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Abstract 

This report describes the construction and development of a control box, which 
is a tool for testing and verifying a certain model of Rapid’s built in staplers  
(model A6102). Basically the function of the control box is to interpret any 
errors that may occur in the stapler and to make it possible to test fire the 
stapler. 
 
The control box should be able to communicate with the stapler using a 
specialized communication protocol. The different data such as errors, 
firmware etc. from the stapler is presented in plain language on a display. 
Additional functions worth mentioning is the possibility to choose between 
several different firing modes and strengths of the stapler using two 
multiswitches.  
 
Our ambition with the control box was to create a construction that was suitable 
to build in small series, provide a good documentation and to write a program 
that would be easy to modify in case someone would like to add new functions 
in the future. Since we focused on making the box as easy as possible to 
assemble we have not prioritised to find the cheapest possible solution using 
cheap components. Instead we have chosen multifunctional components that 
individually can do as much of the work as possible such as the display and the 
microprocessor. 
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Sammanfattning 

Denna rapport behandlar konstruktionsarbetet av en kontrollbox, ett 
testverktyg, för att säkerställa funktionsdugligheten hos en viss modell av 
Rapids inbyggda häftapparat för kopiatorer (modell A6102). Kontrollboxens 
funktion är att tolka ev. fel hos häftaren samt kunna testskjuta densamma. 

Kontrollboxen skall kunna kommunicera med häftaren genom ett speciellt 
kommunikationsprotokoll. De olika svar som häftaren därefter ger presenteras i 
klartext på en display. Ytterligare en funktion är val av skjutläge och styrka på 
skjutningen genom två flerlägesbrytare. 

Önskemål på konstruktionen som vi arbetat efter är att den lätt ska kunna 
repriseras i små serier, det skall finnas en tydlig dokumentation samt att det 
skall vara god flexibilitet i programmet så att kontrollboxen ska kunna anpassas 
om nya behov på funktioner tillkommer utan att allt för avancerade ingrepp 
skall behöva göras. Däremot har faktorer som t.ex. att välja komponenter med 
lägsta möjliga pris inte behövt prioriterats lika högt. 

Nyckelord 

• Elektronik 

• Mekatronik 

• Konstruktion 

• Rapid 

• Kontrollbox 

• Häftapparat 

• Testutrustning 
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1 Inledning 
Projektet handlar om framtagandet av en kontrollbox som gör det möjligt att 
provköra inbyggda häftapparater avsedda för montering i kopiatorer utan 
tillgång till själva kopiatorn. Med kontrollboxen ska häftaren kunna avfyras 
genom att antingen trycka på en knapp eller genom att använda en pedal. 
Styrkan med vilken häftapparaten ska slå kan även justeras. Om något problem 
uppstår i häftapparaten presenteras detta på kontrollboxens display. Problem i 
detta fallet kan t.ex. var att klammer har tagit slut eller fastnat i magasinet. 
Kontrollboxen matas från ett spänningsaggregat och matningen till 
häftapparaten går via kontrollboxen. I konstruktionen kommer vi lägga fokus 
på hur gör kontrollboxen billig att tillverka i små serier. Det kommer bl.a. att 
handla om hur man kan få ett så litet antal komponenter som möjligt att ge 
boxen den funktionalitet som söks.  

Detta examensarbete är utfört vid Ingenjörshögskolan i Jönköping inom 
ämnesområdet elektronik. Arbetet är ett led i den treåriga 
högskoleingenjörsutbildningen. 

1.1 Bakgrund 

Liknande kontrollboxar fanns redan men nu behövde Rapid fler och då de 
tidigare saknade komplett dokumentation så behövdes en ny modell 
konstrueras från grunden. Vår uppgift har således varit att bygga minst en ny 
box samt att sammanställa en dokumentation innehållande all information som 
behövs för att vid behov kunna tillverka fler. Vår box blir den första som 
utrustas med en alfanumerisk display. Detta skall göra boxen lättare att sätta 
ihop och lättare att arbeta med jämfört med en lösning där t.ex. dioder används 
för att symbolisera varje enskilt fel. 

1.2 Syfte och mål 
Målet var att utveckla, konstruera och bygga minst en kontrollbox för styrning 
av häftare A6102. 
 
Häftaren är gjord för att sitta i kopiatorer där den styrs från kopiatorn. 
I produktionen på Isaberg finns behov av att köra häftaren utan kopiator för 
inställning, test av klammer mm. delvis eftersom Rapid inte själva konstruerar 
själva kopiatorn. 
Kontrollboxen skall ha följande egenskaper: 

• Möjligheten att ställa in häftarens styrka på fyra olika sätt: Same 
(samma som föregående), tunn, medel och tjock bunt.  

• Häftaren skall kunna avfyras antingen med en knapp på kontrollboxen 
eller med en pedal som kopplas till densamma. 

• Med hjälp av en lämplig display skall häftarens eventuella fel kunna 
visas tydligt och lättöverskådligt. 
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• Kommunikationen mellan häftaren och kontrollboxen skall vara 
galvaniskt skild (optokopplad). 

• Kommunikationen med häftaren skall ske med ett speciellt 
serieprotokoll 

• Dokumentationen skall innehålla: 
� Mikrodatorprogram (Skriver i ANSI C) 
� Kopplingsschema 
� Underlag för att kunna låta tillverka mönsterkort 
� PCB (Eventuellt som Gerber) 
� Projektrapport (Detta dokument) 
� Komponentlista med priser och artikelnummer 
� Bruksanvisning 
� Programmeringsdokumentation 

• Kontrollboxen matas med 36 V och matningen till häftaren måste gå 
genom boxen. 

Ett önskemål var även att kontrollboxen lätt skulle kunna repriseras i små 
volymer samt enkelt kunna modifieras efter eventuella framtida behov. 

1.3 Disposition 

Rapporten beskriver hur vi har gått till väga med konstruktionen av boxen. Det 
som behandlas är både de övergripande tankarna om hur boxen skulle 
konstrueras men även mer specifika beskrivningar. Det övergripande beskrivs 
främst i styckena: ”Arbetets gång” och ”Små serier”. 

Rapporten går även in detaljerat och beskriver hela konstruktionen del för del 
så att man lättare skall kunna få en bild av hur kontrollboxen fungerar i 
praktiken. Parallellt med förklaringarna av hur de konstruktioner vi valt att 
använda fungerar finns information om vilka alternativ vi har övervägt och på 
så sätt kan läsaren få en uppfattning om hur och varför vi valt att konstruera 
boxen på just det sätt som vi gjort. Vi har använt oss av ett slags 
”modultänkande” vid konstruktionen av boxen och stora delar av rapporten 
beskriver därför de tänkta modulerna var för sig. Även vid framtagandet av 
programmet som används i mikrodatorn har vi använt ett visst modultänk, så 
även programmets upplägg beskrivs i rapporten som ett antal moduler. 
Slutligen innehåller rapporten en del information om den faktiska lådans 
utförande och ett stycke som heter ”Testmetodik” där vi beskriver vilka tester 
vi har gjort för att försäkra oss om att den konstruktion vi tagit fram också 
fungerar bra i praktiken. 
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1.4 Arbetets gång 

Efter företagskontakten med Rapid samt godkännandet av examensarbetet 
inledde vi arbetet med att ta fram en specifikation. Detta skedde både på Rapid 
i direkta samtal med vår kontaktperson, andra berörda samt genom egna tester 
och förslag som kommit löpande under hela projektet. 

Vi inledde arbetet med att försöka strukturera upp samt dela av konstruktionen 
för att på så sätt få mindre och mer greppbara ”moduler” att handskas med. 
Dessa moduler blev sedan enskilda ”problemområden” som vart och ett dels 
behövde en lösning och dels en förmåga att fungera tillsammans. Allt eftersom 
har några av dessa initiala lösningsförslagen förändrats pga. att dess 
konstruktioner inte varit så framgångsrika som vi hoppats men det fanns i alla 
fall ganska snabbt en preliminär lösningsplan för hela konstruktionen. Så snart 
vi hade den mest grundläggande kravspecifikationen klar började vi beställa 
komponenter för att kunna testa olika lösningsmetoder, ta reda på om våra 
uträkningar stämde och om konstruktionerna över huvudtaget var 
genomförbara och funktionsdugliga. 

De första delarna vi angrep var spänningsregulatorn och optokopplar-
gränssnittet mot häftaren. Spänningsregulatorn kändes som en logisk start 
medan optokopplargränssnittet var en förutsättning för att se om vi fick rätt 
signaler från våra häftarkort (samma kort som sitter i häftapparaterna fast utan 
någon häftare ansluten) och på så vis kunna komma igång med 
programmeringen. 

Medan spänningsregleringen, och senare även polvändningsskyddet, drog ut på 
tiden så fungerade gränssnittet mot häftaren nästan ögonblickligen och vi 
kunde både inleda programmeringen och sökandet efter en lämplig display. 

Vid det här laget hade vi börjat fastställa samtliga funktioner hos processorn 
och en av oss kunde nu fokusera helt på programmeringen samt mjukvarutesta 
alla våra konstruktioner medan den andre arbetade med CAD, schema och 
komponentinköp. Det var under denna period som många av våra problem dök 
upp. På komponentsidan saknades mycket i vårt CAD-program och fick skapas 
manuellt, komponenter gick sönder och behovet av extrakomponenter för 
testning blev uppenbart. För programmeringen och mjukvarutestandet var det 
främst svårigheter med att sätta sig in i funktionen hos olika delar. 

Här uppkom även våra två största bekymmer. Det första var ett önskemål om 
ett polvändningsskydd byggt med hjälp av en MOSFET-transistor som länge 
stannade upp arbetet. Problemet låg i att de önskemål som fanns inte var 
genomförbara men det tog fortfarande noterbart lång tid att läsa in sig på ämnet 
nog mycket för att inse detta. Lösningen blev tillslut ett relä och skälet till att 
det inte var att föredra från början var dess storlek och dess högre pris men 
slutligen blev det enda lösningen. (Mer om detta senare i avsnittet om 
polskydd.) 
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Det andra problemet var på en mycket mer abstrakt nivå. Efter knappt två 
veckors felsökning av en icke fungerande display kunde vi slutligen konstatera 
att problemet var den föråldrade versionen av kompilator som skolan använde 
där just stödet för så kallade ”packade strängar” bara var på betastadiet. Efter 
en uppdatering och lite inställningsarbete kunde vi sedan fortsätta våra tester då 
inget egentligt fel hade funnits i vår kod. 

Allt eftersom testerna på kopplingsdäck började bli klara och allt eftersom 
behovet av testkort för det som inte kunde testas på däck (vissa komponenter 
hade vi bara i ytmonterade varianter) ökade fick personen som fokuserat på 
CAD:ningen istället börja producera mindre testkort för de olika modulerna. Så 
snart vi konstaterat att våra scheman på datorn stämde överens med våra 
fysiska kopplingar och att de testkort vi producerade fungerade väl inledde vi 
arbetet med ett slutgiltigt prototypkort för hela konstruktionen. 

Prototypkortet skulle visa sig fungera i stort sett felfritt och så snart vi 
korrigerat några mindre problem kunde vi konstatera att vårt kort fungerade. Vi 
fortsatte då arbetet med att färdigställa programmeringen samt 
dokumentationen. 
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2 Genomförande 

2.1 Små serier 

En av de viktigaste aspekterna vid konstruktionen av boxen var att den skulle 
vara lätt att tillverka i mycket små serier. Här i västvärlden är som bekant 
arbetskraft dyrare än material. Därför har boxen inte i första hand konstruerats i 
syfte att vara så billig som möjligt, genom att välja billiga delar, utan snarare 
för att hitta en lösning som använder ett så litet antal komponenter som möjligt. 
Detta gör boxen snabb och enkel att sätta ihop. Det ställer dock stora krav på 
komponenterna där var och en av dem skall kunna göra en så stor del som 
möjligt av jobbet. Tanken märks tydligast i valet av att använda en display och 
en mycket mångfunktionell mikroprocessor. 

Displayen är den största nyheten på boxen eftersom ingen av de föregående 
boxarna har lyckats förena fördelarna hos en display med en i övrigt fullt 
fungerande box.  Displayen kan användas till att på ett tydligt och lättförståeligt 
sätt lägga ut information i klartext om exempelvis firmware eller eventuella fel 
som uppstått i häftaren. Lösningen är därför helt överlägsen en liknande 
presentation med t.ex. lysdioder som bara kan indikera att ett fel med ett visst 
nummer har uppstått eller liknande. 

Mikroprocessorn PIC16F877A är en förbättrad version av den äldre 
PIC16F877. Denna valdes med hänsyn till dess relativt många in och utgångar, 
känd funktionalitet, 3 timers samt minst 2 AD-ingångar (i första lösningen 
planerades att använda resistorbryggor istället för skiftregister). Benantalet var 
viktigt då de relativt många signalerna som skall in och ut från processorn 
kunde kopplas direkt till PIC:en utan att använda särskilt mycket yttre 
elektronik som t.ex. skiftregister. Totalt har PIC:en 33 ben som kan nyttjas som 
ingångar eller utgångar. Processorn är satt i en sockel vilket gör det enkelt att 
plocka ut den om man t.ex. måste programmera om eller byta processorn. I 
originalutförandet var konstruktionen specificerad för ICSP (In Circuit Serial 
Programming), möjligheten att programmera processorn via en kontakt till 
kortet, men pga. tidsbrist fick denna funktion utebli. 
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2.2 Moduler 

Boxen är konstruerad så modulbaserat som möjligt, både med avseende på 
hårdvara och på mjukvara. Hårdvaran kan delas in i följande "moduler" som 
beskrivs kort här och sedan med en mer utförlig förklaring i kapitlen som 
följer: 

Spänningsregulator 
Spänningsreglerar från 36 V-matningen till kortets interna 5 V. 

Polvändningsskydd 
Ligger kopplat i serie med matningen och skyddar mot ev. felvändning. 

PIC 
Helt enkelt den centrala punkt på kortet där in- och utsignaler tolkas 

Display 

Används för att presentera data och information till användaren. 

Seriegränssnitt 
Det fysiska gränssnittet mellan PIC:en och häftaren. Innehåller i huvudsak 
molex-kontakt och optokopplare. 

Styrka och modes 
Flerlägesbrytarna och skiftregistren som försörjer processorn med de val av 
styrka och skjutläge som användaren ställt in. 

Avskjutningssignaler 
Det fysiska gränssnittet mellan PIC:en och avfyrningssignalerna (pedalen samt 
avfyrningsknappen). 
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2.3 Spänningsregulator 

 

Figur 1 - Spänningsregulator 

En mycket viktig del av konstruktionen är spänningsregulatorn (se Figur 1 - 
Spänningsregulator). Som redan nämnts så matas kortet med en inspänning på 
36 V och det krav som ställs på regulatorn är att den skall kunna reglera 
inspänningar på mellan 30 och 40 volt till en stabil 5-volts nivå som används 
till bl.a. mikroprocessorn och displayen samt alla andra delar av kortet som 
behöver 5 V. Eftersom regulatorn arbetar enligt principen att 36 V styckas upp 
och sedan slätas ut med hjälp av yttre elektronik skapas det givetvis ett visst 
rippel på den genererade spänningen dock är detta rippel (för konstruktionen är 
typvärdet 50-150 mV) så lågt att det inte inverkar på stabiliteten hos 
elektroniken. Slutligen måste den klara av att leverera minst 150 mA 
(specificerad för 400mA) åt all inre elektronik som processor och, framförallt, 
display. 

Att välja spänningsregulator var en relativt svår del av projektet. Bland annat 
utvärderades möjligheten att använda två stycken linjära spänningsregulatorer 
ur 78-serien kopplade efter varandra. I slutändan valdes dock en lösning med 
ett switchat nätaggregat. Den största vinsten med det är att man slipper värma 
bort en massa effekt. Eftersom spänningsfallet är ganska stort: 36-5 V=31 V så 
hade värmeeffekten som utvecklats i en linjär regulator blivit tämligen stor. Det 
slutligen valet blev regulatorn LM2575 [5], en Buck-regulator som uppfyller 
alla krav på inspänning, utspänning och utström. Verkningsgraden för 
regulatorn i denna konstruktion blir då 70-75 %. För att regulatorn skall 
fungera så krävs en uppsättning komponenter förutom själva regulatorn:  

2 st kondensatorer 
1 st Schottkydiod 
1 st drossel 

Dessa måste anpassas för att ge regulatorn önskade egenskaper.  I databladet 
för regulatorn hittar man all information man behöver. [1] 
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Cin 
Den lättaste komponenten att välja är inkondensatorn eftersom den bara sitter 
där för att stabilisera regulatorn vilket inte är så kritiskt. I databladet 
rekommenderas en kondensator på 100 µF och med ett RMS-värde på minst 
0,02502 A (fås från uträkningen 1,2 * Vout/Vin * Iload -> 1,2 * 5 / 36 * 0.150). 
Värdet på den valda kondensatorn är 0,458 A vilket alltså är tilltaget med stor 
marginal. 

Dioden 
De krav som ställs på dioden är att den skall klara 1,2 ggr belastningsströmmen 
och en backspänning på mer än 1,25 ggr den maximala inspänningen. Valet 
blev en diod BYS11-90 som har följande egenskaper: VR=90 V, IF=1,5 A. 

Cut 

Utkondensatorn måste klara minst 1,5 ggr utspänningen men vid 5 V matning 
får den gärna klara mellan 10-15 V. Valde en kondensator på 330 µF som 
klarar  
25 V. ESR för utkondensatorn ska gärna vara så lågt som möjligt för att minska 
regulatorns rippel men får aldrig understiga 0.05 Ω. För konstruktionens 
utkondensator är ESR 0.7 Ω alltså åter väl tilltaget. Båda kondensatorerna är 
elektrolytkondensatorer. 

Drosseln 
Drosseln har en induktans på 330 µH vilket gör att regulatorn klarar den höga 
inspänningen samtidigt som det går att plocka ut nästan 0,5 A ur regulatorn. 
Spolen klarar 20 MHz och 1000 mA och den är speciellt konstruerad för bl.a. 
den här typen av tillämpningar. 

Observera slutligen att displayen kan bytas då flera displayer har samma 
benuppsättning och ”kommando-standard” dock drar vissa av dessa högre 
strömmar än vad konstruktionens regulator klarar av, alltså bör en ny display 
till boxen aldrig dra mer än 300 mA (givetvis med eventuell 
bakgrundsbelysning inräknad). 
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2.4 Polvändningsskydd 

 

Figur 2 - Polvändningsskydd 

För att skydda både boxen och även häftaren utifall att matningsspänningen 
någon gång skulle kopplas in på fel sätt så behövs någon form av skydd. 
Eftersom det är mycket kraft som skall gå fram, nämligen 36 V och upp till 16 
A, så krävs det att skyddet, vilken typ man än väljer, klarar av att föra fram 
denna ansenliga kraft. Önskemålet var att hitta en lösning där man kunde 
använda en liten strömbrytare för att styra den kraftiga strömmen till häftaren. 
Inledande testades möjligheten att genomföra detta med någon typ av 
MOSFET-transistor. Men det visade sig att samtliga MOSFET-transistorer har 
en skyddsdiod i backriktningen vilket gör att man måste koppla dem baklänges 
för att erhålla skydd vilket i sin tur gör att transistorn inte kan stänga av med 
hjälp av gaten eftersom dioden alltid kommer att leda i dess framriktning. 
Alternativt var att koppla transistorn som den är tänkt att sitta då kan man 
stänga av den med en strömbrytare men istället man har inte längre något 
polvändningsskydd eftersom skyddsdioden leder i backriktningen. 

Den alternativa lösningen blev då ett vanligt ”bilrelä” (se Figur 2 - 
Polvändningsskydd). Ett relä kan som bekant leda fram mycket stora strömmar 
och styras av en mycket liten ström. Dessutom är effektförlusterna mycket små 
i ett relä eftersom det i princip fungerar som en strömbrytare. I en MOSFET har 
man alltid problem med en viss resistans vilket kan ge stora spänningsfall när 
strömmarna blir så höga som 16 A. En kraftig diod används för att styra reläets 
spole så att den bara kan öppna reläet om spänningen är rätt. Reläet kan då 
enkelt slås av och på med en strömbrytare. Strömmen som går genom reläets 
spole är vid 36 V: 96 mA vid 40 V: 103 mA medan konstruktionens diod klarar 
upp till 1 A. 

Även så kallade IPS:er (Intelligent Power Switch) har studerats men samtliga 
dessa använder sig av MOSFET-transistorer vilket gör att de blir omöjliga att 
använda av samma anledning som MOSFET lösningen. 
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2.5 PIC 

 

Figur 3 – PIC16F877A 

Rapid använde sedan tidigare PIC16F876 vilket givetvis blev ett lämpligt val 
men då möjligheten att programmera just 876:an utan registrerad kompilator 
saknades ändrades detta i konstruktionen till storebrodern PIC16F877A [4], 
som har samma tekniska specifikationer bara fler ben (se Figur 3 – 
PIC16F877A). För att processorn skall fungera ordentligt måste den avkopplas 
med 2 stycken kondensatorer på vardera 100 nF som placerats mellan 
processorns matning och jord. Vidare behöver den ha någon form av oscillator 
som genererar en klocksignal. Vanligtvis använder man sig av antingen en RC-
oscillator eller en kristalloscillator. Men PIC:en är konstruerad för att använda 
någon av följande fyra varianter: 

• LP Low Power Crystal 

• XT Crystal/Resonator 

• HS High Speed Crystal/Resonator 

• RC Resistor/Capacitor 
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Vanligtvis står valet mellan en XT (kristall) eller en RC oscillator. Kortfattat är 
det så att en RC-oscillator (enkel koppling med kondensator och resistor) är 
avsevärt billigare men inte lika precis som en kristall och alltså är det en RC-
oscillator man bör använda om man kan stå ut med precisionen. I 
konstruktionens fall föll valet på kristall eftersom stabil räkning upplevdes som 
en hög prioritering. Med denna kristall på 4 MHz tar en assembler-instruktion 
exakt 1 µs eftersom den faktiska frekvens blir 1/4 av infrekvensen. Till 
oscillatorn kopplas 2 st kondensatorer på vardera 18 pF till jord, detta fås ur 
databladet för processorn. 

Kortfattat, som redan kommenterats, söktes en processor med ett stort antal in 
och utgångar, minst tre timers och, från början, även minst 2 AD-ingångar. Just 
PIC16F877 har allt detta, en motsvarande version används redan av Rapid och 
all utrustning för att jobba med den fanns tillgänglig. 

2.6 Display 

 

Figur 4 – MC16021E8-SBLW 

Det bestämdes tidigt att en alfanumerisk display med 20x2 tecken var lämplig 
för konstruktionen. Displayen skulle vara tydlig och lätt att läsa av. Valet 
skedde med hänsyn till kriterier som: pris, bra dokumentation (varierade 
kraftigt mellan olika tillverkare) och läsbarhet mm. vilket genererade tre 
möjliga kandidater. Den första var billigaste, en grön/"brun" (bakgrund/tecken) 
display som dock föll på att den inte var lika lätt att läsa av som de blå/vita. 
Även en blå/vit display med större teckenstorlek valdes bort eftersom den 
ansågs var onödigt platsskrymmande och dyr samtidigt som det sista 
alternativet redan var tillräckligt tydlig (se Figur 4 – MC16021E8-SBLW, 
bilden är dock på 16x2 teckens display men i övrigt samma). 

Valet blev således display: EVERBOUQUET MC2002DA-SBLW [1] 
Intressanta egenskaper hos denna display är: 

Teckenstorleken: 4.85 mm 
Färg: Blå bakgrund med vit text (bakgrundsbelyst) 
Display teknologi: LCD 
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Displayen är också mycket strömsnål då den endast drar 3,5 mA för 
teckenvisningen (60 mA för bakgrundsbelysningen). Eftersom 
spänningsregulatorn inte var slutligt bestämd när displayen valdes var detta en 
viktig egenskap för att  ytterligare förenkla valet av regulatorn. 

Från början var tanken att panelmontera displayen, att göra detta skulle 
underlätta framtagningen av PCB:n (Printed Circuit Board) men gör det lite 
mer avancerat att bygga den fysiska boxen. Det finns en poäng i att så mycket 
som möjligt skall sitta direkt på kretskortet eftersom kretskortet då bara 
behöver sättas på plats i lådan och allt annat faller på plats automatiskt. 

Då displayens footprint saknades i CirCAD var detta tvunget att skapas. Detta 
försvårades avsevärt av att ritningen från displaytillverkaren dels hade vissa 
direkt felaktiga måttuppgifter och dels saknade vissa viktiga mått. Det footprint 
som slutligen används bygger därför bara delvis på ritningen och delvis på 
nygjorda mätningar. 

Displayen använder en 11 bitars parallellbuss för kommunikationen med 
mikrodatorn. Därutöver behöver den en potentiometer som gör att kontrasten 
kan ställas in. Konstruktionen har en enkel ytmonterad potentiometer då 
displayen är så tydlig att kontrasten egentligen bara behöver ställas in initialt 
och sen ej justera särskilt ofta. Om detta ändå behöver göras är det bara att lyfta 
av locket på lådan och skruva med en liten mejsel. 
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2.7 Seriegränssnitt 

Exakt hur kommunikationen med häftapparaten går till är sekretess men dock 
finns mycket att tillägga om den fysiska konstruktionen. Häftaren ansluts till 
boxen via en 12-pinnars molexkontakt. Denna monteras direkt på kretskortet 
och alla ledningar till den dras på undersidan av kortet för att förenkla 
monteringen. Tre av benen är 36 V matning, tre är jord och resten är till för 
kommunikationen. Spänningsmatningen använder mycket breda banor 
eftersom det är så höga strömmar som skall flyta igenom dessa. 

Kommunikationen använder optokopplare [3] eftersom störningar annars kan 
fortplantas genom ledningarna vid häftning. Hur optokopplarna skall anslutas 
finns angivet i dokumentationen för kopiatorn, medan motstånden till de två 
optokopplarna som går ut till själva häftaren får dimensioneras manuellt. 

Eftersom framspänningen över dioden anges i databladet till: 1,25 V och 
strömmen IF när dioden är ”saturated” är 10 mA så fås storleken på motståndet 
av uträkningen: 

R = U / I =>R = 3,75 / 10 * 10 - 3 = 375 Ω 

Värdet på U kommer av: 5 V - 1,25 V = 3,75 V dvs. spänningen över 
motståndet. 

Närmast möjliga motstånd i standardserien är således 390 Ω. På den tredje 
optokopplaren, som är signalen tillbaka från häftaren, används ett pulldown-
motstånd på 5,6 kΩ. 

Detta testades sedan på ett kopplingsdäck genom att använda en PIC-16F877A 
processor och ett häftarkort d.v.s. ett sådant kretskort som sitter på 
häftapparaten. Därefter kunde felet som häftarkortet visar när den inte kan 
kommunicera med häftaren, läsa ut. 



Genomförande  

17 

2.8 Styrka och Skjutlägen 

 

Figur 5 – Vridbrytare med skiftregister 

Det var ett krav att man med en vridbrytare skulle ges möjlighet att ställa in 
häftaren för fyra olika val av styrka. Det var även ett mål att det skulle finnas 
möjlighet att med ytterligare en flerlägesbryare kunna välja mellan några olika 
”modes” dvs. funktioner som kan underlätta för den som använder boxen. 
”Modes” i detta fall kan t.ex. vara att häfta ett antal klammer i följd utan att 
pedalen eller avfyrningsknappen behöver tryckas ner vid varje häftning. 

Trots att mikrodatorn valdes med hänsyn till många digitala ingångar så fanns 
det inte tillräckligt för att ledarna från flerlägesbrytarna skulle kunna dras direkt 
in till PIC:en. En första tilltänkt lösning var därför ”stegar” av resistorer så att 
varje läge på flerlägesbrytarna motsvarade ett analogt värde mellan 0 och 5 V 
som mikrodatorn skulle kunna tolka dessa via en analog ingång men i 
slutändan ändrades denna lösning till en konstruktion med skiftregister. 
Skiftregistren hade nackdelen att de krävde fler kringkomponenter och fler 
portar på PIC:en men då portar inte längre var något problem och Rapid 
varnade för spänningsstörningar föll ändå valet på denna lösning. 
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De två flerlägesbrytarna är anslutna till varsitt skiftregister (se Figur 5 – 
Vridbrytare med skiftregister). Eftersom bara fyra av vridbrytarnas totalt tolv 
olika lägen används har skiftregister med bara åtta parallella ingångar valts, 
vilket således ger åtta användbara lägen på varje flerlägesbrytare. Det finns 
alltså möjlighet att i efterhand programmera in ytterligare 4 olika val av styrka 
(varav 3 alternativa redan lagts till) och ytterligare 4 olika modes utan att 
ändringar behöver göras i boxens hårdvara. Detta bör ge en god marginal för att 
i framtiden enkelt kunna lägga till fler funktioner. 

Skiftregistren är av typen: 74HC165 [6], ett standardbetonat, parallellt till 
seriellt, skiftregister. Det är billigt, har alla de funktioner som eftersöks och 
dess robusthet är sen tidigare känd. Att skiftregistren är PTS (Parallell To 
Serial) innebär att åtta parallella signaler från flerlägesbrytarna kan läsas in 
seriellt. När detta görs kommer ett mönster med en etta och resten nollor skapas 
där ettans position motsvarar läget på brytaren. 

2.9 Avskjutningssignaler 

 

Figur 6 – Avfyrning av häftare 

På konstruktionen sitter en stadig hålmonterad tryckknapp [2] vilken fungerar 
som en slutande brytare. Som ett alternativ kan även en pedal anslutas till 
boxen med ett telejack. Både ”avfyrningsknappen” och pedalen delar ett 
gemensamt pulldown-motstånd som drar ner spänningen till jord när man inte 
trycker vilket gör att dessa signaler inte kan separeras utan PIC:en registrerar 
bara att en av brytarna är till vid avfyrning (se Figur 6 – Avfyrning av häftare). 
För att skydda konstruktionen mot överspänningar som t.ex. ESD används 
varistorer kopplade till jord. 
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2.10 Lådan 

Lådan till kontrollboxen är vald med hänsyn till robusthet då den kommer vara 
i själva produktionen med risk för stötar samt att den ska passa överens med 
kretskortet och dess tilltänkta konstruktion. Vad som menas med det 
sistnämnda är att allt är tänkt att monteras fast i locket på lådan så det senare 
ska vara lätt att bara öppna lådan för att t.ex. justera displayens kontrast. 

Överlag har så mycket som möjligt panelmonterats på kretskortet. Displayen 
har redan omnämnts men det gäller även bl.a. avfyrningsknappen och molex-
anslutningen. Därutöver finns det alltid en motivering till det som inte är 
panelmonterat. Vridbrytarna panelmonterades t.ex. inte då dessa var för stora 
för att sitta på ovansidan av kortet. Samma sak gäller för pedalanslutningen 
medan av/på –knappen ej är panelmonterad då den är kopplad till reläet som i 
sin tur inte kunde monteras direkt på kortet. 

2.11 Programmering 

2.11.1 Översikt 

Hjärnan i kontrollboxen är som tidigare nämnts en PIC16F877. Denna 
mikrodator kan programmeras antingen med assembler eller ANSI C, varav det 
sista valts med hänsyn till enkelhet och med HiTechs C-kompilator PicC Lite 
som programmeringsverktyg. 

Processorn har i princip tre insignaler och två utsignaler att ta hänsyn till. 

Insignaler: 
• Häftaren 
• Vridbrytarna 
• Avfyrningsknapparna 

Utsignaler 
• Display 
• Häftare 

Väldigt förenklat kan man säga att programmet tar emot användarens val av 
styrka och ”skjutsätt”. När avfyrningsknappen sedan trycks ner kommunicerar 
programmet med häftaren och ger denna styrkommandon för att avfyra med 
den styrka som tidigare valts. Efter skjutningen tas sedan det svar (de fel) emot 
som häftaren ger och presenteras slutligen på displayen. 
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2.11.2 Flöde 

Bilden till höger (Figur 7 - 
Flöde) beskriver 
programmets flöde. Rent 
allmänt så är programmet 
styrt av interrupt där T0IF 
(Timer0) startar en vanlig 
serieöverföring med 
häftaren och INTF (RB0) 
startar en skjutning av 
häftaren. 

Vid uppstart görs all 
initiering (Init). Här 
initieras processorns I/O, 
displayens inställningar 
samt att interrupten 
aktiveras. 

Så snart initieringen är 
över lägger sig 
programmet och väntar på 
interrupt (Idle). I detta 
läge utför det ingenting 
utan går bara på 
”tomgång”. 

När ett interrupt sker 
börjar programmet med att 
uppdatera alla variabler för 
styrka och skjutläge från 
boxens vridbrytare 
(Keycheck). Dessa 
uppdateringar är 
nödvändiga för att en 
eventuell skjutning ska gå 
att genomföra korrekt 
enligt användarens 
önskemål. 

Idle

Keycheck

Get Errors

Update Display

RB0-interrupt?

Shoot

Interrupt

Yes

No

Init

Handle Errors

New errors?

Yes

No

Figur 7 - Flöde 



Genomförande  

21 

Efter kontrollen av vridbrytarna testar programmet om interruptet skedde pga. 
att avfyrningsknappen trycktes ned. Detta skulle i så fall generera att flaggan 
för RB0-interrupt satts (RB0-interrupt?). RB0 är i konstruktionen den ingång 
som själva avfyrningssignalen kommer in på. 

Om det är ett RB0-interrupt inleds en skjutsekvens (Shoot) med de inställningar 
som tidigare hämtades. Om brytaren för skjutläge är ställd sådan att flera 
upprepade skjutningar ska ske lämnar programmet inte Shoot förrän dessa är 
slutförda. Observera även att flaggan för detta interrupt aldrig nollställs utanför 
Shoot för att programmet inte ska riskera att missa en knapptryckning pga. att 
det sökte efter fel just då avfyrningen skedde. 

Om interruptet initierats av timern istället eller när skjutningen är klar så börjar 
kommunikationen med häftaren för att ta reda på om eventuella fel finns eller 
kan ha uppstått (Get Errors) och därefter kontrolleras även om den nya 
felkoden (den kod man fått som svar från häftaren) skiljer sig från den gamla 
(New errors?). Om inte finns inget skäl till att uppdatera displayen utan 
programmet återgår till Idle. Observera att om denna kontroll inte hade gjorts 
så skulle displayen flimra något pga. de upprepade rensningarna. 

Om det skulle vara så att felkoden skiljer sig från föregående kontroll så ändras 
eventuella programvariabler (exempelvis variabeln för häftarens aktuella 
status) samt att den nya felkoden sparas undan (Handle Errors). Slutligen 
uppdateras även displayen med den nya informationen (Update Display) och 
återgår till Idle i väntan på ett nytt interrupt. 
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2.11.3 Metodik 

Programmeringen är tänkt att vara maximalt flexibel och lättkorrigerad för 
användaren. Programmet kan sägas vara uppdelat i två olika delar: moduler och 
definitioner. 

Modulerna fungerar likartat som vid den fysiska konstruktionen där varje 
enskilt gränssnitt ska vara särskiljt och lätt kunna testas var för sig. Detta 
kräver, förutom separerade funktions- och headerfiler, att allt bryts ner i så små 
funktioner som möjligt för att varje liten sak ska kunna testas oberoende av 
varandra. Ett exempel är felhanteringen där sekvensen som tar emot, bearbetar 
och visar aktuella fel på displayen ligger i varsin "modul" och i sin tur anropas 
av en funktion i en fjärde modul. Lite överskådligt kan man säga att modulen 
som sköter interfacet anropar funktioner i serial-modulen (ta emot fel), control-
modulen (feltolkning) och sist display-modulen (displayvisning). Varje "grupp" 
kan sedan brytas ner i ännu fler funktioner för att vara så flexibla som möjligt 
under tester. Med modul avses i det här fallet ett tydligt definierat 
funktionsområde i programmet. Modulerna i sig behöver inte vara oberoende 
av varandra men t.ex. sker inga funktionsanrop som syftar till att visa något på 
displayen i serial-modulen. Detta är för att så lite kod som möjligt ska "gröta 
ihop sig" så att det vid senare korrigeringar ska vara logiskt var man letar för 
att hitta en viss funktion. 

Många definitioner ligger direkt i modulerna eftersom det är logiskt men för att 
ytterligare förenkla modifikationer har även många av de mer inställnings-
syftande definitionerna samlats i en egen headerfil. I denna fil kan generella 
inställningar som t.ex. att inaktivera flerlägesbrytaren för mode, ändra den text 
som visas när ett fel uppstått eller bestämma skyddsfördröjningar lätt göras. 
Tanken är att de justeringar som man med störst sannolikhet kommer att vilja 
göra skall kunna utföras utan några ingrepp direkt i koden. Istället ändrar man 
bara värdet på några få variabler (definitioner) i denna fil vilket även ger en 
person utan direkt programmeringsvana en chans att modifiera kontrollboxens 
funktion. 

Mer om funktioner, moduler och definitioner finns i bilagan: "Programmerings-
dokumentation". 
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2.12 Testmetodik 

 

Figur 8 – Exempel på testkort 

Tack vare moduluppbyggnaden har testerna av konstruktionen underlättats. 
Enskilda fel har då lätt kunnat identifieras eftersom varje modul eller testenhet 
haft minimalt antal möjliga felkällor. Alla tester har alltid inletts på 
kopplingsdäck och så snart dessa ansetts färdiga har ett testkort (se Figur 8 – 
Exempel på testkort) skapats för att se att även CAD:en och schemat stämmer 
överens med kopplingen. Vissa undantag har förekommit såsom för 
spänningsregulatorn då dess komponenter varit ytmonterade. I de fallen gjordes 
ett testkort direkt. Utöver detta har genomgående samma testmönster använts 
och detta beskrivs här nedan. 

2.12.1 Hårdvarutest 

Hårdvaran spänningssattes för att tolkning av någon form av enkelt svar skulle 
kunna ske. Här kontrollerades att displayen lyste, att dess kontrast kunde ändras 
rent fysiskt, att det som togs emot och skickades från häftarkortet var korrekt 
före och efter optokopplarna och att skiftregistren betedde sig som förväntat när 
insignalerna var låsta. Detta mättes och observerades sen bara utan någon 
vidare presentation eller tolkning. 

2.12.2 Drivrutinstest 

Så snart hårdvaran fungerade kopplades PIC:en in för att styra enheten. T.ex. 
gav inte hårdvarutester på displayen så mycket utan det var först när 
kommandon kunde skickas och resultatet ses som en utskrift som dess 
funktionalitet säkerställdes. Drivrutinstesterna byggde på att korrekt data 
skickade ut från processorn utan att resultatet tolkades. Istället mättes svaren 
direkt från PIC:ens sockel med ett oscilloskop. 
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2.12.3 Basfunktionstest 

I detta stadium är alla hårdvarutester över och istället testas mjukvaran. Här 
testas alla enskilda funktioner var för sig och med funktioner menas den 
faktiska funktionsuppdelning som finns i koden. T.ex. när displayen testades så 
gjordes bara initieringen och sedan anropades en funktion i taget för visning av 
t.ex. ett enskilt tecken, en textstäng, byta rad osv. När detta fungerade innebar 
det således att basfunktionerna samt hårdvaran fungerade och vid framtida 
problem under testningen kunde således felen härledas till resten av 
programmeringen (vilka är klart enklare att felsöka). Dessutom sparades hela 
tiden kopior på gamla versioner av programmet för att kunna användas ifall 
hårdvaran ändå verkade problematisk vid ett senare tillfälle. 

2.12.4 Programfunktioner testas individuellt 

Innan delarna testades tillsammans gjordes tester individuellt. T.ex. förbereddes 
och testades funktionerna för att presentera ett fel på displayen långt innan 
serieöverföringen var klar. Detta var genomförbart tack vare att felkoder 
simulerades och kunde köras genom de funktioner som prioriterade, 
korrigerade och visade fel. På så vis kunde det säkerställas att dessa funktioner 
fungerade när häftaren sedan kopplades in och gav de riktiga koderna kunde 
eventuella presentationsfel direkt kopplas till serieöverföringen och inte 
kommunikationen med displayen. 

2.12.5 Programfunktioner testas tillsammans 

När två programfunktioner fungerade individuellt (t.ex. feltolkning och 
displayvisning) kopplades dessa samman för att tillsammans skapa en "säker 
enhet", en grupp av moduler vars funktion var säkerställd. Allt eftersom fler 
och fler "säkra enheter" blev färdiga kunde dessa kopplas samman och källan 
till nya fel kunde lättare identifieras. 

Ett exempel på en "säker enhet" som kopplades samman med en ny modul och 
där fel uppstod var feltolkningen och displayen. När dessa var klara kopplades 
de samman med den riktiga serieöverföringen. När denna koppling testades 
presenterades helt fel resultat på displayen. Det mest logiska vore att förutsätta 
att feltolkningen var inkorrekt, att tolkningen någonstans på vägen hade gjort 
felsträngen korrupt. Men dess funktion var säkerställd så istället lades fokus på 
den inte lika uppenbara serieöverföringen. Felet i det fallet var att inresultatet 
vändes vilket gav korrupt data till tolkningsfunktionerna. Detta var långt från 
uppenbart men i och med tidigare säkerställanden om andra möjliga problem 
kunde felsökningen minimeras i omfång. 
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2.12.6 Sluttester och avslutande programutveckling 

När alla delar i kontrollboxen fungerade tillsammans (rent funktionsmässigt) 
återstod att korrigera alla små irriterande fel som alltid uppstår i en 
konstruktion. Exempel här var olåsta vridbrytare där tolv lägen kunde nås rent 
fysiskt trots att bara fyra var definierade, ett mellanslag i början på ett 
felmeddelande när det presenterades på displayen, problem med max antal 
upprepade skjutningar på två av skjutlägena mm. 

2.13 CIRCAD 

Kretskortets schema och PCB är designad i gratisversionen av CIRCAD 
V.4.20t. Eftersom komponentbiblioteket i CIRCAD är begränsat så har en stor 
del av komponenterna fått ritas manuellt. Detta har tagit relativt många timmar 
i anspråk då det gäller samtliga följande komponenter: 

• Tryckknapp (Hålmonterad) 

• Pedal (Panelmonterad) 

• Stiftlist ytmonterad (För programmering) 

• Hylslist ytmonterad (Till displayen) 

• Varistorerna (Ytmonterade) 

• Skruvplinten (Hålmonterad) 

• Potentiometern (Ytmonterad) 

• Optokopplarna (Ytmonterade) 

• Kristalloscillatorn (Ytmonterad) 

• Spänningsregulatorn (Ytmonterad) 

• Säkringen (Hålmonterad) 

• Molex-kontakten (Hålmonterad) 

• Schottkydioden (Ytmonterad) 

• Multiswitcharna (Panelmonterade)   
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3 Resultat 

3.1 Uppnådda mål 

Det faktiska resultatet är konstruerandet av en kontrollbox, ett resultat som 
övervägande väl uppfyller de förväntningar och önskemål som ställdes. 

Displayen 
Displayen var från början tänkt att visa fel och, "på något sätt", presentera 
häftarens firmware. I den slutgiltiga programmeringen finns detta med som 
standard där de två fel med högst prioritering visas samt alternativt firmware på 
undre raden fram till första skjutningen. Förutom detta finns stöd i 
programmeringen för att visa den exakta felkoden i ett överskådligt format om 
detta önskas istället för att presentera två olika "felnamn". För den faktiska 
displayen var önskemålet att den skulle vara väl läsbar och vara stor nog för att 
visa alla fel i klarspråk. Utan några större tillägg kan det konstateras att även 
detta mål uppnåtts. 

Skjutlägen 
Från början var tanken bara att ge möjlighet till en enkel skjutning av häftaren 
alltså helt utan alternativa skjutlägen för upprepad avfyrning. I slututgåvan 
finns både en möjlighet till fyra olika skjutlägen (enkel, upprepning, pågående 
och av/på) samt en enkel inaktivering av hela denna funktion genom en 
definitionsändring i programkoden.  

ICSP 
Ett önskemål som kom upp i efterhand från Rapid var möjligheten till ICSP (In 
Circuit Serial Programming) för att enkelt kunna modifiera programmet i 
efterhand. Detta är det mål som tyvärr inte uppnåtts. Funktionen finns 
tillgänglig rent fysiskt på kortet och har fungerat ”periodvis” dock inte nog 
stabilt för att anses som godkänd och valet har blivit att anse den som icke 
fungerande. 

Programmering 
Antalet definitioner som användaren kan modifiera programflödet med har 
aningen begränsats från originalidén för att inte urholka kodens läsbarhet, men 
grundprincipen kvarstår. Exempel på de nyss nämnda begränsningarna är 
definitioner för att bestämma mer i detalj vilka funktioner som ska vara 
kopplade till vilka lägen på vridbrytarna. Orsaken till att de saknas är att alla 
preprocessor-kommandon och kodvariationer gjorde koden extremt svårföljd 
och eftersom det handlade om väldigt centrala funktioner där eventuella 
modifikationer i framtiden mycket väl kan bli aktuella valde vi att inte addera 
denna möjlighet (vinsterna var för små). I övrigt uppfyller koden de krav och 
önskemål som ställdes upp från början. 

I övrigt uppfylldes de krav som presenterades i "Mål och syfte". 
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3.2 Slutkonstruktionens specifikationer 

3.2.1 Teknisk data 

Matning: 30-36 V/DC (Rek. 36 V), transformeras ner till 5 V internt 

Strömuttag (med häftare): 130 mA* under tomgång (vid skjutning <16 A) 

Strömuttag (utan häftare): 110 mA under tomgång (max <150 mA) 

Boxens dimensioner: 170 x 120 x 60 (mm) 

Display: Alfanumerisk, Blå/Vit (bakgrund/tecken), 20x2 tecken 

Anslutning Häftare: Häftare A6102 via 12 pinnars Molexkontakt 

Anslutning Pedal: Brytande pedal via 3,5 mm Telejack 

Polvändningsskyddad med relä direkt vid matningen så vid polvändning 
kommer häftaren inte att få någon ström och all elektronik i boxen och häftaren 
skyddas effektivt. 

I/O från häftaren är galvaniskt skild från boxen med optokopplare. 

Möjlighet att fysiskt spärra de övre lägena på vridbrytarna om man vill utesluta 
dessa. 

Yttre kontakter är ESD-skyddade (överspänningsskyddande) med hjälp av 
varistorer. Med yttre kontakter menas pedal och skjutknapp. 

Vill man koppla ytterligare en avfyrningsknapp kan denna kopplas parallellt 
med pedalen direkt på kortet. Förutsättningen då är att det är en vanlig slutande 
brytare. 

*OBS! Häftaren har spikar på 1.2 A under sin uppstartssekvens. 
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3.2.2 Funktioner 

I sitt standardutförande visas häftarens firmware från att häftaren pluggas in 
tills dess att den avfyras för första gången (slutar visas även om skjutningen 
skulle misslyckas). 

Boxen är förberedd med fyra olika skjutlägen. Dessa kan sedan inaktiveras 
både mjuk- och hårdvarumässigt genom att antingen rent fysiskt koppla ur 
vridbrytaren eller genom att nollställa en definition i programkoden. 

Skjutlägen: 

• Enkel – Skjuter en gång därefter måste skjutknappen släppas upp innan 
ny skjutning kan ske. 

• Multi – Skjuter ett bestämt antal gånger (definieras i programkoden) i 
följd. Uppkommer fel avbryts skjutningen. När skjutningen är klar (eller 
avbruten) måste skjutknappen släppas upp innan ny skjutningen kan ske. 

• Pågående – Skjuter upprepat så länge skjutknappen är nertryckt. 
Avbryter om ett fel uppstår eller om en maxgräns (skyddsgräns) är nådd. 
Som vanligt måste skjutknappen släppas upp igen innan en ny skjutning 
inleds (gäller även om skjutningen avbryts). 

• Start/Stopp – Börjar skjuta när skjutknappen trycks ner och avbryter 
skjutningen när skjutknappen åter trycks ner. Avbryter om ett fel uppstår 
eller om en maxgräns (skyddsgräns) är nådd. Som vanligt måste 
skjutknappen släppas upp igen innan en ny skjutning inleds (gäller även 
om skjutningen avbryts). 
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Boxen är även utrustad med en vridbrytare för att välja styrka på häftningen. 
Totalt finns det tre styrkelägen plus ”same”. Same innebär att häftaren vid nästa 
skjutning kommer använda föregående styrka och ”lära” sig av den, exakt vad 
det innebär ligger utanför ramarna för denna rapport men funktionsmässigt gör 
det häftaren mer ”effektiv” under andra häftningen om förutsättningarna är 
desamma. Mjukvarumässigt är det också förberett för ytterligare tre lägen. I 
dessa övergår häftaren automatiskt till same efter första skjutningen. Vill man 
inaktivera de automatiska lägena görs detta genom att flytta spärren på 
vridbrytaren så de övre tre lägena inte är går att nå. 

Styrkelägen: 

• Tunn – Häftar upp till 10 pappersark. 

• Medel – Häftar upp till 40 pappersark. 

• Tjock – Häftar upp till 100 pappersark. 

• Same – Använder föregående styrka och optimerar utifrån förra 
häftningen. 

• Tunn (Autosame) – Häftar upp till 10 pappersark, övergår sedan till 
same. 

• Medel (Autosame) – Häftar upp till 40 pappersark, övergår sedan till 
same. 

• Tjock (Autosame) – Häftar upp till 100 pappersark, övergår sedan till 
same. 
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4 Slutsats 

4.1 Teknisk slutsats 

Kontrollboxen som sådan fungerar vilket får ses som att uppdraget är slutfört. 

Saker vi i efterhand är extra stolta över är boxens flexibilitet där den lätt kan 
modifieras för olika behov och "prisklasser" beroende på vilken display man 
använder samt vilka funktioner man tar med (både hård- och mjukvarumässigt). 
Även tydligheten och enkelheten hos vår konstruktion känns som ett mycket 
positivt resultat. Slutligen är vi mycket nöjda över flera komponentval, 
framförallt valen av: processor, display och spänningsregulator. Processorn har 
fungerat stabilt under hela konstruktionsprocessen och i slutändan kan vi 
konstatera att vi inte tagit till med en för stor och avancerad display då både 
programmeringsutrymme och I/O -portarna använts i mycket hög grad. Vidare 
har vi valt en mycket läsbar display och då vi valde bort en större (men dyrare) 
display så känns det tryggt när vi kan konstatera att vårt val var mer än 
tillräckligt bra samtidigt som färgen blå/vit (bakgrund/tecken) upplevts som 
mycket trevlig att titta på. 

På den svagare sidan finns dock ICSP, den tog mycket tid i anspråk under 
konstruktionen, fungerar fortfarande inte och vi känner att den tid som lades 
där kunde ha använts klart mer effektivt på andra områden. En annan svaghet 
är bristen på kontakter där vi istället har anslutit t.ex. vridbrytarna direkt via 
”lödpaddar”. Detta har gjort dem mer känsliga för slitage, boxen något svårare 
att öppna och en uppenbar risk för att lödningar senare kan gå av med bristande 
funktionalitet som resultat. 

Som helhet får vi anse oss nöjda över vår produkt, den har funktionsmässigt 
växt klart, mer än både vi och uppdragsgivaren från början planerat för. 



Slutsats 

31 

4.2 Personlig slutsats 

Arbetet med kontrollboxen har gett oss många erfarenheter, både positiva som 
negativa, och helt klart gett oss verktyg som kommer hjälpa oss i det framtida 
arbetslivet. 

På listan över saker "att ta lärdom av" har vi redan nämnt problemet med 
anslutningarna där vi borde använt kontakter istället för fasta kablar. Vi har 
även lärt oss en hel del om polvändningsskydd då detta ställde till stora 
problem samt att vi borde lagt till fler och mer lättåtkomliga testpunkter på vårt 
kretskort. Slutligen har vi insett fördelen med kopior, fasta fungerande punkter 
i framtagningsprocessen samt att ta backup på det vi gjort. Lyckligtvis gjorde vi 
detta hyfsat väl men långt ifrån så bra som hade varit att föredra. Dessutom 
hade det hjälp oss om vi, framförallt vid programmeringen, namngett och 
beskrivit de olika kopiornas innehåll bättre för att på så vis t.ex. snabbt kunna 
plocka fram en version som bara testar displayen. Detta hade hjälpt oss att lätt 
kunna utesluta om felet låg hos displayen eller någon annanstans när vi 
exempelvis lagt till en ny funktion och resultatet från föregående plötsligt inte 
gick att läsa av. Annars har det inte varit så många stora "fel" utan mer problem 
som fått lösningar. 

Saker som vi ska ta med oss som positivt och smart efter vårt arbete är helt 
klart metodiken, både vid testning, konstruktion och programmering. Att så 
minutiöst dela in allt i små testbara enheter har verkligen påskyndat 
felsökningsarbetet, framförallt mot slutet. Även fördelen med att ta fram små 
specifika testkort har visat sig lyckosamt för punkttester när vi inte varit säkra 
på att en princip faktiskt fungerat, vilket inte minst var användbart när vi 
arbetade med ICSP (vilket tyvärr ändå inte fungerade på slutprodukten). I 
programmeringen begränsade vi antalet definitioner som användaren lätt kunde 
konfigurera för att ändra hela boxens funktion. Detta för att det gjorde all 
resterande kod svårläst men själva sättet att arbeta på kändes mycket 
framgångsrikt och funktionellt vilket vi tar med oss. 

Utöver allt som redan nämnts finns det en mängd saker vi lärt oss direkt eller 
indirekt. Givetvis har ICSP varit intressant att arbeta med, displayen har varit 
nyttig att lära sig bättre och alla seriella gränssnitt har ytterligare hjälpt oss 
förstå hur man smidigt kan kommunicera mellan två elektriska enheter. 
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Även självständigheten var nyttig. Vi har i längsta möjliga mån försökt att 
själva lösa problem och när vi väl frågat har det antingen varit för att det är 
något som varit specifikt för just denna produkt (t.ex. egenskaper hos häftaren) 
eller för att vi kommit till en gräns där vi anser oss ha en ståndpunkt som inte 
stämmer överens med de mål och förväntningar som ställts på oss. Ett exempel 
på det sistnämnda är åter detta väldebatterade polvändningsskydd där 
önskemålet var att vi skulle ersätta ett relä med en transistor, något som i teorin 
lät bra men i praktiken visade sig var omöjligt att genomföra. Vi har också 
ställt ganska få frågor och bett och väldigt lite hjälp till vår handledare på 
skolan (anser vi) och det är troligen en viktig erfarenhet. I vårt framtida yrke 
har vi trots allt inte samma tillgång till den typen av "enkla svar”. 

Utöver det vi redan nämnt har annat matnyttigt varit komponentinköp, 
komponentval där för och nackdelar fått vägas mot varandra, ytterligare 
fördjupad tolkning av datablad och även fått sätta oss in i uppdragsgivarens sätt 
att konstruera där, gravt förenklat, så mycket som möjligt ska panelmonteras. 

En sista nyttig erfarenhet var den extremt djupa felsökningen av kompilatorns 
beteende där vi studerade hur den hanterade packade strängar på assembler-
nivå samt även själva sökt rätt på svaret genom diskussion med ansvariga hos 
kompilatortillverkaren. En tidsödande sekvens i arbetet men mycket nyttig för 
framtiden. 

Slutligen finns det vissa saker vi inte hann med att slutföra så bra som vi ville 
som vi också tar med oss. Här ingår framförallt underlag för reprisering och 
modifiering av vår nuvarande konstruktion. Givetvis får man anpassa resultatet 
efter den tid man har och göra "det viktigaste" under den tiden, vilket jag tycker 
vi gjort, men om tid funnits hade vi gärna t.ex. gjort bättre underlag för hur 
man modifierar koden, ändrar saker på kretskortet, lägger till funktioner osv. 
Även mer omfattande tester hade funnits på en sådan önskelista. 

Totalt kan vi konstatera att detta varit ett mycket nyttigt prov för oss som 
individer och vi hoppas att all den kunskap och erfarenhet det gett kommer sitta 
djupt förankrad efter examen. 
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7.1 Bruksanvisning 
BRUKSANVISNING - HANDHAVANDE 
 
Handhavande 
Anslutning av spänning 

• Slå av strömbrytaren på kontrollboxen 
• Anslut kontrollboxens banankontakter till 36V matningsspänning 
• Slå på strömbrytaren på kontrollboxen, displayen ska nu lysa 

 
Anslutning av häftare 

• Slå av strömbrytaren på kontrollboxen 
• Anslut molexkontakten från häftaren till kontrollboxen 
• Slå på strömbrytaren på kontrollboxen 

 
Ta emot och läs av fel 

• Vänta ett par sekunder efter att häftaren anslutits 
• Häftarens eventuell fel visas på displayens övre rad (se felmeddelanden) 
• Häftarens firmware visas på displayens undre rad 

 
Enkel skjutning med häftaren 

• Sätt vridbrytaren för skjutläge på "Enkel skjutning" 
• Kontrollera att häftaren är ansluten 
• Avfyra antingen med pedal eller skjutknapp 

 
Använd olika skjutprogram 

• Sätt vridbrytaren för skjutläge i det läge du vill använda (se skjutlägen) 
• Kontrollera att häftaren är ansluten 
• Avfyra enligt speciella anvisningar (se skjutlägen) 

 
Anslut pedal 

• Slå av strömbrytaren på kontrollboxen 
• Anslut pedalen i telejacket på kontrollboxen 
• Slå på strömbrytaren på kontrollboxen 
• Kontrollera att kontakten fungerar med pedalen (genomför "enkel skjutning") 

 
Fölsökning 
Displayen lyser inte 

• Kontrollera att strömmen är ansluten 
• Kontrollera att boxens strömbrytare är påslagen 

 
Kontrollboxen visar bara "NO INPUT!" 

• Kontrollera att molexkontakten är ordentligt ansluten 
• Kontrollera att molexkontakten och sladden inte är trasig 

 
Skjutknappen fungerar inte 

• Testa en gång till 
• Lämna för reparation / kontroll (glappkontakt kan ha uppstått pga. slitage) 

 
Vridbrytarna ger lägsta styrka eller "enkelt skjutning" oavsett inställning 

• Lämna för reparation / kontroll (glappkontakt kan ha uppstått pga. slitage) 
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Skjutlägen 
OBS! Med skjutknapp avses antingen pedal eller avfyrningsknappen på själva boxen. 
 
Enkel skjutning 
Avfyrar häftaren en gång. 
[Tryck på Skjutknapp] Avfyra 
 
Multiskjutning 
Avfyrar häftaren ett viss antal gånger (ska vara märkt på boxen) eller tills fel uppstår. 
[Tryck på Skjutknapp] Avfyra, Avfyra, Avfyra... 
 
Pågående 
Avyrar häftaren upprepat och fortsätter så länge skjutknappen är nedtryckt. 
[Tryck ner Skjutknapp] Avfyra, Avfyra [Släpp upp Skjutknappen] 
 
Start/Stopp 
Avfyrar häftaren upprepat och fortsätter tills användaren åter trycker på 
skjutknappen. 
[Tryck på Skjutknapp] Avfyra, Avfyra [Tryck på Skjutknapp] 
 
Felmeddelanden 
 
Meddelande Orsak  
"NO ERRORS OCCURED!" Inga fel hittades  
"No stapler in Path" Klammer ej frammatad 
"Pre-bent Fault" Bockning av klammer fungerade inte 
"Penetration Fault" Klammern gick ej genom pappret 
"Cycle Time Fault" Häftningen tog för lång tid 
"Error Going Down" Häfthuvudet gick aldrig ner 
"Error Going Up" Häfthuvudet kom aldrig upp 
"Home Fault" Generellt fel vid uppstarten av häftaren 
"Staple Supply Fault" Magasin saknas eller är tomt 
"CPU: Watchdog Timer" Häftarens processor har stannat 
"CPU: Brown Out" Spänningsfel till häftarens processor 
"CPU: Logic" Kretsar 
"NO INPUT!" Kunde ej kommunicera med häftaren 
"Unused ERRORbit!" Skall ej kunna uppstå 
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BRUKSANVISNING - KONSTRUKTION 
 
Bygginstruktioner 
Vi rekommenderar varmt att man läser igenom dessa tips innan man sätter igång att 
löda sitt kort. Det går snabbt och förmodligen har man glädje av något av tipsen och 
arbetet går smidigare. 
 
1. Välj om möjligt ett genomplätterat kort. Layouten är gjord på ett sådant sätt att inga 
komponenter som inte kan lödas på båda sidor behöver lödas på båda sidorna av 
kortet men vissa komponenter framförallt processorn är lite svåra att löda på 
ovansidan. Därför rekommenderas att man använder genomplätterade kort. 
 
2. När man löder kretskortet för kontrollboxen bör man ha följande dokument till 
hands: 
Komponentlista med komponenternas namn och egenskaper 
Utskrifter av kortets båda sidor där man ser var komponenterna skall sitta 
Schema för att reda ut eventuella oklarheter 
 
Har man tillgång till dessa dokument så vet man var komponenterna skall monteras 
och det blir lätt att placera ut dem. 
 
3. Det är egentligen bara att sätta igång att löda men vi har ytterligare några små tips 
att dela med oss av: 
 

• Om ett kort som inte är genomplätterat används måste man själv tillverka och 
löda ett antal vior. Det enklaste sättet är att klippa små bitar av ”labbkabel” 
som man skalat och böja dessa varpå de sticks ner i hålen. Man löder ett 
antal vior på ovansidan. Vänder sedan kortet och löder på undersidan och 
därefter klipper man av viorna så att de inte sticker upp. 

• Viorna bör man alltid göra färdigt innan man börjar montera några 
komponenter på kortet. 

• Multiswitcharna och pedalen är panelmonterade komponenter. Tag därför 
lagom långa och flexibla kablar och löd fast vid de paddar som finns på kortet. 

• Om man har ett icke genomplätterat kort och måste löda processorns sockel 
på ovansidan kan det vara en bra idé att klippa bort det vänstra av 
”tvärstagen” mellan processorns båda gavlar innan man börjar montera 
sockeln. Då blir det mycket lättare att löda några av benen där signalen går in 
under processorn. 

• De stora ytmonterade komponenterna: Kondensatorerna till regulatorn samt 
kristallen är lite knepiga att löda. Ett tips är att använda lite lodpasta och att 
lägga denna långt ut på paddarna där man faktiskt kommer åt att värma. 
Annars är det mycket lätt att få lödbryggor under kristallen och 
kondensatorerna.  

• Spolen är visserligen en ytmonterad komponent men så kraftig att den 
enklast monteras genom att man kletar fast den med en liten mängd lodpasta 
och därefter använder en fin lödpenna och lite tunt lodtenn från en rulle. 

• Ett tunt lodtenn rekommenderas till alla hålmonterade komponenter detta 
främst för att minska risken för att lägga på alltför mycket tenn vilket kan vara 
svårt att avlägsna. 

• När man löder skiftregistren är det värt att tänka på att de är vända åt olika 
håll relativt varandra. Kolla därför extra noga att du vänder dem på rätt håll. 

• Tryckknappen som används vid avfyrning måste pga. av sin låga profil lödas 
så långt upp som möjligt då den annars hamnar för djupt ner i boxen. Den bör 
då lödas på både över och undersidan för att ge stabilitet. 
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Modifikationer 
 
Visa / dölj firmware under uppstart 
* Öppna define.h 
* Visa firmware fram till första skjutningen: ACTIVATE_FW_ON_STARTUP 1 
(default) 
* Dölj firmware fram till första skjutningen: ACTIVATE_FW_ON_STARTUP 0 
 
Övergå automatiskt till same även med de tre första lägen på vridbrytare 
* Öppna define.h 
* Kräv manuell ändring till same: ACTIVATE_AUTOSAME 0 (default) 
* Övergå automatiskt till same för alla styrkelägen: ACTIVATE_AUTOSAME 1 
 
Inaktivera extra skjutlägen mjukvarumässigt 
* Öppna define.h 
* Aktivera extra skjutlägen: ACTIVATE_MODESWITCH 1 (default) 
* Inaktivera extra skjutlägen (vridbrytaren ignoreras): ACTIVATE_MODESWITCH 0 
 
Ändra de felbeteckningar som visas på displayen 
* Öppna define.h 
* Ändra ERROR(x) till lämpligt namn (max 20 tecken) 
* (x) är önskat bitnummer (t.ex. ERROR5 för felbit nr 5) 
 
Ändra prioriteringen av fel 
* Öppna define.h 
* Sök upp ERROR_PRIO[16] 
* {a, b, c}, prioriteras från a-c (a högst prio) 
 
Ändra vad som ska presenteras på respektive rad 
* Öppna define.h 
* Sök upp SHOW_LINE(x), där (x) är önskad rad (1 eller 2) 
* Följ anvisningarna i kommenteringen 
 
Ändra skyddsintervall (minsta tid mellan två skjutningar) 
* Öppna define.h 
* Sätt MINIMUM_SHOOT_INTERVAL till önskad antal millisekunder 
 
Ändra hur många häftningar som ska kunna göras i följd (skydd) 
* Öppna define.h 
* Sätt STAPLER_MAX_SHOTS till önskad skyddsgräns 
 
Ändra hur många häftningar som ska genomföras i multiläget 
* Öppna define.h 
* Sätt STAPLER_MULTI_SHOTS till önskat antal skjutningar 
 
Byt plats på skjutlägena 
* Öppna serial.h 
* Ändra MODE_X (X = läge), värdet motsvarar positionen på vridbrytaren 
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7.2 Kopplingsschema 
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7.3 Programmeringsdokumentation 

Finesser 

Nedan beskrivs några automatiska och medvetna finesserna hos koden som kan 
vara bra att känna till. 

Byte av display 
Koden är förberedd om man vill växla till en annan likvärdig alfanumerisk 
display. T.ex. har den testats med den billiga grön/bruna (backgrund/tecken) 
displayen L2032 och då den följer samma standard är det i princip bara att 
växla mellan dem så länge den använder samma benuppsättning. 

Skulle men dock behöva ända kommandon, tider eller beninställning så finns 
allt detta i form av lättändrade definitioner i display.h. 

Ändra tider 
Om man vill justera skyddstider och väntetider för serieöverföringen finns 
samtliga tider för detta att finna som definitioner i define.h och serial.h. 

Inställningar 
I filen define.h finns en rad olika variabler (läs definitioner) som lätt kan ändras 
för att göra olika inställningar i programmet. Som standard finns följande: 
ACTIVATE_FW_ON_STARTUP (om 1, visa firmware tills första 
skjutningen) 
ACTIVATE_AUTOSAME (om 1, automatisk övergång till same efter 
skjutning) 
ACTIVATE_MODESWITCH (om 1, använd vridbrytaren för skjutläge) 
ERROR0 (textbeskrivning för felbit 0 som visas på displayen) 
… 
ERROR15 (textbeskrivning för felbit 15 som visas på displayen) 
ERROR16 (textbeskrivning då häftare saknas som visas på displayen) 
ERROR_PRIO[16] (prioriteringen av fel (index 0 = högst prioritering)) 
SHOW_LINE1 (vad som ska visas på rad 1 på displayen (ex. firmware)) 
SHOW_LINE2 (vad som ska visas på rad 2 på displayen (ex. felkod)) 
MINIMUM_SHOOT_INTERVAL (minsta fördröjningen mellan 2 skjutningar) 
STAPLER_MAX_SHOTS (max antal häftningar som får göras i följd 
(säkerhet)) 
STAPLER_MULTI_SHOTS (antal häftningar som görs i följd i läget ”multi”) 
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Variabler 
Programmet innehåller ett antal variabler som kan användas för att ta reda på 
var programmet har för status så att det ska bli enklare att i efterhand lägga till 
eventuella nya funktioner som kräver vissa förutsättningar. T.ex. är häftarens 
aktuella status (inpluggad, inpluggad och avfyrad samt ej inpluggad) och 
vridbrytarnas värden globalt åtkomliga. Samliga ben för I/O finns även 
definierade för enklare hårdvaruingrepp eller ändrade kontakter. 

Globala variabler  

const char* errorNames[17]; 
Innehåller samtliga beskrivningar av fel som kan visas på displayen. Index 
motsvarar respektive felbit från bitsträngen som häftaren returnerar med 
undantag för index=16 som innehåller beskrivningen för när ingen anslutning 
finns till en häftare. Används uteslutande för att skickas till DisplayPrintString. 
Exempel: 
DisplayPrintString(errorNames[4]); //visar text för fel 4 på displayen 

unsigned char staplerMode; 
Innehåller ”läget” på häftaren: 
STAPLER_UNPLUGGED (ingen häftare inkopplad) 
STAPLER_BEFORE_SHOT (häftaren ej avfyrad sen den kopplades in) 
STAPLER_AFTER_SHOT (häftaren har avfyrats sen den kopplades in) 

unsigned char settingStrength; 
Innehåller styrkeinställningen (alternativt läge på brytaren innan korrigering). 

unsigned char settingMode; 
Innehåller skjutlägesinställningen (alternativt läge på brytaren innan 
korrigering). 

unsigned char settingDisp1; 
Innehåller det som skall visas på rad 1 på displayen. 

unsigned char settingDisp2; 
Innehåller det som skall visas på rad 2 på displayen. 

unsigned int errorNew; 
Senaste felkoden från häftaren. 

unsigned int errorOld; 
Föregående felkod från häftare. OBS! Aldrig samma som [errorNew]! 

unsigned int firmware; 
Innehåller firmware 
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Funktionsregister 

Basic.h (hjälpfunktioner / basfunktioner) 

void Init(void); 
Initierar portinställningar, utgångarnas startvärden samt enstaka globala 
variabler som behöver ett startvärde. Ska alltid köras vid uppstart innan något 
annat sker! 

void InitInterrupt(void); 
Initierar avbrottsfunktionen genom att starta timer0, ”global interrupt” och 
avbrott på RB0. 

void ResetTimer(void); 
Återinitierar timer0. Används efter varje interrupt för att både nollställa timern 
och interrupt-flaggan. 

void DelayUs(unsigned int time); 
Stannar programflödet i [time] antal mikrosekunder. Funktionens kortaste 
möjliga fördröjning är 20us, alla värden under 20 kommer behandlas som 20. 

void DelayUsB(unsigned int time); 
Identisk kopia av funktionen ovan eftersom inga funktioner som används i 
interrupten får användas av main. Denna funktion anropas endast från main 
eller av main anropade funktioner! 

void DelayMs(unsigned int time); 
Stannar programflödet I [time] antal millisekunder.  

void ResetVars(void); 
Nollställer alla variabler. Detta sker när programmet upptäcker att häftaren 
blivit frånkopplad. 

Display.h (display) 

void DisplayWrite(unsigned char c); 
Skickar ett kommando till displayen. 
OBS! Ej att beblandas med DisplayPrintChar som skriver ut ett tecken! 

void DisplayClear(void); 
Rensar displayen från tecken. 

void DisplayPrintString(const char * s); 
Skriver ut en sträng på displayen med början från nuvarande position. 

void DisplayPrintChar(char c); 
Skriver ut ett tecken på displayen på nuvarande position. 
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void DisplayGoto(unsigned char row, unsigned char pos); 
Flyttar displayens pekare till en viss rad (row) och ett visst tecken på raden 
(pos). Pos kan varieras från 0-19, överstiger värdet 19 visas inte tecknet alls. 
OBS! Radnummren är 1 och 2 inte 0 och 1! Alla värden som är skiljda från 2 
tolkas som 1. 

void DisplayInit(void); 
Initierar displayen. Ska diaplyen användas så skall denna funktion köras direkt 
efter Init vid uppstart. 

Serial.h (kommunikation med häftaren) 

unsigned int SerialGet(unsigned char bitpointer); 
Tar emot data från häftaren. Bitpointer kan anta värdena: 
GET_ERRORS (funktionen returnerar ev. fel från häftaren) 
GET_FIRMWARE (funktionen returnerar häftarens firmware-version) 
Returnerar en bitsträng på 16 bitar som är den exakta rådata med fel som 
häftaren skickat utan korrigeringar och tolkningar. 

void SerialShoot(unsigned char power); 
Avfyrar häftaren en gång med den kraft som specificeras i power. 

void ShiftIn(void); 
Hämtar in värden från skiftregistren och placerar resultatet I tillhörande globala 
variabler. 

void UpdateVars(void); 
Är egentligen en basfunktion men placeras i serial.h då den endast korrigerar 
ShiftIn. Dess funktion är att tolka värdena från föregående funktion och ge de 
faktiska värden som de globala funktionerna för styrka och mode ska ha. 

Interface.h (programflöde) 

unsigned char GetErrorBits(unsigned int error); 
Då bitsträngen som häftaren genererar är 16bitar (input genom [error]) tolkar 
denna funktion om felen och returnerar bitpositionen på felen med högs 
prioritering packade som två 4bitars-tal. Exempelvis om bit 7 och bit 3 är satta 
kommer GetErrorBits returnera talet 0x73. Dessa kan sedan maskas ut och 
används för att presentera de två felen med högst prioritering på displayen. 
Om [error] är noll finns ingen anslutning till en häftare och då returnerar 
funktionen talet 0xFF, eftersom den aldrig kan returnera samma bitnummer två 
gånger (undantaget 0x00 som betyder att bit noll och ingen med prio två är satt) 
ovasett indata. 

void DisplayPrintError(unsigned char errorbit, unsigned char row); 
Skriver ut den feltext som gäller för felbit nr [errorbit]. [row] säger vilken rad 
som feltexten ska skrivas ut på (1 eller 2). 
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void DisplayPrintCode(unsigned int error, unsigned char row); 
Skriver ut aktuell felkod (16bitar definierad av [error]) I ett visst mer lättläst 
format. Används huvudsakligen för felsökning. [row] anger som vanligt vilken 
rad felkoden ska skrivas ut på (1 eller 2). 

void DisplayPrintFirmware(unsigned int fw, unsigned char row); 
Skriver ut firmware på displayen. [fw] är 16-bitars –representationen av 
firmware medan [row] anger den rad som firmware ska skrivas ut på (1 eller 2). 

unsigned int FixErrors(unsigned int error); 
Korrigerar felkodens sista 3 bitar så att de följer samma logik som resten av 
felkoden. Exakt vad detta innebär har utelämnats i denna text men finns 
beskrivet i programmeringens kommentering. 

void ShootMode(unsigned char mode); 
Hanterar och genomför de olika skjutlägen som häftaren kan göra. 

void DisplayUpdate(unsigned char show, unsigned char row, unsigned int 
error); 
Uppdaterar displayen. [show] definierar vad som ska visas (alternativ nedan), 
[row] anger rad (1 eller 2) och [error] ger aktuell felkod. [show] kan anta 
värdena: 
SHOW_ERROR1 (visar felet med högst prioritering på displayen) 
SHOW_ERROR2 (visar felet med näst högst prioritering på displayen) 
SHOW_FIRMWARE (visar firmware på displayen) 
SHOW_ERRORCODE (visar felkoden på displayen) 

Controlbox.h (styrfunktioner) 

void HandleErrors(unsigned int error); 
Korrigerar globala variabler och utför eventuell initiering eller nollställning 
som behövs utifrån det nya läget på häftaren. [error] innehåller den aktuella 
felkoden. 

void HandleDisplay(unsigned int error); 
Uppdaterar displayen enligt definitionerna i ”define.h” för vad som ska visas 
var. Denna funktion sköter huvudsakligen allt displayflöde som sker under 
användningen av boxen. 
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7.4 Komponentlista 

Föremål Antal Beskrivning Farnell ELFA 
Pris/styck 

(Kr) 
Pris totalt 

(Kr) 
1 1 Diod   70-005-16 5,28 5,28 

2 1 Switchdiod   70-300-34  1,34 1,34 
3 1 Schottkydiod   70-304-97 14,4 14,4 

4 1 Huvudströmbrytare   35-305-16 20,8 20,8 
5 1 Säkring, Trög   33-106-12  35,3 35,3 

6 1 Säkringshållare   33-154-39 1,48 1,48 
7 1 Skruvplint   48-449-81 14,1 14,1 

8 1 Molexkontakt 9732144   19,68 19,68 
9 1 Relä   37-007-62 51,7 51,7 

10 2 Keramisk konsensator 0603   65-750-47 1,32 2,64 
11 2 Keramisk konsensator 0603   65-759-63  1,53 3,06 

12 2 Keramisk konsensator 0603   65-759-22 2,16 4,32 
13 1 Elektrolyt kondensator 10×10   67-314-42 10,4 10,4 

14 1 Elektrolyt kondensator 10×10   67-312-44 10,4 10,4 
15 5 0,125W  0805 Resistor   60-173-70  1,71 8,55 

16 2 0,125W  0805 Resistor   60-173-96 1,71 3,42 
17 1 0,125W  0805 Resistor   60-176-77 1,71 1,71 

18 2 0,125W  0805 Resistor   60-177-35 1,71 3,42 
19 17 0,125W  0805 Resistor   60-182-12 1,71 29,07 

20 1 
0,25W Ytmonterad 
Potentiometer   64-320-66  15,2 

15,2 

21 5 0,8W Varistor 0603   60-514-11 3,27 16,35 

22 1 Effektdrossel Ytmonterad 3877711   46,84 46,84 
23 1 Kristall Ytmonterad   74-520-22 11,6 11,6 

24 1 
Stiftlist delning 2,0 
Ytmonterad       

0 

25 1 Stiftlist 2x10 delning 2,54   43-702-35 9,61 9,61 

26 1 Hylslist 2x8 Ytmonterad 9689788   28,69 28,69 
27 1 Telejack panelmonterad   42-701-79  8,66 8,66 

28 1 Tryckknapp hålmonterad 1201375   12,11 12,11 
29 

2 
Vridströmställare 1pol, 
12kontakter   35-490-03  35,3 

70,6 

30 2 Ratt med pil 19,9×15,5 6 mm   38-522-82 17,8 35,6 
31 1 1 A step-down-regulator   73-279-27 53,8 53,8 

32 3 Optokopplare ytmonterad 1045527   6,43 19,29 
33 2 Skiftregister Ytmonterade   73-922-85 7,23 14,46 

34 1 Display 20x2 Bå/Vit 9449108   369,91 369,91 
35 

1 
Mikrodator 40 pinnar 
hålmonterad 9761446   55,74 

55,74 

36 1 
Sockel för DIL-kapslar 40 
pinnar   48-138-12  19,5 

19,5 

37 4 Distansbult som håller kortet 
vid locket 

  
48-917-27 2,6 

10,4 

38 1 Skärmbox  50-024-49 193,0 193,0 

Totalt 75     1232,43 
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7.5 Häftare A6102 (bild) 

 

 

 


