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Sammanfattning 
 
Examensarbete har utförts för AIAB DC Systems i Karlstad. 
 
Vår uppgift gick ut på att göra ett övervakningssystem för DC-system. Enheten skall 
användas för att övervaka isolerade DC-system avseende spänningsnivåer och isolation 
samt larma vid fel. Tidigare har man haft ett analogt system ute på marknaden men nu 
vill man ha ett digitalt processorbaserat system. 
 
Vi har använt oss av en 8-bitars RISC-processor. Programmeringen har gjorts i assembler 
med hjälp av ett utvecklings-kit och sköter logiken för övervakningen. Programmet 
manövreras med två tryckknappar och en display. 
 
Programmet vi har tagit fram behöver kompletteras med vissa funktioner. Vi har inte 
hunnit få klar en prototyp eftersom projekttiden tog slut.  
 
 
 
 
 
 
Abstract 
 
This thesis was performed for AIAB DC Systems in Karlstad. 
 
Our task is to make a monitoring system for DC-system. The unit is used to supervise 
voltage and isolation in isolated DC-systems. The unit shall alarm if there is any failure in 
the system. The company now has an analog solution on this product but now they want a 
digital version. 
 
An 8-bit RISC processor has been used to take care of the logic. The programming has 
been done in assembler with the help of a developing kit. The program operates with two 
buttons and a display. 
 
The program that we made needs to be added with some functions. We haven’t got a 
prototype ready yet due to the project time was expired. 
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1 Inledning 
1.1 Företagsfakta 
 
Aiab DC Systems arbetar med utveckling, konstruktion, tillverkning och försäljning av: 
      · Kompletta likströmssystem  
      · Konstruktion, elkraft och automation 
      · Automation och PLC-programmering 
      · Apparatskåpsmontage 
      · Lågspänningsställverk 
      · Likriktare 
      · Växelriktare 
      · DC/DC omvandlare 
      · Likströmscentraler 
      · Systemövervakningar 
      · Larmcentraler 
      · Blockspänningsutjämnare 
      · Batterier, mm. 
      · Elinstallationer på maskiner 
      · Idrifttagning med utbildning 
      · Service och montage 
De spänningsområden som används är 24 - 220 V DC/AC. Produkter byggs efter AIAB 
DC standard eller efter kundspecifika önskemål. Tillverkning sker i Karlstad samt i 
Tyskland. Mer information om produkterna finns på www.aiabdc.se 
 

1.2 Syfte 
 
Avsikten med detta projekt är att utveckla en enkel processorbaserad övervakning för 
DC-system. Enheten skall användas för att övervaka isolerade DC-system avseende 
spänningsnivåer och isolation. DC-systemen är främst avsedda för reservkraft. 
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1.3 Önskad funktion 
 
Enheten skall övervaka och strömförsörjas med 18-135 VDC (250 VDC). Spänningen, 
som matar systemet och även används som mätspänning, skall övervakas med 
larmgränser för hög respektive låg spänning. Mätvärden samt menyer för inställningar 
skall presenteras på en LCD display. Isolation på DC-spänningen skall även den 
övervakas med larm för jordfel i anläggningen genom att mäta spänningen + respektive - 
mot jord. Enheten skall innehålla två larmreläer för fjärrindikering med programmerbar 
tidsfördröjning. 
 
 

1.4 Projektmål 
 
Projektet går ut på att elektriskt konstruera, välja komponenter samt programmera 
enheten. Den processor som skall användas är en Atmel AVR processor (8-Bit RISC). 
Anledningen till detta är att mjukvara för programmering finns att ladda ner från Internet 
(www.atmel.com) samt att ett flertal exempel och dokumentation finns tillgänglig. Denna 
processor stöder olika programmeringsspråk i form av C, assembler etc. AIAB DC 
Systems använder även processorn i en annan produkt där teknisk support finns att få. 
När projektet är avslutat bör en komplett komponentlista och ett program samt en 
fungerande prototyp vara framtaget. Om det även finns CAD-underlag för mönsterkort är 
detta ett plus men ej ett måste. 
 

2 Dagens övervakning 
 
I nuläget har AIAB DC Systems en analog övervakning för likspänning på marknaden. 
Den har dock ej någon display utan använder sig av LED-indikering på dess frontpanel. 
Larmnivåerna ställs in med en potentiometer. För att veta vilken larmnivå man ställer in 
behöver man ha en justerbar inspänning till övervakningsenheten 
 
Ett separat jordfelslarm används för att man ska kunna övervaka isolationen. 
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3 Materiel 
3.1 Processor 
 
Vi valde Atmel Atmega8 som processor, se figur 3.1.1. Denna krets har 23 in-/utportar, 
A/D-omvandlare samt 8 kB programmerbart FLASH EPROM för mjukvaran. AIAB DC 
Systems ville att vi skulle använda oss av Atmel 8 bitars RISC-processor. Då passade 
denna processor oss väldigt bra eftersom den har bra pris och de tidigare nämnda 
funktioner som vi behöver. 
För mer information om processorn, se www.elfa.se. 
 

 
Figur 3.1.1 – Atmel Atmega8 processor 

 

3.2 LCD-display 
 
Displayen som används är en 16x2 rader display från Seiko, se figur 3.1.2.1. Den 
innehåller 5x8-punkts alfanumeriska LCD-moduler med inbyggda drivkretsar samt 
teckengenerator för ASCII-kod. Den har även möjligheten att programmeras för 4- 
respektive 8-bitars dataöverföring. Den finns med eller utan bakgrundsbelysning. 
Denna display valdes för den har lämplig storlek och stöd för ASCII-tecken för att 
smidigt överföra teckendata från processorn. Displayen utan bakgrundsbelysning blev 
vårt val då den har ett lägre pris och belysningen inte var ett krav. 
För mer information om displayen, se www.elfa.se.  
 

 
Figur 3.2.1 – Seiko LCD-display 

 

http://www.elfa.se/
http://www.elfa.se/
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4 Utvecklingsmiljö 
4.1 Programmeringsverktyg 
 
Vi har använt oss av AVR Studio 4 för programmering av processorn. Detta är ett fritt 
program som finns att ladda ner från www.atmel.com. Det stödjer programmering i C och 
i assembler. I detta program finns en debugger så man kan testköra sin kod.  
 

4.2 Utvecklings-kit 
 
Vi har använt oss av ett Starter Kit STK500, se figur 4.2.1. Kortet har färdigkopplade 
switchar och lysdioder som enkelt kan kopplas in till processorn. Via serieporten kan 
mjukvaran på ett lätt sätt bli nedbränd till processorn.  
 
 

 
Figur 4.2.1 – STK500 Starter Kit 

 



Karlstads universitet  Examensarbete           5 
Elektro- och datoringenjörsprogrammet Övervakning av DC–system 

5 Kopplingsschema 
 
Ett kopplingsschema över hur processor, display och tryckknappar är anslutna finns i 
bilaga 1. Detta kopplingsschema är inte komplett utan får kompletteras med yttre 
komponenter för spänningsdelning och för matningsspänning.  
 

6 Programmet 
 
Efter komponentvalet startade programmeringen. Programmeringen sker i AVR Studio 4. 
Koden skrivs i assembler eftersom företaget har bra support på det. Till en början 
skapades mindre delprogram till olika funktioner. Dessa testades och utvecklades för att 
sedan kombineras till huvudprogrammet. 
 
Programmets uppbyggnad visas med hjälp av flödesscheman i bilaga 2 
 
Programmet ligger normalt och mäter två stycken spänningar. Den ena är för 
spänningsövervakning samt en för isolationsmätning. Programmet jämför dessa mot 
inställda larmgränser. Är en larmgräns överskriden ska ett larm aktiveras efter en 
programmerbar tid. 
 
Styrningen av programmet sker med hjälp av två stycken tryckknappar. 
 
Källkoden finns att tillgå hos AIAB DC Systems AB. 
 

6.1 Menyer 
 
För att komma in i inställningsmenyerna ska båda tryckknapparna hållas nedtryckta i tre 
sekunder.  
 
De menyer som vi har är: 
 

· Voltage High 
 · Voltage Low 
 · System Voltage 
 · Alarm Time 
 · Isolation Alarm 

· Return from settings 
 

 
Navigering mellan menyerna sker med hjälp av knapparna. Den ena knappen stegar upp 
en meny och den andra ner. För att redigera en meny ska båda tryckknapparna tryckas ner 
samtidigt. 
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6.2 Analogt till digitalt 
 
Atmega8-processorn har en 10-bitars A/D-omvandlare som arbetar på inspänningar 
mellan 0 och 5 V. Det går att köra A/D-omvandling på flera ingångar men dock ej 
samtidigt utan då väljs ingång med hjälp av en inbyggd MUX i AVR-processorn. 
Programmet använder sig av två stycken ingångar för A/D-omvandling. En till 
spänningsövervakning och en till isolationsövervakning. 
Beroende på vilken systemspänning som är vald kommer mätvärdet vara skalat efter den. 
Det skalade värdet omvandlas till ASCII-kod som skickas till LCD-displayen. 
 

6.3 Larmnivåer 
 
De larmnivåer som kan ställas in är larm för spänning hög och spänning låg. Det går 
även att ställa in en gräns för isolationen. 
Inställningarna på larmnivåer sparas ned i processorns EEPROM vilket medför att de är 
lagrade och ej behövs ställas in igen vid eventuellt spänningsbortfall. 
 

6.4 Tidsinställning 
 
Tidsinställningen kommer man åt via inställningsmenyn. Tiden går att ställa in mellan 0-
10 min med upplösningen 10 s/steg. 
Om en larmnivå överskrids så ska larmet ej lösa ut direkt utan larmgränsen måste vara 
överskriden längre än tidsinställningen för att inte larma för tillfälliga störningar. 
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6.5 Systemspänning 
 
Systemspänningen ställs in via inställningsmenyn genom val av ”System voltage”.  
Spänningsnivåerna är: 

 
· 24V (0-35 V) 

 · 48V (0-64 V) 
 · 110V (0-135 V) 
 · 220V (0-254 V) 
 
 
När systemspänning väljs så laddas grundvärden in i larmnivå för spänning hög och 
spänning låg. Isolationivån ställs inte in genom att välja systemspänning. Grundvärden 
och maximal inspänning samt upplösning för de olika systemspänningarna redovisas i 
tabell 6.5.1. 
 
 
 
Tabell 6.5.1 – Systemspänning samt grundinställningar 

Larmgränser Inställd 
systemspänning Umin Umax

Maximal 
inspänning 

Upplösning 

24V 23,3V 28,0V 35V 0.1V
48V 46,6V 56,0V 64V 0.1V

110V 105,0V 125,0V 135V 0.5V
220V 210,0V 250,0V 254V 0.5V
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6.6 Isolationslarm 
 
Inställningen för isolationslarm kommer man åt via inställningsmenyn. Isolationslarmet 
kan ställas in mellan 0 och 1 MΩ med 50 kΩ steg. Ställer man in larmet på 0 Ω 
inaktiveras det. 
 
Genom en spänningsdelning ger man PE-ledaren halva potentialen av systemspänningen. 
När man inte har något isolationsfel kommer spänningen att vara halva 
matningspänningen. Uppstår ett isolationsfel kommer potentialen ändras på PE-ledaren. 
Potentialen kommer vid fel variera från noll upp till systemspänningen. Figur 6.6.1 visar 
principiellt hur detta är kopplat. 
 

Figur 6.6.1 – Koppling för isolationsmätning 

e 

E 
PE 

+

-

R 

R r 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I figur 6.6.1 representerar E systemspänningen och e isolationspänningen. 
Om ett isolationsfel uppstår mellan pluspolen och PE-ledaren kommer e att öka, fel 
mellan minuspolen och PE-ledaren får e att minska. Denna spänningsvariation på e kan 
motsvara en resistans parallellt med R. 
 
Systemspänningen kan ju dock variera vilket då medför att isolationspänningen påverkas. 

Därför har vi tagit kvoten 
E
e

⋅1024  för att få ett värde mellan 0 och 1024. Detta värdet 

motsvarar en resistans (r) mellan PE-ledaren och en pol. 
 

Formel för att beräkna isolationsresistansen på minussidan: 
Ee
eERr

−
−

⋅=
2

, R=330kΩ 

 
På liknande sätt beräknas isolationsresistansen på plussidan ut.  
Detta samband ger tabell 6.6.1. 
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Tabell 6.6.1 – Isolationsresistans och omvandlat värde. 

Isolationsresistans Isolations fel mot: 
 Pluspol Minuspol 

kΩ 
A/D -
värde 

A/D - 
värde 

0 0 1024
50 60 964

100 97 927
150 122 902
200 140 884
250 154 870
300 165 859
350 174 850
400 181 843
450 187 837
500 192 832
550 197 827
600 201 823
650 204 820
700 207 817
750 210 814
800 212 812
850 214 810
900 216 808
950 218 806

1000 220 804
 
Värden mellan 220 och 804 motsvarar en isolationsresistans som är större än 1MΩ. 
Utifrån tabell 6.6.1 skapades figur 6.6.2 som visar isolationsresistansen som funktion av 

kvoten 
E
e

⋅1024 . De negativa resistanserna motsvarar ett isolationsfel mot minuspolen. 
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-1000

-500

0

500

1000

0 128 256 384 512 640 768 896 1024 A/D-värde

kΩ

  Figur 6.6.2 – Diagram på isolationsresistansen som funktion A/D-värde 

 

7 Avslutande kommentarer 
 
Vi har fått igång ett fungerande program för övervakningen. Dock finns det saker att 
komplettera i programmet, som tidsfördröjningen samt att sätta en larmutgång. Tiden att 
sätta sig in i syntaxen för programmeringen tog något längre tid än vi räknat med. Men 
när vi kommit över denna tröskel så gick programmeringen smidigare. Det är inga större 
kompletteringar till koden som behövs.  
 
Andledningen att vi inte har gjort klart dessa bitar är att vi har hamnat i tidsnöd. 
Programmeringen har tagit längre tid än beräknat. Vi är mycket nöjda med vårt 
examensarbete trots att vi inte hunnit helt klart.  
 
Komponentlista samt prototyp har vi i dagsläget inte tagit fram.  
 
Vi har fått viktiga erfarenheter ifrån att genomföra ett projekt inom tidsramar. Något som 
är viktigt är att man kommer överens om detaljer om hur saker ska se ut. Både inom 
projektgruppen och mot dem man gör jobbet åt. 
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8 Källor 
 
 
http://www.avrfreaks.com    24 maj 2006 
 
http://www.mikrocontroller.net/tutorial/memory 24 maj 2006 
 
http://www.avrbeginners.net    24 maj 2006 
 
http://www.elfa.se     24 maj 2006 
 
http://www.atmel.se     24 maj 2006

 

http://www.avrfreaks.com/
http://www.mikrocontroller.net/tutorial/memory
http://www.avrbeginners.net/
http://www.elfa.se/
http://www.atmel.se/
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Kopplingsschema 
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Figur B1.1 – Kopplingsschema över för anslutning av LCD och processor. 

 
 
Kopplingsschemat i figur B1.1 visar hur LCD- displayen och processorn är kopplade. 
Systemspänningen kan inte mätas direkt in i processorn utan får spänningsdelas, även så 
med isolationspänningen, detta får kopplingsschemat kompletteras med. 
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Flödesschema 
 

Körläge 

Skriv LCD text 

Spänningsmätning 

Skriv ut spänning 

Isolationsmätning 

Skala isolation 

Skriv ut isolation 

Kolla larm 

Klar 

Skala spänning 

Figur B2. 1 – Flödesschema Körläge 
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 Figur B2. 2 – Flödesschema över Main-loopen 
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Figur B2. 3 – Flödesschema för Menyer 
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Redigera 
meny 

LCD text 

Läs in värde 
från minne 

Klar 

Skriv ut värde 
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Knappval 

Carry = 
0x01 ?

Carry = 
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0x00 ?

Spara värde 

Figur B2. 4 – Flödesschema för Redigera Meny 
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