre pulsbredd, ju högre varvtal. Enligt motorns specifikation bör pulsbredden vara 
minst 25%. Efter snabb huvudräkning med information från motorns gränssnitts-
specifikation, kom vi fram till att strömmen från mikrokontrollern räckte till för att driva 
ingången direkt. I bilden nedan ses kopplingsschemat över motorn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För att styra motorn använde vi den inbyggda PWM-modulen i mikrokontrollern (se 
bild nedan). Vi har skrivit in i huvudprogrammet att man med enkla knapptryckningar 
kan ändra på pulsbredden och på så vis ändra varvtalet. 
 
 

Anslutning 
nätspänning 

Anslutning PWM
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4.3. Tidräkning 
 
För att kunna räkna drifttid, som var en av grundfunktionerna använde vi oss av en 
realtidsklocka av modell DS1307. Denna kalenderkrets räknar sekunder, minuter, 
timmar, datum, månader och år. Med hjälp av denna och en externt inkopplad 
klockkrets på 32,768 kHz, som endast går när strömmen är ikopplad, hade vi i 
källkoden räknat om alla tidsenheter till enbart timmar. Kommunikationen mellan 
realtidsklockan sker med ett seriellt protokoll, I2C. Till kalenderkretsen har vi ett batteri 
som sköter strömförsörjningen, vilket förhindrar att tiden nollställs vid avstängning.  
 
 
 
 
4.3.1. I2C 
I2C är utvecklat av Philips och används ofta vid kommunikation med perifera enheter. 
Bussen behöver endast två trådar för att kommunicera, vilket gör den till en fördelaktig 
kommunikationstyp. Man kan dessutom adressera olika enheter, man kan då på så sätt 
använda flera komponenter på samma ledning. 
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4.4. Trycksensor 
 
Detta var en av optionerna till prototypen. Meningen är att det ska sitta en tryckensor 
vid utloppet. Denna ska då känna av det aktuella differentialtrycket. Det var tyvärr svårt 
att få tag i en optimal trycksensor med inbyggd förstärkning i rimlig prisklass, så vi 
bestämde oss för att använda oss av en tryckgivare utan inbyggd förstärkning, av modell 
”SDX01D4”. Denna lösning, med extern förstärkning tar dock mer plats, men eftersom 
det var ont om tid kunde vi inte uppbringa en mer lämplig givare. Nackdelen med detta 
var att vi var tvungna att förstärka dess utsignal väldigt mycket, (ca. 100 ggr), vilket kan 
resultera i en fluktuerande och missvisande utsignal. Kretsschema nedan visar vår 
variant av instrumentförstärkare som mäter differentialspänningen på ingångarna. Vid 
en fortsatt förbättring av tryckavkänningen kan troligen en mer lämpad tryckgivare 
användas. 
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4.5. Display 
 

 
 
Vi valde en LCD display med 2X16 tecken, för att det är en vanlig modell. Vad vi kom 
fram till var att sexton tecken i bredd skulle vara lämpligt och att det ej var nödvändigt 
med fler än två rader för att visa vår data. Detta var bra även på grund av att 
utrymmeskravet var väldigt strikt. Anslutning till display, enligt kopplingsschema 
nedan. 
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4.6. Knappar 
 
Hela modulen skulle kunna styras med hjälp av knappar. Vi valde att använda oss av 
fyra knappar. Två knappar för val av inställning, och två knappar för ändring av värde. 
Vi kopplade till pull-up-motstånd till samtliga knappar, för att det skulle vara hög nivå 
när knapp inte är nedtryckt. Detta kan ses på kopplingen nedan. För att undvika 
kontaktstudsar, som är vanliga med tryckknappar som dessa, gjorde vi en 
fördröjningsfunktion i mjukvaruprogrammet. Tack vare denna lösning, tjänade vi in ett 
par extra kretsar, och därmed utrymme. 
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4.7. EMC 
 
EMC-kravet är något som vi tog hänsyn till i mjukvaran i detta examensarbete. Det 
måste tillämpas även vid mönsterkortstillverkning för att uppnå EMC-kraven. Eftersom 
det var begränsad tid koncentrerade vi oss i stället på att få prototypen att fungera. Att 
EMC-skydda produkten fann vi vara av större vikt när det hela skulle sättas i 
produktion. Enligt vad vi tror så kommer ej vår koppling störa andra kretsar. Det man 
egentligen ville skydda sig mot var de luftburna störningar som kom ifrån motorn, 
eftersom vår elektronik befinner sig väldigt nära den. Dessa kunde resultera i 
missvisande mätvärden och andra spontana störningar. 
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4.8. Serieport 
 
För att kommunicera med en PC har vi använt oss av seriekommunikation, RS232. 
Överföringshastigheten är 2400 b/s. 
Kopplingen ses nedan. 
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4.9. Komponentlista med kostnadsförslag 
 
Nedanstående komponentlista har en uppskattad kostnad, med reservation för annan 
leverantör och prisförändringar. Där endast streck anges, ansåg vi att kostnaden var  
försumbar. 
 
 
Antal Komponent Leverantör Pris/st vid 10st Totalt

1 BATTERI ELFA 24,90 kr               24,90 kr       
1 HÅLLARE, BATT ELFA 19,00 kr               19,00 kr       
2 C ELFA -  kr                   -  kr           
1 BUZZER ELFA 55,00 kr               55,00 kr       
1 D-SUB, 9pin ELFA 39,00 kr               39,00 kr       
3 POT 1K ELFA 6,00 kr                 18,00 kr       
2 3K3 ELFA -  kr                   -  kr           
2 1k ELFA -  kr                   -  kr           
2 18k ELFA -  kr                   -  kr           
2 4K7 ELFA -  kr                   -  kr           
1 10K5 ELFA -  kr                   -  kr           
1 10K ELFA -  kr                   -  kr           
1 10 ELFA -  kr                   -  kr           
2 2K2 ELFA -  kr                   -  kr           
1 R ELFA -  kr                   -  kr           
1 NÄTAGGREGAT ELFA 690,00 kr             690,00 kr     
1 PRESS_SENS FARNELL 311,00 kr             311,00 kr     
1 PIC16C76 FARNELL 203,23 kr             203,23 kr     
1 DS1307 ELFA 30,00 kr               30,00 kr       
1 MAX233 ELFA 48,50 kr               48,50 kr       
1 HA7210 ELFA 9,95 kr                 9,95 kr         
1 LM324 ELFA 2,10 kr                 2,10 kr         
1 ICL7662 ELFA 20,70 kr               20,70 kr       
1 OSC14 ELFA 22,20 kr               22,20 kr       
1 MINI_CRYSTAL ELFA 6,20 kr                 6,20 kr         

Summa: 1 499,78 kr  
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5. Mjukvara 
 
Vi har kodat i C med hjälp av programmet MPLAB v5.3 och en kommersiell 
kompilator vid namn PICC. Med denna programvara tillsammans med en 
kretsprogrammerare av modell ”Picstart Plus”, kunde vi programmera in den kod som 
skulle användas i PIC-kretsen.  
Programflödet kan ses i flödesschemat, sid 23. 
 
 
 
5.1.Programutveckling 
 
 
5.1.1.Behovsanalys. 
Vad skulle göras? Brainstorming vad gäller vilka funktioner som skulle inkluderas i 
projektet och vilka man ej kunde genomföra på den korta tid man har på sig.  
 
 
5.1.2. Specifikation 
Bestämma hur filer skall sparas och vilket filformat. Vi valde att dela upp koden i flera 
mindre C-filer. Även in-/ut-parametrar bestämdes och definierades väl. 
 
 
5.1.3. Design 
Ett program byggs upp av Algoritmer och Datastrukturer. Dessa skall konstrueras. 
 
 
5.1.4. Dokumentation 
Skedde under hela projektets gång, men mestadels under specifikationen. 
 
 
5.1.5. Kodning 
Programmet skrevs i C-kod med de algoritmer och datastrukturer som var bestämt i 
designen. 
 
 
5.1.6. Testning och avlusning 
Kompilering av programmet för att sedan rätta till de fel som uppstått, så att 
programmet sedan går att köra. 
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5.2. Seriekommunikation 
 
Överföring på serieporten: 

 
Serieport: 
 Baud 2400 
 8-bit överföring 
 Ingen paritet 
  
 
StartByte Gastyp(eller 

partikel) 
Konfigurationsbyte Tid_H(för 

gas) 
Tid_L(för 
gas) 

 
 
Startbyte:  0xFE 
Värdet 0xFE väljs för att inte trigga på störningar. 
 

Gastyp: Kod: 
Partikel 0x01 
Aceton 0x02 
Ammoniak 0x03 
Etc. Etc. 

 
 
KonfigurationsByte: 
 
Bitar i konfigurationsbyte: 
 
 

Enhet Nollställning Tryckstyrning
 

Enhet = 0  metriska enheter 
Enhet = 1  engelska enheter 
 
Nollställning = 0  nollställning 
Nollställning = 1  ingen nollställning 
 
Tryckstyrning = 0  ingen tryckstyrning 
Tryckstyrning = 1  tryckstyrning 
 
 
Tid_H är övre byten ett 16-bitars tal som motsvarar den drifttid som ska gälla. 
Tid_L är den undre byten. 
 
Tiden ska vara 0 vid Partikel! 

MSB LSB
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5.3. Displayrutin 
 
För att på ett bra sätt lösa skrivning till display så löste vi det genom att ha ett 
minnesområde (array) i programmet som motsvarar tecknen på displayen. Dessutom 
används en variabel som indikerar om man har uppdaterat arrayen. Vilket innebär att 
man slipper skriva till display varje gång man skall uppdatera.  
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6. Flödesschema mikrokontroller-programmet 
 
 
 

Se beskrivning på nästa sida. 
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6.1. Beskrivning till flödesschema 
 
6.1.1. Huvudprogram 
 
1. Start 
2. Initiering av display, PWM och timer 
3. Skall displayen uppdateras? 
4. Uppdatera display 
5. Knappnedtryckning 
6. Knapp 1 
6.1. Är även knapp två nedtryckt? 
6.2. Är man i läge för varvtal? 
6.3. Gå till flödesläget 
6.4. Är man i läge för flöde? 
6.5. Gå till tryckläget 
6.6. Är man i läge för tryck? 
6.7. Gå till Varvtalsläget 
6.8. Filterbyte 
6.9. Gå till start 

7. Knapp 2 
7.1. Är även knapp ett nedtryckt? 
7.2. Är man i läge för varvtal? 
7.3. Gå till tryckläget 
7.4. Är man i läge för flöde? 
7.5. Gå till varvtalsläget 
7.6. Är man i läge för tryck? 
7.7. Gå till flödesläget 

8. Knapp 3 
8.1. Är man i läge för varvtal? 
8.2. Är varvtalet mer än 25%? 
8.3. Minska varvtalet med 5%. 
8.4. Vänta en sekund 
8.5. Är knapp 3 fortfarande nedtryckt? 
8.6. Är varvtalet mer än 25%? 
8.7. Minska varvtalet snabbt med 10% 
8.8. Är knapp 3 nedtryckt? 

9. Knapp 4 
9.1. Är man i läge för varvtal? 
9.2. Är varvtalet mindre än 100%? 
9.3. Öka varvtalet med 5%. 
9.4. Vänta en sekund 
9.5. Är knapp 4 fortfarande nedtryckt? 
9.6. Är varvtalet mindre än 100%? 
9.7. Öka varvtalet snabbt med 10% 

10. Är knapp 4 nedtryckt? 

 
6.1.2. Interruptrutiner 
 
I1. Tidinterrupt 
I2. Uppdatera tid 
I3. Uppdatera sensorvärden 
I4. Avsluta interrupt 
 
 
I5. Serieportsinterrupt 
I6. Första byte = 0xFE? 
I7. Läs in inställningar 
I8. Spara inställningar till EEPROM 
I9. Avsluta interrupt 
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7. Funktioner och lägen 
 
 

Det finns tre olika lägen som visar olika typer av 
värden. RPM, PRESS och FLOW. Man bläddrar 
mellan dessa genom att trycka ”pil upp” eller ”pil 
ned”. Om man vill ändra ett värde så används ”+”- 
och ”-”-knapparna. 
Detta är ett förslag på hur knapparna kan se ut. 

 
 
 
 
7.1 Varvtal 
 
När varvtal är 
aktiverat visas ”RPM” 
överst till höger på 
displayen.  
Man kan nu ändra 
sugförmågan genom att öka eller minska varvtalet. Detta görs enkelt med knapparna 
”+” och ”-”. Vid nedtryckning på dessa knappar ändras varvtalet med 5 % per 
knapptryckning. Om man däremot håller knappen intryckt kommer varvtalet att ändras 
snabbt tills man släpper knappen. På displayen visas på en nivåstapel det varvtal man 
har ställt in. Varvtalet kan ändras från 20% till 100%. 
 
 
 
7.2 Tryck 
 
På displayen visas 
”PRESS” när tryck 
alternativet är aktiverat. 
Den siffra som visas 
under ”PRESS” anger 
trycket på utflödet. 
Trycket anges i kPa . 
 
 
7.3. Flöde 
 
På displayen visas nu 
”FLOW”. Nu visas 
det aktuella luftflödet 
på utgående luft. 
Flödet anges antingen 
i m3h eller qfm (se 
filterbyte). 
Detta är en funktion som kan implementeras senare i modulen. 
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7.4. Tid 
 
 
7.4.1. Återstående tid. 
På nedre raden, längst 
till vänster på displayen 
ser man den tid i 
timmar som återstår 
tills det är dags för 
filterbyte. Den 
uppskattade filtertiden (i tim) programmeras in (se filterbyte) när man byter filter och 
sedan kommer filtertiden räkna ned varje timme. Denna form av tidsinställning används 
helst till de fall där gasfilter är installerat. 
 
 
7.4.2. Förlupen tid. 
På nedre raden, längst till vänster på displayen ser man den tid i timmar som gått sedan 
filterbyte gjordes. Detta rekommenderas när partikelfilter används. 
 
 
 
7.5. Alarm 
 
 
7.5.1. Tidalarm 
När tjugo timmar återstår 
till filterbyte kommer 
man att få ett varnings-
meddelande. På skärmen 
visas ”20 h to 
filterchange”. Detta trycks bort med en av knapparna. Detta meddelande är dock 
ständigt återkommande med aktuell återstående tid, tills det är 0 timmar kvar. Då 
kommer ett nytt varningsmeddelande och en ljudsignal att uppmärksamma användaren 
att det är hög tid för filterbyte.   
 
 
7.5.2. Gaslarm 
När filtret inte längre kan 
filtrera bort tillräckligt 
med giftig gas och 
genomsläppet blir 
oacceptabelt kommer en 
varningssignal ljuda och en varningstext dyka upp på displayen. ”GAS 
BREAKTHROUGH”. Går att trycka bort med knapparna, men återkommer varje 
halvtimme. Då denna varning uppkommer är det rekommenderat att byta filter (se 
filterbyte). 
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7.6. Filterbyte 
 
Filterbyte kan endast göras om man erhållit den säkerhetskod som medföljer filtret. Det 
program som är speciellt framtaget för denna applikation ska användas. 
Ett filterbyte kan gå till på följande sätt. Man skall först trycka in både pil upp och pil 
ned samtidigt för att komma till filterbytes inställningen. 
 
7.6.1. Tillvägagångssätt, filterbyte till samma filtertyp 
1. Öppna kåpan och ta ut gammalt filter 
2. Sätt in det nya filtret 
3. Stäng filterkåpan 
4. Starta upp 
5. Tryck in knapp 1&2 samtidigt 
6. Mata in säkerhetskoden 
7. Klicka på OK 
 
7.6.2. Tillvägagångssätt, filterbyte till annan filtertyp (utförs av tillverkaren) 
1. Öppna kåpan och koppla in serieportsanslutningen till Pc:n 
2. Öppna applikationen för filterbyte 
3. Klicka på Send 
4. Koppla ur serieporten 
5. Byt filter 
6. Stäng kåpan 
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8. Problem under projektets gång 
 
Problem av olika slag har satt djupa veck i våra pannor under projektets gång, men 
störst har nog varit tidsbristen. En annan hake var att få tag i sensorer till tryck och gas. 
Det har varit svårt att kunna beställa och veta vilken typ som är lämplig. Lång 
leveranstid och för få komponenter på beställningarna har varit två saker som hindrat 
oss att beställa på ett enkelt och smidigt sätt. Men till slut fann vi sensorer som tills 
vidare borde duga. 
Ett av de stora besvärligheterna vi fick var att få seriekommunikationen med protokollet 
I2C att fungera.  Kommunikationen skulle ske mellan realtidsklockan och 
mikrokontrollern för att läsa in tiden. Problemet löstes dessbättre efter mycket 
diskussioner med studiekamrater om andra kunniga. 
 
 
 
9. Vad som har varit positivt 
 
Fumex hade vänligheten att förse oss med en bärbar dator som vi fick använda oss av 
när vi arbetade på företaget, skolan och hemma. Detta var en mycket stor tillgång för 
oss och har underlättat mycket. Tack vare denna har vi inte behövt bekymra oss om 
lediga datorer och vem som har sparat vad på vems användare m.m.. Dessutom köpte 
företaget in kompilatorn PICC för att kompilera vår c-kod till mikrokontrollerns 
maskininstruktioner. 
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10. Utvecklingsmöjligheter 
 
Eftersom detta projekt bara är en prototyp kan projektet fullföljas och apparaten göras 
mer effektiv och bättre. Även en kostnadsreduktion kunde vara inom räckhåll. Med 
tanke på att vi i detta projekt använt oss av de komponenter vi behärskar och fick tag i 
med så kort varsel och att vi beställde i så små kvantiteter, kan nog kostnaden i det 
närmaste halveras. Med mera tid att undersöka alternativ, skulle bättre och kanske 
billigare komponenter kunna användas. 
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11. Slutord 
 
Vi var ganska nöjda över det resultat vi uppnådde, och har dessutom lärt oss mycket av 
hur ett projet går till i den verkliga industrin. En väldigt bra start på det nya liv som 
väntade efter många års studier. Efter examensarbetet kommer troligtvis arbetet med 
styrningen att fortgå för att så småningom komma i produktion. 
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