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TIIVISTELMÄ

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa tuotannon testilaite
Murrelektronik Power Oy:n uudelle MB Cap 20 / 24 -puskurimoduulituotteelle.
Yrityksen päätoimialaa on teholähteiden suunnittelu ja valmistus. Koska puskuri-
moduulin testaus eroaa huomattavasti teholähteen testauksesta, ei uudelle tuot-
teelle löytynyt sopivaa testilaitetta. Tästä syystä päätettiin toteuttaa kokonaan uusi
testilaite, joka on suunniteltu juuri kyseiselle puskurimoduulille.

Työn tekeminen aloitettiin testilaitteen määrittelystä. Määrittelyssä oli mukana
puskurimoduulin suunnittelijoita ja tuotannon edustajia. Määrittelyssä selvitettiin
testilaitteen toimintaperiaate sekä vaatimukset turvallisuuden ja testattavien seik-
kojen osalta. Määrittely pyrittiin toteuttamaan hyvin tarkasti, jotta testilaitteeseen
ei tarvitse tehdä lisäyksiä jälkikäteen.

Testilaitteen toteutuksessa käytettiin sekä analogia- että digitaalielektroniikkaa.
Toimintojen ohjaus toteutettiin PIC16F684-mikrokontrollerilla, jonka on valmis-
tanut Microchip. Mikrokontrollerin ohjelma toteutettiin assembly-
ohjelmointikielellä. Kielen valintaan vaikutti muun muassa se, että kyseisen oh-
jelmointikielen työkalut löytyivät valmiina yrityksestä ja kieli oli tuttu.

Laitteen testaus toteutettiin testaamalla ensin eri toiminnalliset osat ja sen jälkeen
suorittamalla laitteella normaalikäyttöä vastaavia testejä. Myös erikoistilanteet
testattiin mahdollisten vikatilanteiden varalta. Kun laite todettiin toimivaksi ja
määrittelyt täyttäväksi, se otettiin käyttöön tuotannossa.
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ABSTRACT

The objective of this study was to design and implement a production tester for
the new MB Cap 20 / 24 buffer module, which is made by Murrelektronik Power
Ltd. The main business of this company is to develop and produce power supplies.
Because buffer module testing differs a lot from testing power supplies there was
no appropriate tester for this kind of product. That is why a decision was made to
develop a new production tester that is designed for this specific buffer module.

The work began by defining the tester. The definition was made in co-operation
with the designers of the buffer module and with a few people from production.
The main purpose of the definition was to specify the operational principle of the
tester, safety requirements and factors to be tested. The definition was done very
strictly, so there would not be a need to make modifications to the tester after-
wards.

In the implementation of this tester, both analogue and digital electronics were
used. Microchip’s PIC16F684 microcontroller was used to control the functions
and the software for the microcontroller was made solely in the assembly
-language. The company had the tools to make software in assembly and the lan-
guage was familiar, therefore assembly was a natural choice.

The equipment was tested by testing all the functional parts separately and finally
doing tests that correspond to the normal usage of the tester. Special cases were
also tested in case of tester malfunctions. When the tester was found to function
properly and it met the set requirements, it was introduced in production.

Key words: production tester, buffer module
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1 JOHDANTO

Työn aiheena on tuotannon testilaite, jolla voidaan testata Murrelektronik Power

Oy:n kehittämää ja valmistamaa MB Cap 20 / 24 -puskurimoduulia. Murrelektro-

nik Power Oy ei aikaisemmin ollut valmistanut vastaavaa tuotetta tuotannossa,

joten tuotteelle tarvittiin sopiva testilaite. Työ on toteutettu yhteistyössä Murr-

elektronik Power Oy:n kanssa.

Yrityksen aikaisemmat tuotteet olivat olleet lähinnä hakkuriteholähteitä, joten

myös senhetkiset testilaitteet oli suunniteltu teholähteiden testaukseen. Teholäh-

teen testilaitetta oli käytännössä mahdoton soveltaa puskurimoduulin testilaitteek-

si, mikä johtui muun muassa erilaisista jännitearvoista ja mitattavista suureista.

Tästä syystä katsottiin tarpeelliseksi tehdä kokonaan oma testilaite uudelle tuot-

teelle.

MB Cap 20/24 on puskurimoduuli, joka on tarkoitettu asennettavaksi teholähteen

rinnalle tasaamaan nopeita tehopiikkejä ja takaamaan sähkönsyöttö lyhyinä sähkö-

katkoksina. Puskurimoduuli on yleisesti määritelty siten, että se pystyy tarjoamaan

20 ampeerin virran 24 voltin jännitteelle kahdensadan millisekunnin ajan. Pusku-

rointi on määritelty alkamaan, jos laitteen tulojännite joko laskee yhden voltin tai

alle 22,5 voltin, riippuen laitteen toimintatilasta.

Testilaitteen tarkoituksena oli selvittää, että nämä ehdot toteutuvat. Lisäksi testi-

laitteella selvitetään moduulin puskurointitasot eli jännitetasot, joilla laite aloittaa

puskuroinnin. Testissä täytyy selvitä myös mahdolliset toiminnalliset häiriöt. Tes-

tilaitteen suunnittelussa on myös otettava huomioon tuotannon vaatimukset, muun

muassa käyttäjän turvallisuuden ja luotettavuuden osalta.

Tässä työssä on tarkoitus tarkastella testilaitteen määrittelyä ja vaatimuksia sekä

suunnitella ja toteuttaa se. Työn loppuosassa perehdytään testilaitteen testaukseen.

Testilaitteen oli määrä valmistua syksyllä 2005, jolloin myös aloitettiin testattavan

laitteen valmistus.
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2 TESTILAITTEEN MÄÄRITTELY

2.1 Testattava laite

Testilaite suunniteltiin ensisijaisesti Murrelektronik Power Oy:n valmistaman MB

Cap 20 / 24 -puskurimoduulin koestuslaitteeksi. Jotta testilaitetta voidaan alkaa

määrittellä, on hyvä tietää perustiedot testattavasta laitteesta. Tarkemmat tiedot

löytyvät liitteestä 1, joka on MB Cap 20 / 24 -datasivu.

2.1.1 Laitteen ominaisuudet

Puskurimoduuli on laite, joka pystyy syöttämään sähköverkkoon suurta virtaa

syöttökatkoksen aikana tai jännitetason laskiessa. Se on suunniteltu antamaan 20

ampeerin virtaa yli 200 millisekuntia 24 voltin jännitteellä. Tilastojen mukaan

puskurimoduulin avulla voidaan siis korjata 80 prosenttia syöttöhäiriöistä. (MB

Cap 20/24 datasivu, 1.)

MB Cap 20 / 24 -puskurimoduuli toimii tasajännitteellä, ja sen nimellisjännite on

24 volttia. Laite toimii tulojännitealueella 23 - 30 volttia, ja puskurointijännite on

sisääntulojännitteestä riippuen 22 - 28 volttia. Puskurointijännite on joko sisään-

tulojännite vähennettynä yhdellä voltilla tai 22,5 volttia riippuen käyttötilasta.

Nimellisvirta on 24 voltin jännitteellä 20 ampeeria, ja maksimivirta on rajoitettu

26 ampeeriin. Puskurointiajaksi on määritelty 24 voltin jännitteellä ja 20 ampeerin

kuormalla 0,2 sekuntia tai yhden ampeerin kuormalla 4 sekuntia. (MB Cap 20/24

datasivu, 1.)

2.1.2 Toimintaperiaate

Puskurimoduulin sisällä on 200 voltin elektrolyyttikondensaattorit, jotka ladataan

lähelle niiden nimellisjännitettä eli noin 195 volttiin. Korkean jännitetason ansi-

osta kondensaattoreihin saadaan varastoitua suuri määrä energiaa. Kondensaatto-
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rien normaali latausaika on noin 30 sekuntia. Koska energian varastointiin on pus-

kurimoduulissa käytetty elektrolyyttikondensaattoreita, puskurimoduuli on huol-

tovapaa. (MB Cap 20/24 datasivu, 1.)

Moduuli toimii siten, että katkoksen aikana tai sisääntulojännitteen laskiessa riit-

tävästi aloitetaan puskurointi. Tällöin kondensaattorien jännite muutetaan sopi-

vaksi ulostulojännitteeksi. Ulostulojännite pidetään mahdollisimman tasaisena

niin pitkään kuin kondensaattorien varaus on riittävä. (MB Cap 20/24 datasivu, 1.)

Laitteen toimintatilat ovat nimeltään Mode A ja Mode B. Laitteen toimiessa A-

tilassa puskurointi aloitetaan, jos tulojännite laskee yli voltin korkeintaan kahden

sekunnin aikana. Puskuroitaessa lähtöjännite pysyy puskuroinnin aloitustasossa,

joka on yleensä tulojännite vähennetty yhdellä. Tilassa B lähtöjännite pyritään

pitämään aina vähintään 22,5 voltissa. Jos tulojännite laskee alle tämän rajan, pus-

kurointi alkaa ja puskurointijännite on 22,5 volttia. (MB Cap 20/24 datasivu, 2.)

Ulkoista ohjausta varten puskurimoduulissa on kaksi signaalilähtöä ja yksi sig-

naalitulo. Signaalilähdöt ovat nimeltään Active ja Ready. Active-signaali on kyt-

ketyssä tilassa, kun laite puskuroi, ja Ready-signaali on kytketyssä tilassa, kun

puskurimoduuli on täyteen ladattu. Laitteen signaalitulo on nimeltään Inhibit, ja

sitä ohjaamalla voidaan tarvittaessa sammuttaa laite ja purkaa kondensaattorien

varaus. Signaalilähdöt ja -tulot on suojaerotettu laitteesta ja niiden ohjaukseen ja

tarkasteluun tarvitaan ulkoinen jännitelähde. (MB Cap 20/24 datasivu, 1.)
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KUVIO 1.  Puskurimoduulin kytkentä (MB Cap 20 / 24 datasivu, 2)

Kuviosta 1 nähdään puskurimoduulin kytkentämahdollisuudet. Oikeanpuoleisessa

kytkennässä moduuli on kytketty suoraan teholähteen ja kuorman rinnalle, jolloin

koko kuorma on puskuroitu. Vasemmanpuoleisessa kytkennässä taas puskuroitu

kuorma on erotettu puskuroimattomasta, jolloin puskuroidaan vain kriittisiä koh-

teita.

2.2 Testilaitteen vaatimukset

Testilaitteen suunnittelun alkuvaiheessa määriteltiin testilaitteen vaatimukset.

Määrittely tehtiin yhteistyössä testattavan laitteen suunnitelleiden henkilöiden ja

tuotannon kanssa. Määrittely pyrittiin tekemään tarkasti, jotta testilaitteen toteutus

sujuisi vaivattomammin.
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2.2.1 Turvallisuus

Koska testilaite oli tarkoitus ottaa käyttöön tuotannossa, täytyi laitteen suunnitte-

lussa ottaa tarkasti huomioon testaajan turvallisuus. Tämä oli otettava huomioon

etenkin suunniteltaessa laitteen kotelointia ja käyttöä.

Koska testattavassa laitteessa on testin aikana huomattavan suuri jännite, laitteessa

tulee olla suojakansi, joka suojaa käyttäjää testin aikana. Kannen tilaa täytyy pys-

tyä valvomaan kontrollerilla, jolloin kannen auetessa voidaan testi pysäyttää ja

purkaa jännitteet sekä testilaitteesta että testattavasta laitteesta. Testi ei myöskään

saa käynnistyä jos kansi on auki.

Testin jälkeen tulee testattavan laitteen jännitteet olla purettu siten että konden-

saattoreissa on korkeintaan 50 voltin jännite. Tällöin käyttäjä voi turvallisesti

vaihtaa testattavan laitteen toiseen.

2.2.2 Luotettavuus

Testilaitteen pitää olla luotettavuudeltaan sellainen, että normaalikäytön lisäksi

testilaite kestää myös viallisen testattavan laitteen mahdollisesti aiheuttamat yli-

jännitteet ja virtapiikit.

Mekaniikka on suunniteltava mahdollisimman luotettavaksi. Testilaitteessa se

tarkoittaa sitä, että mikrokytkimiä pyritään käyttämään niin vähän kuin on tarpeel-

lista ja testattavaan laitteeseen kiinnittyvät liittimet on suunniteltava siten, että ne

kestävät jatkuvaa irrottelua. Laitteen kotelosta täytyy tehdä mahdollisimman kes-

tävä.

2.2.3 Käytettävyys

Turvallisuuden ja luotettavuuden lisäksi laitteen vaatimuksena oli hyvä käytettä-

vyys. Toisin sanoen testilaitteen tulisi olla helppokäyttöinen ja testiin kuluvan ajan
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mahdollisimman lyhyt. Testilaitteen mahdollinen säätäminen täytyi myös ottaa

huomioon suunnittelussa. Muun muassa jännitetasojen säätämisen täytyy onnistua

avaamatta koko laitetta ja laitteessa olisi hyvä olla erillinen säätötila.

Itse testaamisen tulisi olla mahdollisimman helppoa ja nopeaa ja testituloksen lu-

kemisen täytyy olla vaivatonta. Tulos voidaan ilmoittaa esimerkiksi merkkiva-

loilla, jotka voidaan vikatilanteessa nopeasti kirjata ylös. Kunkin testivaiheen

päätteeksi tai vikatilanteessa voisi mahdollisesti antaa äänimerkin käyttäjälle.

2.2.4 Testin kattavuus

2.2.4.1 Step up -piirin toiminta ja kondensaattorien jännite

Testin aikana täytyy selvittää, että puskurimoduulin latauspiiri toimii oikein. Kon-

densaattoreiden jännite mitataan puskurimoduulin pohjasta testineuloilla. Tarvit-

taessa neuloja kytketään useampi pari. Myös kondensaattoreiden latausta avuste-

taan neulapetin avulla.

Koska puskurimoduulin latausaika on normaalikäytössä erittäin pitkä suhteessa

muuhun toimintaan, haluttiin testiaikaa lyhentää nopeuttamalla puskurimoduulin

latausta testilaitteen avulla. Latausta nopeutetaan erillisellä step up -piirillä. Ennen

kuin latausta ryhdytään nopeuttamaan, täytyy varmistaa, että moduulin oma lataus

lähtee käyntiin normaalisti. Vasta kun käynnistyminen on varmistettu, voidaan

aloittaa latauksen nopeuttaminen.

Kun kondensaattorit on lähes ladattu, lopetetaan latauksen nopeutus ja varmiste-

taan, että puskurimoduuli lataa kondensaattorit täyteen asti. Latauksen aikana val-

votaan, että kondensaattorien jännitteet pysyvät alle niiden nimellisjännitteen. Kun

lataus on suoritettu, tarkistetaan laitteen Ready- ja Active-signaalit.
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2.2.4.2 Puskuroinnin jännitetasot

Testattavalle laitteelle on määritelty jännitetasot, joilla puskuroinnin tulisi alkaa.

Jännitetasot testataan muuttamalla puskurimoduulin sisääntulojännitettä sopivin

askelin. Normaalina tulojännitteenä käytetään 24 volttia, joka tuodaan erillisestä

teholähteestä. Teholähteen takaisinkytkentää muutetaan vastuksilla, jotka kytke-

tään feteillä alkuperäisen takaisinkytkennän rinnalle

Kun moduulin latautuminen on varmistettu tilassa A, lasketaan tulojännite ensin

23,3 volttiin, jolloin puskuroinnin ei pitäisi vielä käynnistyä. Sen jälkeen nostetaan

tulojännite hetkeksi takaisin 24 volttiin, jonka jälkeen se lasketaan 22,8 volttiin.

Tällöin puskuroinnin tulisi ehdottomasti alkaa.

Laitteen toimiessa tilassa B tasojen säätäminen tehdään muuten samalla tapaa,

mutta jännitetasot ovat 22,8 ja 22,3 volttia. Jännitetasoista täytyy tehdä säädettä-

vät, jotta niitä voidaan hienosäätää tarpeen vaatiessa.

2.2.4.3 Puskurointivirta ja -aika

MB Cap 20/24 -laitteen puskurointiajaksi on määritetty 200 millisekuntia 20 am-

peerin kuormalla ja 24 voltin jännitteellä. Puskurointiaika mitataan Active-

signaalista laitteen toimiessa A-tilassa. Ajan mittauksessa käytetään mikrokont-

rollerin sisäistä ajastinta. Puskurimoduulin kuormana käytetään vastusta ja tarvit-

taessa vastus kytketään jäähdytyslevyyn.

Puskurimoduulin nimellispuskurointivirraksi on määritetty 20 ampeeria. Jotta

puskurointivirran määrittely varmasti täyttyy, asetettiin testivaatimukseksi, että

jokaisen testattavan laitteen pitää pystyä syöttämään 24 ampeerin virtaa 24 voltin

jännitetasolla. Testilaitteen tehtävänä on tarkistaa, että ulostulojännite pysyy pus-

kuroitaessa määrätyissä rajoissa. Tämä varmistetaan kahden komparaattorin avul-

la.
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3 TESTILAITTEEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

3.1 Elektroniikka

Testilaitteen suunnittelu aloitettiin tekemällä yksinkertainen lohkokaavio. Lohko-

kaavio on esitetty kuviossa 2. Kuviossa on erotettu katkoviivalla piirilevylle suun-

niteltavat osiot. Teholähteinä käytetään Murrelektronik Power Oy:n valmistamia

teholähteitä. Tulojännitettä syöttävään teholähteeseen, kuviossa alempana, joudu-

taan tekemään joitakin muutoksia jännitteen säätöä ja sammutusta varten.

KUVIO 2.  Testilaitteen lohkokaavio

Apulataus
Kondensaattorit

Ohjauskytkentä

Teholähde

24V 2,5A
Tulojännite

MB Cap 20 / 24

Active
Ready

Lähtöjännite

Teholähde

15V 0,6A



9

3.1.1 Tulojännitetasojen säätäminen

Tulojännitteen tasojen selvittämiseksi muutettiin erään jo olemassa olevan teho-

lähteen takaisinkytkentää siten, että teholähteestä saadaan ulos yhteensä neljä eri

jännitetasoa. Lisäksi teholähdettä muokattiin siten, että teholähde voidaan kytkeä

kokonaan pois päältä ulkoisella ohjauksella.

KUVIO 3.  Teholähteen takaisinkytkennän muutettava osio

Kuviossa 3 nähdään puskurin tulojännitettä syöttävän teholähteen alkuperäinen

takaisinkytkentä yksinkertaistettuna. TL431 on shunttiregulaattori, joka ohjaa ta-

kaisinkytkennän optokytkintä teholähteen ulostulojännitteen mukaan. Kytkennässä

Vref on vakio, tyypillisesti 2,495 volttia. Ulostulojännite Vout voidaan laskea kaa-

valla 1, kun tiedetään vastusten R1 ja R2 arvot.

Vout

R1

R2

VrefTL431
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refout V
R2
R1

1V 





 +=

KAAVA 1.  Lähtöjännitteen laskeminen (TL431 datasivu, 6)

Jännitetasojen valitseminen toteutettiin kytkemällä vastuksen R2 rinnalle säädettä-

viä vastuksia, siten että kukin vastus voidaan erikseen kytkeä päälle logiikkafetil-

lä. Vastuksien mitoitus toteutettiin siten, että säätövastuksien kanssa sarjassa on

sopivan kokoiset vastukset, jolloin säätöalue on pienempi ja jännite saadaan sää-

dettyä tarkemmin.

Teholähteen sammutus toteutettiin lisäämällä alkuperäiseen TOP247-kytkentään

optokytkin piirin valmistajan ohjeiden mukaisesti. Kuviosta 4 nähdään kytkentä

yksinkertaistettuna. Ohjeessa on käytetty transistoria, mutta kytkentä päätettiin

toteuttaa optokytkimellä. Optokytkinohjaukseen päädyttiin siksi, että ohjauksessa

vaikutetaan teholähteen ensiöpuolen kytkentään ja ohjaus haluttiin erottaa ensiö-

puolesta.

KUVIO 4.   TOP247 kytkennän muutosesimerkki (TOP247 datasivu, 16)
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Yksinkertaisuuden vuoksi teholähteen ohjaus määriteltiin siten, että teholähde on

ilman ohjausjännitettä päällä. Tällöin ei tarvinnut muuttaa muuta kytkentää ja op-

tokytkimen lisääminen helpottui huomattavasti. Haittapuolena oli tietysti se, että

kun testilaitteeseen kytketään käyttöjännite, on testattavalle laitteelle tulojännitettä

syöttävä teholähde hetken aikaa päällä, koska mikrokontrollerin lähdöt ovat uu-

delleenkäynnistyksen jälkeen alhaalla.

Kuviossa 5 on esitetty teholähteen takaisinkytkennän muutospiirin kytkentäkaa-

vio. Sijoittamalla muutospiiri mahdollisimman lähelle takaisinkytkentää vähen-

nettiin muutoksen aiheuttamia häiriötä teholähteessä. Kytkentäkaaviossa näkyvä

”vadj” on yhdistetty takaisinkytkennän alkuperäisen vastuksen tilalle. ”Signal”-

nimiset kytkennät tulevat ohjauspiiriltä.

KUVIO 5.  Teholähteen takaisinkytkennän muutospiiri
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Teholähteen takaisinkytkennän muutos toteutettiin erilliselle piirilevylle, joka lii-

tettiin teholähteeseen. Piirilevyn suunnittelussa oli tärkeintä liittimien sijoittelu.

Ne täytyi sijoittaa siten, että johdotukset teholähteeseen jäisivät mahdollisimman

lyhyiksi, jolloin myös häiriöt ovat pienemmät. Piirilevy toteutettiin koekytkentäle-

vylle ja kytkentä näkyy kuviosta 6.

KUVIO 6.  Teholähteen takaisinkytkennän muutoksen toteutus koekytkentäle-

vylle

3.1.2 Step up -kytkentä

Koska puskurimoduulin lataaminen kestää normaalisti noin puoli minuuttia, ha-

luttiin latausta nopeuttaa, jotta testiaika lyhenisi. Latauksen nopeuttaminen toteu-

tettiin siten, että testilaitteeseen suunniteltiin step up -kytkentä, joka auttaa pusku-

rimoduulin omaa latauspiiriä kondensaattorien latauksessa. Step up toteutettiin
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Fairchildin UC3844-piirillä. Step up -kytkennän suunnittelussa oli apuna työkave-

rit Murrelektronik Power Oy:stä. Kytkentäkaavio kokonaisuudessaan on esitetty

liitteessä 1.

Step up mitoitettiin siten, että latausvirta on noin kaksinkertainen verrattuna pus-

kurimoduulin omaan latausvirtaan, jolloin latausaika on noin kolmannes alkupe-

räisestä. Apulataus on toteutettu siten, että se käynnistyy vasta kun kondensaatto-

rien jännite on noussut yli 50 voltin. Tähän päädyttiin sen takia, että testin aikana

haluttiin ensin varmistaa, että puskurimoduulin oma latauspiiri toimii oikein.

Apulataus ei myöskään lataa kondensaattoreita aivan täyteen, vaan latauksen aut-

taminen loppuu noin 185 voltissa. Tämän jälkeen testattavan laitteen oman lataus-

piirin täytyy hoitaa lataus loppuun. Loppuvaiheessa on otettava huomioon, että

lataus loppuu ajoissa, ettei testattavan laitteen latauspiiri lataa kondensaattoreihin

liian suurta jännitettä, jolloin on vaarana kondensaattoreiden vioittuminen.

Apulatauspiirin ohjaus on toteutettu mikrokontrollerilla. Ohjaus tapahtuu optokyt-

kimen kautta, jolloin latauspiiri on erotettu ohjauspiiristä. Erotus tehtiin, koska

lataus- ja ohjauspiireillä on molemmilla omat teholähteet ja kondensaattorien jän-

nite haluttiin erottaa ohjauspiiristä.

Apulatauspiiri on lisäksi mitoitettu siten, että vaikka ohjaus ei lopettaisikaan apu-

latausta, loppuu apulataus joka tapauksessa, kun kondensaattorien jännite nousee

yli 190 voltin. Tällä estettiin apulatauspiiriä ylilataamasta kondensaattoreita vika-

tilanteessa.

3.1.3 Kondensaattorien jännitteen mittaus

Latauksen seurantaa ja kondensaattorien purkamista varten täytyi tehdä kytkentä,

joka valvoo kondensaattorien jännitetasoa. Koska jännitetasosta ei tarvittu tarkkaa

tietoa, vaan ainoastaan tieto, onko jännite yli tai ali jonkun tason, päätettiin jän-

nitteen mittaus toteuttaa kolmella komparaattorilla.
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Komparaattoreina käytettiin National Semiconductorin LM324 operaatiovahvis-

tin-piiriä. Koska piirillä on yhteensä neljä operaatiovahvistinta, pystyttiin kaikki

kolme komparaattoria toteuttamaan yhdellä piirillä. Komparaattorikytkennän läh-

teenä käytettiin piirin datasivua.

Komparaattorien käyttöjännitteeksi valittiin 15 volttia, joka tulee suoraan teho-

lähteeltä. Komparaattorien referenssijännitteet saatiin käyttöjännitteestä vastusja-

olla ja referenssitasoksi asetettiin 10 volttia. Komparaattorien referenssitaso ha-

luttiin pitää mahdollisimman korkeana, koska tällöin referenssijännitteen suhde

vertailtavaan jännitteeseen pysyy mahdollisimman pienenä ja mahdolliset käyttö-

jännitteen heilahtelut eivät vaikuta niin paljon vertailuun.

Kondensaattorien jännite tuotiin jokaiselle komparaattorille omalla jännitejaol-

laan. Jako toteutettiin siten, että kahdella komparaattorilla liipaisutasot ovat noin

50 ja 180 volttia ja kolmannella jännitetasoa voidaan säätää säätövastuksen avulla

195 ja 210 voltin välillä. Alimman tason, eli 50 voltin liipaisutasolla olevan, kom-

paraattorin tuloon laitettiin zener-diodi tulon ja maatason välille estämään liian

suuret tulojännitteet. Koska komparaattorien käyttöjännite oli 15 volttia, päädyt-

tiin 12 voltin zeneriin.

Korkean käyttöjännitteen takia komparaattorien lähtöjännite muutettiin vastusja-

olla digitaalipiireille sopivaksi. Mitoitus suunniteltiin siten, että kun lähtö on yl-

häällä, jännitetaso on noin 3,6 volttia. Valmistajan datasivun mukaan tulopiirinä

käytetyn 74HC151:n minimitaso on 3,15 volttia, joten mitoituksessa on hieman

ylimääräistäkin.

3.1.4 Lähtöjännitteen vertailu

Lähtöjännitteen pysyminen halutuissa rajoissa varmistettiin ikkunakomparaattori-

kytkennällä. Ylä- ja alarajalle on molemmille oma komparaattori ja jännitetasoja

voidaan säätää trimmereillä. Myös lähtöjännitettä vertailtaessa referenssijännite on

10 volttia. Piirinä käytettiin jälleen Nationalin LM324:ää. Komparaattoreiden läh-
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döt on kytketty vastusjaolla suoraan multiplekseriin, jolloin lähtöjen tilaa voidaan

seurata mikrokontrollerilla ja tarvittaessa keskeyttää testi.

3.1.5 Kuorma- ja purkuvastukset

Koska laitteen virranantokykyä haluttiin testata, täytyi laitteella olla myös jonkin-

lainen kuorma. Normaali lähtökuorma rakennettiin kolmesta 50 watin vastuksesta.

Jokaisen vastuksen ilmoitettu resistanssi oli 3,3 ohmia. Vastukset kytkettiin rinnan

jolloin resistanssiksi saatiin noin 1,1 ohmia. Tällöin virraksi tuli A-tilan 23 voltin

puskurointijännitteellä hieman yli 20 ampeeria.

Testilaitteeseen on liitetty myös neljäs 3,3 ohmin vastus, joka kytketään kolmen

muun rinnalle testin toisessa vaiheessa. Kun kaikki neljä vastusta on kytketty rin-

nan, tarkistetaan, että puskurointimoduuli pystyy antamaan luvattua arvoa vastaa-

van määrän virtaa.

Kuormavastusten ohjaus toteutettiin International Rectifierin IRFP260N

MOSFET:lla. Fettien ohjaus toteutettiin ikkunakomparaattorikytkennästä ylimää-

räiseksi jääneen kahden operaatiovahvistimen avulla. Operaatiovahvistimia käy-

tettiin ajureina ja kytkennät mitoitettiin siten, että alle 2,6 voltin tulojännitteellä

fetit olivat johtavassa tilassa. Kuorma on siis nolla-aktiivinen.

Kondensaattorien purkuvastukset mitoitettiin siten, että niillä pystyy tarvittaessa

purkamaan vaikka 200 voltin jännitteen kondensaattoreista. Purkuvastuksia ohja-

taan MOSFET:lla. Vikatilanteita varten MOSFET:n ohjaus toteutettiin NPN-

transistorilla siten, että purkuvastukset on kytketty, jos ohjausta ei tule.

3.2 Mekaniikka ja kotelointi

Laitteen kotelo suunniteltiin itse, mutta teetettiin ulkopuolisella valmistajalla.

Kotelon suunnittelussa oli otettava huomioon laitteen turvallisuus, lämpeneminen

ja helppokäyttöisyys. Lisäksi oli huomioitava johdotuksen sijoittelu. Etenkin kon-
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densaattorien testipiikkien johdotukseen täytyi kiinnittää huomiota, sillä suurim-

millaan johdoissa oleva jännite on lähes 200 volttia. Kotelon suunnitelma näkyy

kuviossa 7. Suunnitelmassa näkyvät myös teholähteet ja kuormavastukset sekä

vastuksille suunniteltu jäähdytyslevy.

Kuorman kaapeloinnissa täytyi kiinnittää huomiota siihen, että kuorman ollessa

päällä kaapeleissa menee yli 20 ampeerin virta. Tämän vuoksi kuorman kaape-

lointi kahdennettiin, jolloin kaapelin kokonaisneliömääräksi tuli noin 3 mm2.

Laitteen takaosa suunniteltiin sellaiseksi, että sinne mahtuu kaksi teholähdettä,

kuormavastukset jäähdytyslevyineen ja testilaitteen piirilevy. Lisäksi oli varattava

tilaa kaapeloinnille ja ilmankierrolle sekä mahdollisille muutoksille. Takaosan

toteutus nähdään kuviosta 8.

KUVIO 7.  Kotelon Autocad-piirros
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KUVIO 8.   Laitteen takaosan osion sijoittelu ja kaapelointi

Kannen mikrokytkin sijoitettiin siten, että kytkimen liike jää mahdollisimman

lyhyeksi, mutta kuitenkin sellaiseksi, että kytkin varmasti vaihtaa tilaa kannen

auetessa. Kytkin sijoitettiin laitteen takaosan yläosaan, jolloin kytkimen johdotus-

kin oli erittäin helppoa. Takaosan päälle sijoitettiin kahva, jonka avulla laitetta on

tarpeen vaatiessa helppo siirrellä. Kahvan sijoituksessa otettiin myös huomioon

kannen aukeaminen, siten että kannen ollessa auki se lepää kahvaa vasten, jolloin

kansi on helpompi sulkea.

Johdotuksia varten laitteeseen suunniteltiin välipohja, jossa johdot saatiin kulke-

maan järkevästi. Välipohjan etuosaan sijoitettiin laitteen käyttökytkin. Käyttökyt-

kimen sijainti suunniteltiin siten, että laitteen kannen avaaminen ja kytkimen pai-

naminen onnistuvat mahdollisimman nopeasti ja ergonomisesti. Koska kytkimen

painamissuunta on alaspäin, ei laite myöskään liikahtele niin helposti käytön aika-

na.
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Kuviosta 9 nähdään välipohjan, painikkeen ja merkkivalojen toteutus. Merkkiva-

lot päätettiin sijoittaa laittaan takaosaan päällekkäin. Tällöin testin edetessä merk-

kivalot syttyvät järjestyksessä ylhäältä alas. Koska merkkivalot on suunnattu

eteenpäin, ne myös näkyvät paremmin valoisassa ympäristössä ja ovat siten hel-

pommin luettavissa.

KUVIO 9.  Laitteen kotelo edestä
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3.3 Ohjauspiiri

Koska ohjauksessa tarvittiin paljon tuloja ja lähtöjä, päätettiin ne toteuttaa ulkoi-

silla piireillä. Toisena vaihtoehtona olisi ollut useampinastaisen mikrokontrollerin

käyttö, mutta ulkoisia piiriä käytettäessä saatiin samalla tulot ja lähdöt eristettyä

mikrokontrollerista. Tällöin lähtö- tai tulopiirien vikaantuessa voidaan vaihtaa

pelkkä vikaantunut piiri eikä laitetta tarvitse ohjelmoida uudelleen.

Lähdöt toteutettiin Fairchildin 74HC259 osoitettavilla latch-piireillä. Tulopiiriksi

valittiin saman valmistajan 74HC151-multiplekseri. Piirien valintaan vaikutti

muun muassa se, että niiden ohjaus on samantyyppinen, jolloin samoja ohjaussig-

naaleita voidaan käyttää osittain kaikkien I/O-piirien kanssa. Tällöin säästetään

mikrokontrollerin pinnejä. I/O-piirien kytkentä nähdään kuviosta 10.

KUVIO 10.  Tulo- ja lähtöpiirien kytkentä yksinkertaistettuna

PIC16F684 74HC259
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74HC151

Osoiteväylä
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Data Data
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Enable
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. . .
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. . .
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. . .
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Laitteen toimintoja ohjaamaan valittiin Microchipin valmistama PIC16F684-

mikrokontrolleri. Kontrollerin valintaan vaikutti muun muassa se, että kyseisen

valmistajan mikrokontrollereita oli käytetty yrityksessä ennenkin ja näin ollen

yrityksellä oli valmistajan ohjelmointityökalut valmiina.

3.4 Piirilevy

Piirilevyn suunnittelu aloitettiin vasta, kun kaikki toiminnalliset lohkot oli testattu

toimiviksi erillisillä koekytkentälevyillä. Piirilevyn suunnittelu aloitettiin sijoitta-

malla virtaliittimet levyn reunaan. Sijoittelu oli melko tärkeää, koska tiedettiin jo,

minkälaiseen koteloon levy laitetaan ja mihin suuntaan johdotusten halutaan läh-

tevän. Erityisesti testattavan laitteen kondensaattoreilta tulevan johdon liitin ha-

luttiin mahdollisimman alas, jotta johdon pituus jäisi mahdollisimman lyhyeksi.

Ensimmäisenä piirilevylle suunniteltiin step up -kytkentä, joka sijoitettiin mah-

dollisimman lähelle kondensaattorien liitintä häiriöiden välttämiseksi. Heti kon-

densaattorien liittimien yläpuolelle sijoitettiin puskurimoduulille tulojännitettä

syöttävän teholähteen liitin. Samalla teholähteellä kun toimii myös apustep up

-kytkentä. Kun step up -kytkentä oli sijoitettu levylle, suunniteltiin kondensaatto-

rien purkuvastusten sijoittelu. Purkuvastukset haluttiin myös mahdollisimman

lähelle kondensaattorien liitintä ja siinä onnistuttiinkin hyvin.

Seuraavaksi sijoiteltiin digitaaliosat ja komparaattorit. Koska levystä haluttiin

suunnilleen yhtä korkea kuin on testilaitteessa käytettävät teholähteet, joutui si-

joittelua miettimään useaan otteeseen, mutta loppujen lopuksi piirilevy saatiin

toteutettua halutun kokoisena. Myös liittimien sijoittelu ja säätövastusten asettelu

pystyttiin toteuttamaan järkevästi. Valmis piirilevy nähdään kuviosta 11.
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KUVIO 11.  Testilaitteen piirilevy

3.5 Kontrollerin ohjelma

Koska testilaitteen ohjauksessa on käytetty mikrokontrolleria, täytyi sille suunni-

tella ohjelma. Ohjelman yksinkertaisuuden ja kehitystyökalujen helpon saannin

vuoksi ohjelma toteutettiin assembly-kielellä. Ohjelman suunnittelussa käytettiin

apuna Microchipin keskiluokan mikrokontrolleriperheen referenssiohjetta. Myös

kontrollerin datasivu oli hyödyllinen suunnittelun eri vaiheissa.

Ohjelmointiympäristönä käytettiin Microchipin MPLabIDE-ympäristöä, johon

kuuluu assembly-kääntäjä, debuggeri ja flash-ohjelmointityökalut. Ympäristö tu-

kee myös kääntämistä useammasta lähdetiedostosta, mikä helpotti suunnittelua.

Ohjelma jaettiin jo alkuvaiheessa moduuleihin, jotta myöhempi kehitystyö olisi

helpompaa ja ohjelmaa voisi soveltaa myös muuhun käyttöön. Moduulit nimettiin

seuraavasti: käynnistys-, keskeytys-, I/O- ja pääohjelmamoduuli. Lisäksi ohjelman

määrittelyt toteutettiin erillisessä määrittelytiedostossa. Tällä pyrittiin helpotta-
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maan ohjelman testiparametrien säätöä. Määrittelytiedoston sisältö nähdään liit-

teestä 2.

Ohjelmaan toteutettiin myös erillinen makrotiedosto, joka sisälsi muun muassa

toimintoja kuvaavat makrot. Tällöin lähdekoodissa voitiin käyttää toimintoja ku-

vaavia komentoja. Siten esimerkiksi komennolla ”power_on” voitiin kytkeä tulo-

jännite päälle. Makrojen avulla voitiin myös kutsua esimerkiksi I/O-funktioita,

jolloin parametrien välittäminen ja koodin lukeminen helpottui. Makrotiedosto on

listattu liitteessä 3.

3.5.1 Käynnistysmoduuli

Moduuleista ensimmäisenä toteutettiin käynnistysmoduuli. Tähän moduuliin kir-

joitettiin käynnistysrutiinit ja hyppy pääohjelmaan. Lisäksi säätötilan ohjelma to-

teutettiin käynnistysmoduulissa. Moduulin lähdekoodi on kokonaisuudessaan liit-

teessä 4.

Kun mikrokontrolleri käynnistyy, määritellään ensin porttien suunnat ja lähtöarvot

sekä alustetaan ajastimet ja keskeytykset. Kun lähtöarvot on asetettu, sytytetään

ensin kaikki merkkivalot ja sen jälkeen sammutetaan ne yksitellen ylhäältä alas-

päin. Tällöin testaaja näkee, että kaikki merkkivalot ovat varmasti toimivia.

Jos käyttäjä painaa käynnistyksen aikana merkkivalojen sammumisen jälkeen

säätötilan painiketta, joka sijaitsee laitteen takaosassa, siirtyy laite säätötilaan.

Tällöin on helppo asettaa testattavalle laitteelle tulojännitettä syöttävän teholäh-

teen eri jännitetasot kohdilleen. Tulojännitetaso vaihdetaan painamalla painiketta

uudestaan. Kun säätötoimenpiteet on suoritettu, voidaan säätötilasta poistua käyn-

nistämällä laite uudestaan. Tämä tapahtuu sammuttamalla laite virtakatkaisijasta

ja kytkemällä se takaisin päälle.
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3.5.2 Keskeytysmoduuli

Mikrokontrollerien keskeytyksiä varten kirjoitettiin erillinen keskeytyspalvelu-

aliohjelma. PIC16F684 mikrokontrollerissa keskeytykset on toteutettu siten, että

kun keskeytys havaitaan, ohjelma hyppää keskeytyspalvelun osoitteeseen, josta

haaraudutaan keskeytyksen aiheuttajan mukaan kyseiseen keskeytysohjelmaan.

Toisin sanoen kontrollerilla ei ole joka keskeytykselle omaa keskeytysvektoria,

vaan keskeytyslähteen tutkiminen täytyy toteuttaa keskeytyspalvelussa.

Keskeytyspalveluista tarvittiin Timer1- ja Timer2-keskeytykset sekä portin A ti-

lanmuutoskeskeytys. Timer1:tä käytettiin puskurointiajan mittauksessa, joten sen

keskeytysväliksi määriteltiin 10 ms. Tämän katsottiin olevan riittävä tarkkuus ajan

mittauksessa. Timer1-keskeytyksessä kasvatetaan laskuria, jonka arvoa tutkitaan

puskuroinnin jälkeen. Timer2-keskeytyksellä toteutettiin merkkivalojen vilkkumi-

nen ja portin A tilanmuutoskeskeytyksellä toteutettiin ylijännitteen valvominen ja

tarvittaessa jännitteiden purkaminen.  Keskeytysmoduulin lähdekoodi on liitteessä

5.

3.5.3 I/O-moduuli

I/O-moduulissa on rutiinit I/O-kirjoitukselle ja -luvulle. Koska lähdöissä on käy-

tetty ulkoisia osoitettavia lukkopiirejä (74HC259), oli yksinkertaisinta tehdä kir-

joitusoperaatioille oma funktio. Funktiota kutsutaan output-makrolla. Kirjoitus

toimii siten, että ensin määritellään lähdön I/O-osoite ja sen jälkeen kirjoitetaan

kyseisen osoitteen lähdön arvoksi joko yksi tai nolla.

Ulkoisten I/O-porttien luku on toteutettu siten, että jokaisella lukukerralla luetaan

kaikki I/O-tulot ja arvot kirjoitetaan yhteen rekisteriin, josta nähdään kukin arvo.

I/O-moduulissa toteutettiin myös viivealiohjelmat, joita tarvitaan esimerkiksi tes-

tin aikana, kun odotetaan jännitetasojen nousua tai laskua.  I/O-moduulin tarkempi

toteutus näkyy liitteestä 6.
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3.5.4 Testausohjelma

Varsinainen testausohjelma sijaitsee pääohjelmamoduulissa. Tämä moduuli on

liitteessä 7. Testiohjelmassa ohjataan testin kulkua. Ohjelman alussa odotetaan,

että käyttäjä painaa testauspainiketta. Kun painiketta on painettu, tarkistetaan, että

testilaitteen kansi on kiinni, ja sen jälkeen kytketään testattavaan laitteeseen nor-

maali tulojännite 24 volttia. Heti tämän jälkeen tarkistetaan, että kondensaattorien

jännite on noussut yli riittävän kynnyksen.

Jos näin on käynyt, käynnistetään testilaitteen step up -piiri, mikä nopeuttaa la-

tausta huomattavasti. Sen jälkeen odotellaan, että kondensaattorien jännite nousee

seuraavan rajan, joka on noin 170 volttia, yli, minkä jälkeen pysäytetään apustep

up ja tarkistetaan, että testattava laite lataa itsensä loppuun asti tarkastelemalla

testattavan laitteen Ready-signaalia.

Latauksen jokaisessa vaiheessa on aikakatkaisu, mikä tarkoittaa sitä, että jos tietyn

ajan kuluessa jännite ei ole noussut riittävästi, testi lopetetaan ja kondensaattorien

jännite puretaan. Tällöin laite jää vilkuttamaan latauksen merkkivaloa ja virheen

merkkivalo syttyy.

Kun lataus on suoritettu onnistuneesti, alkaa testin toinen vaihe. Tässä vaiheessa

tarkastetaan testattavan laitteen puskuroinnin aloitusjännitetasot laitteen ollessa

tilassa A.  Ensiksi muutetaan tulojännitetasoksi sellainen jännite, jolla testattava

laite ei saa missään tapauksessa aloittaa puskurointia ja tarkastetaan, että näin ei

myöskään käy. Jos puskurointi alkaa ylemmällä jännitetasolla, testi lopetetaan ja

jännitteet puretaan. Laite jatkaa jännitetasotestimerkkivalon vilkuttamista, ja vir-

heen merkkivalo syttyy.

Mikäli testattava laite ei aloita puskuroimista vielä tällä tasolla tietyn ajan kulues-

sa, vaihdetaan tulojännitteeksi takaisin normaali 24 volttia ja hetken kuluttua

muutetaan tulojännitetasoksi sellainen jännite, jolla laitteen on ehdottomasti aloi-

tettava puskurointi. Jos laite ei aloita puskurointia tällä tulojännitteen tasolla, laite

on  viallinen ja testi lopetetaan kesken.
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Jos laite aloittaa puskuroinnin eli laitteen Active-lähtö nousee, voidaan laitteeseen

kytkeä kuorma. Kuorman ollessa kytkettynä mitataan, kuinka kauan Active-lähtö

on ylhäällä eli kuinka kauan testattava laite pystyy puskuroimaan. Samalla tark-

kaillaan, että puskurointijännite pysyy riittävän ylhäällä. Tässä vaiheessa vilkute-

taan testilaitteen kuormatestin merkkivaloa.

Jos kuormavaihe suoritetaan onnistuneesti, jää kuormatesti merkkivalo päälle ja

Ok-merkkivalo alkaa vilkkua. Tällöin käyttäjän täytyy vaihtaa testattavan laitteen

toimintatilaa kääntämällä laitteessa olevaa kytkintä. Ohjelma tarkistaa, että kansi

on avattu ja suljettu ennen kuin jatkaa seuraavaan vaiheeseen.

Kun toimintatila on vaihdettu, aloitetaan B-tilan testi. Lataus suoritetaan tässä

vaiheessa samalla tapaa kuin A-tilassakin. Latauksen valmistuttua vaihdetaan en-

sin jännitetasoksi 22,8 volttia, ja mikäli laite ei aloita puskuroimista tällä tasolla,

palautetaan taas normaali 24 volttia. Hetken kuluttua tiputetaan tulojännite 22,3

volttiin, jolloin puskuroinnin on alettava määritellyssä ajassa tai laite hylätään.

Mikäli laite aloittaa puskuroinnin, kytketään maksimikuorma päälle ja seurataan,

että jännite pysyy asetetussa ikkunassa. Tämän vaiheen jälkeen puretaan laitteesta

jännitteet ja testi on valmis. Virhetilanteita varten tehtiin oma aliohjelma, johon

hypätään aina virhetilanteessa. Aliohjelman toiminta on esitetty kuviossa 12.
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KUVIO 12.  Ohjelman toiminta vikatilanteissa

Tulojännite alas

Maksimikuorma päälle

Vcap < 50 V

Purkuvastus päälle

Virheen merkkivalo päälle

Anna äänimerkki (0,5 s)

Odota painiketta

Palaa ohjelman alkuun
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4 TESTAUS

4.1 Ohjelman testaus

Laitteen testaaminen aloitettiin ohjelmoimalla mikrokontrolleriin yksinkertainen

testiohjelma. Ohjelman tarkoitus oli testata lähtö- ja tulopiirien toiminta. Tämän

jälkeen mitattiin latchien lähtöjen tilaa ja verrattiin niitä ohjelmakoodiin. Sekä

tulo- että lähtöpiirien toiminta havaittiin oikeaksi.

Myös mikrokontrollerin sisäisen ajastimen tarkkuutta testattiin. Testiohjelma kytki

kontrollerin lähtöä päälle ja pois sekunnin välein, ja oskilloskoopilla mitattiin

pulssien pituutta. Testissä havaittiin, että ajan virhe oli muutaman promillen luok-

ka eli vähintäänkin riittävä testiä varten.

4.2 Elektroniikan testaus

Elektroniikan testaus aloitettiin mittaamalla step up -piirin toimintaa. Step up

-piiriä testattiin ensin pelkästään kondensaattoreilla. Kun toiminta havaittiin oi-

keaksi, testattiin piirin toimintaa myös koko puskurimoduulin kanssa.

Kuviossa 13 nähdään, kuinka ensin puskurimoduuli aloittaa kondensaattoreiden

lataamisen ja jännitteen noustessa noin 50 volttiin testilaitteen apustep up aloittaa

toiminnan. Nopeuttava vaikutus näkyy erittäin selkeästi.
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KUVIO 13.  Kondensaattorien jännite testin alkuvaiheessa

4.3 Toiminnallinen testaus

Laitteen toiminnallinen testaus aloitettiin testaamalla käsin toimivaksi todettua

laitetta. Testin aikana mitattiin testattavan laitteen tulo- ja lähtöjännitettä sekä

kondensaattorien jännitettä. Myös testattavan laitteen signaaleja tarkkailtiin. Ku-

viossa 14 näkyy käytetty testikytkentä.
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KUVIO 14.  Testikytkentä

Latausvaiheessa huomattiin alkuvaiheessa ongelmia, mikä johtui siitä, että testi-

piikit eivät aina saaneet kunnolla kontaktia. Tämä johtui osittain siitä, että testi-

piikkejä oli liikaa, jolloin testattavan laitteen paino ei riittänyt painamaan testi-

piikkejä kunnolla kiinni. Tämä päätettiin korjata muuttamalla testattavaa laitetta

siten, että siinä on erilliset testauspadit yhtä neulaparia varten. Tällä tavalla on-

gelma korjaantui. Kuviossa 15 on onnistuneen A-tilan testin jännitetasot. Ylim-

mäisenä on puskurin sisääntulojännite. Sen alapuolella näkyy puskurin ulostulo-

jännite. Alin viiva on kondensaattorien jännite.
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KUVIO 15.  Puskurimoduulin jännitetasot testitilassa A

Seuraava ongelma havaittiin jännitetasojen testauksessa. Testattava laite saattoi

ensin läpäistä koko testin, mutta toisella kertaa jäädä kiinni tässä vaiheessa. On-

gelmaksi huomattiin jännitetasojen liian hidas muuttuminen, mikä johtui siitä, että

testattavalla laitteella ei ollut käytännössä lainkaan kuormaa.

Ongelma korjattiin kytkemällä testattavan laitteen lähtöön pieni kuorma jännite-

tasojen muuttamisen ajaksi. Kuorman ohjaus toteutettiin mikrokontrollerilla, jol-

loin kuorma voidaan kytkeä pois silloin kun sitä ei tarvita, jotta testilaitteen läm-

pötila ei nouse turhaan. Kuviossa 16 näkyy jännitetason muuttuminen korjauksen

jälkeen. Kuviosta nähdään, että jännitetasot pysyvät hyvin vakaina ja asettuvat

nopeasti.
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KUVIO 16.  Jännitetasot tilan A loppuvaiheessa

4.4 Erikoistilanteiden testaus

Kun laitteen toiminta normaalikäytössä havaittiin kunnolliseksi, aloitettiin eri-

koistilanteiden testaus. Ensimmäisenä testattiin laitteen toiminta kannen auetessa

testin aikana. Kannen avaus suoritettiin useammassa testin eri vaiheessa ja tarkis-

tettiin, että testaus loppuu ja jännitteet laskevat riittävän nopeasti. Melko pian

huomattiin, että kun kondensaattorit ovat täyteen ladatut ja kansi avataan, kestää

useita sekunteja ennen kuin kondensaattorien jännite on laskenut alle 50 voltin eli

alle turvarajan. Jännitteen laskeminen nähdään kuviosta 17. Kondensaattorien

jännite näkyy alimmaisena.
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KUVIO 17.  Testilaitteen toiminta ennen kondensaattorien purkuvastusten muu-

tosta

Tilanne päätettiin korjata laittamalla kondensaattoreille isompi purkuvastus, jol-

loin purkuaika lyhenee huomattavasti. Myös mikrokontrollerin ohjelmaa muokat-

tiin siten, että jännitteiden purku tapahtuu ensin testikuorman avulla ja sen jälkeen

kondensaattorien purkuvastuksilla. Tähän ratkaisuun päädyttiin siitä syystä, että

jos kondensaattorien purkuvastus olisi kytketty kondensaattorien ollessa täynnä,

olisi vastus lämmennyt huomattavasti ja tarvinnut erillisen jäähdytyslevyn. Erilli-

nen purkuvastus taas tarvittiin sen takia, että puskurimoduulin kondensaattorit

pystyttiin pelkästään lähtökuorman avulla purkamaan vain noin 50 volttiin.
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Muutoksen jälkeen sekä testilaitteen että testattavan laitteen jännitteet laskivat

virhetilanteessa alle puolessa sekunnissa hyvin lähelle nollaa, joten muutos oli

onnistunut.

Kuviossa 18 nähdään B-tilan testi kokonaisuudessaan. Kuviossa ylimmäisenä on

puskurimoduulin tulojännite. Tulojännitteen alapuolella näkyy lähtöjännite ja

alimmaisena kondensaattorien jännite. Kuviosta nähdään, että testin jälkeen, eli

kun lähtöjännite on laskenut nollaan, kondensaattorien jännite laskee hyvin nope-

asti.

KUVIO 18.  Testilaitteen jännitetasot testitilassa B
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4.5 Laitteen pitkäkestoinen testaus

Laitteen toimintalämpötila testattiin suorittamalla useita testejä peräkkäin. Lait-

teen ohjelmaa muokattiin kestotestiä varten siten, että laite suoritti testin A vai-

hetta tauotta. Tämä vastaa käytännössä sitä, että testilaiteella testataan useita lait-

teita peräkkäin. Lisäksi koska testauksen välissä ei ole normaalia testattavan lait-

teen vaihtamisesta johtuvaa taukoa, on testi hieman ylimitoitettu.

Laite oli päällä yhtäjaksoisesti kahdeksan tuntia, ja testilaitteen lämpötilaa seurat-

tiin sekä sisältä että laitteen kotelon pinnasta. Ympäristön lämpötila testin aikana

oli noin 22 ºC, ja laitteen kotelo oli täysin suljettu. Testin aikana kotelon pinnassa

ei havaittu juuri lainkaan lämpötilan nousua. Kotelon sisälämpötilakin nousi vain

noin 60 asteeseen.  Lämpötilat todettiin olevan sallituissa lukemissa, joten tältä

osin laitteeseen ei tarvinnut tehdä muutoksia. Kestotestin aikana laitteessa ei

myöskään esiintynyt minkäänlaisia toiminnallisia häiriöitä, joten voitiin todeta sen

toimivan.

5 POHDINTA

Työn tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa tuotannon testilaite Murrelektronik

Power Oy:n MB Cap 20 / 24 -puskurimoduulille. Tavoitteessa onnistuttiin ja tes-

tilaite valmistui aikataulun mukaisesti. Testilaite vastaa myös sen määrittelyä.

Testin aikana tutkitaan testattavasta laitteesta kaikki ne arvot, jotka haluttiinkin.

Testilaite siirrettiin tuotantoon melko pian valmistumisen jälkeen. Tähänastisten

testausten perusteella voidaan todeta, että testilaite on hyvin täyttänyt ne vaati-

mukset, jotka sille alun perin asetettiin. Se on helppokäyttöinen, luotettava ja var-

sin turvallinen käyttää. Testiin kuluva aikakin vastaa tavoitetta. Yhden vaiheen

testaamiseen kuluva aika vastaa aikaa, joka aikaisemmin kului pelkästään pusku-

rimoduulin lataukseen.
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Oppimisen kannalta työ oli erittäin hyödyllinen. Koska testilaitteessa tarvittiin

sekä analogia- että digitaalielektroniikkaa, täytyi molemmilta osa-alueilta hankkia

lisätietoja työn edetessä. Etenkin analogiaelektroniikan tuntemus kasvoi työn aika

runsaasti työkavereiden opastuksessa. Työssä tuli myös hyvin perehdyttyä

Microchipin mikrokontrollerien toimintaan. Kyseisen valmistajan mikrokontrolle-

reista ei ollut aikaisempaa kokemusta, joten kokemus karttui myös tältä osin.

Testilaitteessa olisi toki vielä paranneltavaakin. Muun muassa testausvaiheessa

tehdyt muutostyöt laitteeseen voisi päivittää piirilevylle. Myös jännitteiden seu-

rannan toteuttaminen A/D-muuntimien avulla saattaisi parantaa laitteen toimintaa

ja teholähteen ohjauksen voisi toteuttaa digitaalipotentiometreillä lähes portaatto-

masti säädettäväksi.Näistä muutoksista olisi ainakin se etu, että laitteen säätämi-

nen voitaisiin toteuttaa kokonaan ohjelmistopohjaisesti. Tosin silloin laite vaatisi

jo erillisen näytön ja ohjauspainikkeet, joista ei taas normaalissa testikäytössä olisi

mitään hyötyä.

Laitteen soveltaminen muuhun testaukseen, ainakin sellaisenaan, on hankalaa tes-

tilaitteen tarkan määrittelyn vuoksi. Joitain laitteen osia voidaan käyttää myö-

hemmin muuhun tarkoitukseen ja ainakin ohjelmakoodin osia on jo käytetty muis-

sa projekteissa. Kaiken kaikkiaan voidaan sanoa työn onnistuneen.



36

LÄHTEET

Murrelektronik Power Oy 2005, MB Cap 20 / 24 datasivu, esite.

Murrelektronik Power Oy, puskurimoduulin Testilaitteen määrittely. Palaveri

Murrelektronik Power Oy, Lahti 7.6.2005.

TL431 datasivu. Fairchild Semiconductor,  2003 [viitattu 17.4.2006]. Saatavissa:

http://www.fairchildsemi.com/ds/TL%2FTL431A.pdf

TOP247 datasivu. Power Integrations 2005 [viitattu 17.4.2006] Saatavissa:

http://www.powerint.com/PDFFiles/top242-250.pdf

LM324 datasivu. National Semiconductor 2000 [viitattu 17.4.2006] Saatavissa:

http://www.national.com/ds/LM/LM124.pdf

PIC16F684 datasivu. Microchip Technology Inc 2004

[viitattu 17.4.2006] Saatavissa:

http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41202C.pdf



LIITE 1 Testilaitteen kytkentäkaavio 37



LIITE 1 (jatkuu) 38



LIITE 1 (jatkuu) 39



LIITE 2 Mikrokontrollerin ohjelman määrittelytiedosto 40

;********************************************************************************
; Filename: config.inc Date: 23.12.2005
; File Version: 1.00
; Author: Vesa Holmström
; Company: Murrelektronik Power Oy
;
; Description: Buffer Tester configuration and definition file
;********************************************************************************

__IDLOCS 0x0100
__CONFIG _CP_OFF & _CPD_OFF & _BOD_OFF & _MCLRE_OFF & _WDT_OFF & _

PWRTE_ON & _INTRC_OSC_NOCLKOUT & _FCMEN_OFF & _IESO_OFF

; CP  = Code Protect
; CPD = Data Code Protection
; BOD = Brown Out Detect
; MCLRE = MCLR pin function select
; WDT = WatchDog Timer
; PWRTE = Power-up Timer Enable
; INTRC = Internal RC-oscillator
; FCMEN = Fail-Safe Monitor
; IESO = Internal External Switchover
;

; Test parameter definitions

; Minimum buffer time to pass the test
#define Min_Buffer_Time d'21' ; * 10 ms

; Maximum time that charging is boosted
#define Max_Boost_Time d'200' ; * 100 ms

; Maximum time to finish charging after boost is stopped
#define Max_Charge_Time d'150' ; * 100 ms

; Times that voltage levels are set
#define A_Voltage_23_3_Time d'5' ; * 100 ms
#define A_Voltage_24_0_Time d'5' ; * 100 ms
#define A_Voltage_22_8_Time d'2' ; * 100 ms

#define B_Voltage_22_8_Time d'5' ; * 100 ms
#define B_Voltage_24_0_Time d'5' ; * 100 ms
#define B_Voltage_22_3_Time d'2' ; * 100 ms

; Input definitions

#define out_ov 0 ; Output overvoltage
#define out_uv 1 ; Output undervoltage
#define active 4 ; Buffer active-signal
#define ready 5 ; Buffer ready-signal
#define boost_stop 6 ; Boost stop, Vcap > 188
#define boost_start 7 ; Boost start, Vcap > 50
#define cover data_in, 3 ; Cover status, 1 = Open, 0 = Closed
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;********************************************************************************
; Filename: macro.inc Date: 23.12.2005
;
; File Version: 1.00
; Author: Vesa Holmström
; Company: Murrelektronik Power Oy
;
; Description: Buffer Tester macros
;********************************************************************************

ifndef macros

#define macros
; movi - move literal value to destiny register - takes 2 cycles
movi MACRO dest, value

MOVLW value
banksel dest
MOVWF dest
ENDM

; turn on buffer input power
power_on MACRO

movi data_out, 0x04
CALL output
ENDM

; shutdown buffer input power
power_off MACRO

movi data_out, 0x14
CALL output
ENDM

; enable buffer load (1,3 ohm)
load_on MACRO

movi data_out, 0x08
CALL output
ENDM

; disable buffer load (1,3 ohm)
load_off MACRO

movi data_out, 0x18
CALL output
ENDM

; enable buffer extra load (1,0 ohm)
extraload_on MACRO

movi data_out, 0x09
CALL output
movi data_out, 0x08
CALL output
ENDM

; disable buffer load (1,1 ohm)
extraload_off MACRO

movi data_out, 0x18
CALL output
movi data_out, 0x19
CALL output
ENDM

; enable led flashing
flash MACRO led

movi flash_led, led
banksel TMR2
CLRF TMR2 ; Clear Timer2 Counter
banksel PIE1
BSF PIE1, TMR2IE ; Enable TMR2 Interrupt
movi PR2, 0xFF ; Set TMR2 match to 0xFF
movi T2CON, 0x7F ; TMR2 pre- and postscaler 1:16 and TMR2ON
ENDM

; disable led flashing
flash_off MACRO

movi T2CON, 0x00 ; Disable Timer2
ENDM

; set output voltage to 24 V
vout_24 MACRO

movi data_out, 0x11
CALL output
movi data_out, 0x02
CALL output



LIITE 3 (jatkuu) 42

movi data_out, 0x03
CALL output
ENDM

; set output voltage to 23,3 V
vout_233 MACRO

movi data_out, 0x12
CALL output
movi data_out, 0x03
CALL output
movi data_out, 0x01
CALL output
ENDM

; set output voltage to 22,8 V
vout_228 MACRO

movi data_out, 0x13
CALL output
movi data_out, 0x02
CALL output
movi data_out, 0x01
CALL output
ENDM

; set output voltage to 22,3 V
vout_223 MACRO

movi data_out, 0x01
CALL output
movi data_out, 0x02
CALL output
movi data_out, 0x03
CALL output
ENDM

; generate a delay of parameter * 100 ms
delay MACRO amount

movi parameter, amount
CALL wait
ENDM

; enables charge boost
boost_on MACRO

movi data_out, 0x16
CALL output
ENDM

; disables charge boost
boost_off MACRO

movi data_out, 0x06
CALL output
ENDM

; enable capacitor discharge
disch_on MACRO

movi data_out, 0x00
CALL output
ENDM

; enable capacitor discharge
disch_off MACRO

movi data_out, 0x10
CALL output
ENDM

; output macro
out MACRO data

movi data_out, data
CALL output
ENDM

; wait for button press
wait_button macro

BTFSS PORTA,3
GOTO $-1
ENDM

; test if cover is opened
test_cover macro

BTFSC cover
GOTO COVER_OPEN
ENDM
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; enable buffer load
bufload_on macro

movi data_out, 0x15
CALL output
ENDM

; disable buffer load
bufload_off macro

movi data_out, 0x05
CALL output
ENDM

endif
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;********************************************************************************
; Filename: startup.asm Date: 23.12.2005
; File Version: 1.00
; Author: Vesa Holmström
; Company: Murrelektronik Power Oy
;
; Description: Buffer Tester startup routines
;********************************************************************************

processor PIC16F684 ; define processor
list  p=16f684
errorlevel  -302 ; suppress message 302 from list file

#include p16f684.inc ; processor specific variable definitions
#include "macro.inc" ; Buffer tester macros

#define set_mode_button PORTC, 5

;********************************************************************************

EXTERN MAIN, ms_count, data_out, flash_led, input, output, PER_INT_V

STARTUP CODE ; Reset Vector
GOTO START
NOP
NOP
GOTO PER_INT_V

BOOT CODE
;********************************************************************************
; Function name: START
; Registers used: STATUS_temp, STATUS, W_temp
; Description: Beginning of the program. Startup routines are done here
;********************************************************************************
START

banksel T1CON
BCF T1CON, TMR1ON ; Timer1 is NOT incrementing

CLRF PORTA ; Clear PORTA
CLRF PORTC ; Clear PORTC

movi CMCON0, 0x07 ; Set PORTA<2:0> as digital I/O
banksel ANSEL
CLRF ANSEL ; Digital I/O
movi TRISA, 0x38 ; Set PORTA<0:3> as outputs and PORTA<4:5> as inputs
movi TRISC, 0x20 ; Set PORTC<0:5> as outputs
CALL clear_all
CLRF ms_count ; Set the counter

movi TMR1H, 0xFC ; TIM1H:TMR1L = 0xFC1C gives 1 ms overflow
movi TMR1L, 0x1C ; at internal clock. F =  4 MHz / 4 => 1 Mhz

CLRF INTCON ; Clear interrupt flags
CLRF PIR1 ; Clear peripheral interrupts
banksel PIE1
CLRF PIE1 ; Disable all peripheral interrupts

BSF PIE1, TMR1IE ; Enable TMR1 Interrupt

; Initialize the Special Function Registers (SFR) interrupts

movi IOCA, 0x10

banksel INTCON
BSF INTCON, PEIE ; Enable Peripheral Interrupts
BSF INTCON, RAIE ; Enable Interrupt on pin change
BSF INTCON, GIE ; Enable all Interrupts

;
CLRF flash_led

out 0x1B ; Turn on error led
out 0x1C ; Turn on first led
out 0x1D ; Turn on second led
out 0x1E ; Turn on third led
out 0x1F ; Turn on OK led
delay .10
out 0x0B ; Turn off error led
delay .3
out 0x0F ; Turn off first led
delay .3
out 0x0E ; Turn off second led
delay .3
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out 0x0D ; Turn off third led
delay .3
out 0x0C ; Turn off OK led

BTFSS set_mode_button
GOTO SET_MODE

GOTO MAIN

EXTERN parameter, wait, clear_all

SET_MODE ; Mode for setting buffer input voltages
power_on
load_on
disch_on

SET_MODE_LOOP
bufload_on
out 0x0D ; Turn off fourth led
out 0x1C ; Turn on first led
vout_24
delay .10
bufload_off
wait_button
out 0x0C ; Turn off first led
out 0x1F ; Turn on second led
bufload_on
vout_233
delay .10
bufload_off
wait_button
out 0x0F ; Turn off second led
out 0x1E ; Turn on third led
bufload_on
vout_228
delay .10
bufload_off
wait_button
out 0x0E ; Turn off third led
out 0x1D ; Turn on fourth led
bufload_on
vout_223
delay .10
bufload_off
wait_button
GOTO SET_MODE_LOOP

END
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;*********************************************************************************
; Filename: int.asm Date: 23.12.2005
; File Version: 1.00
; Author: Vesa Holmström
; Company: Murrelektronik Power Oy
;
; Description: interrupt service routines
;********************************************************************************

processor PIC16F684 ; define processor
list  p=16f684
errorlevel  -302 ; suppress message 302 from list file

#include p16f684.inc ; processor specific variable definitions
#include "macro.inc" ; Buffer tester macros

;*********************************************************************************

UDATA
W_temp RES 1 ; Temporary register to save W
STATUS_temp RES 1 ; Temporary register to save STATUS

EXTERN MAIN, ms_count, data_out, flash_led, input, output

ISR CODE
;*********************************************************************************
; Function name: PER_INT_V
; Registers used: W_temp, STATUS, STATUS_temp, PIR1, INTCON
; Description: Save W and STATUS register and service interrupt
;*********************************************************************************
PER_INT_V

GLOBAL PER_INT_V ; Make functino global
MOVWF W_temp ; Copy W to temp register
SWAPF STATUS, W ; Swap status to be saved into W
CLRF STATUS ; Clear IRP, RP1, RP 0 and set bank to 0
MOVWF STATUS_temp ; Save status to STATUS_temp register

BTFSC PIR1, TMR1IF ; If Timer1 overflowed
GOTO  T1_OVRFL ; service the Timer1 Overflow Interrupt

BTFSC PIR1, TMR2IF ; If Timer2 overflowed
GOTO  T2_MATCH ; service the Timer1 Overflow Interrupt

BTFSC  INTCON, RAIF ; If PORTA changed
GOTO  PORTA_IOC ; service the PORTA interrupt-on-change

ERROR1
GOTO ERROR1

;********************************************************************************
; Function name: T1_OVRFL
; Registers used: PIR1, TMR1L, TMR1H, ms_count, T1CON, STATUS
; Description: Timer 1 overflows every 10 milliseconds
;********************************************************************************
T1_OVRFL ; Timer1 Overflow ISR

BCF PIR1, TMR1IF ; Clear Timer1 Interrupt Flag
CLRF TMR1L ; Set Timer1 counter value to D8B8
movi TMR1H, 0xD8 ; D8B8 = 55480 => 65535-55480 = 10055
movi TMR1L, 0xB8 ;   => 10055 * Fclk/4 ~= 10 ms
INCF ms_count,F ; Increment counter by one
BTFSS STATUS,Z ; If counter goes over 0xFF ...
GOTO INT_END
movi ms_count, 0xFF ; ... set it to 0xFF ...
BCF T1CON, TMR1ON ; ... and disable Timer1
GOTO INT_END

;********************************************************************************
; Function name: T2_MATCH
; Registers used: PIR1, flash_led, data_out, INTCON, IOCA, STATUS
; Description: Timer 2 interrupts when Timer2 matches PR2 register
;********************************************************************************
T2_MATCH

BCF PIR1, TMR2IF ; Clear Timer2 Interrupt Flag
MOVF flash_led,W ; Move flash_led to W register
BTFSC STATUS,Z ; Test for zero
GOTO INT_END ; If flash_led is zero end interrupt

MOVLW 0x20 ; Move 0x20 to W register
ADDWF flash_led,F ; Add W with flash_led
BTFSS STATUS,C ; Test if carry is set
GOTO INT_END ; If not end interrupt service
MOVF flash_led,W ; If carry is set move flash_led to W
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ANDLW 0x1F ; And W with 0x1F (bits 0:4)
MOVWF data_out ; Move W to data_out register
XORLW 0x10 ; Switch data bit (0->1, 1->0)
MOVWF flash_led ; Move result to flash_led register
CALL output ; Latch data

BSF INTCON,RAIE ; Enable PORTA pin change interrupt
banksel IOCA ; Select Bank 1
movi IOCA, 0x18 ; Enable button again

GOTO INT_END

;********************************************************************************
; Function name: PORTA_IOC
; Registers used: INTCON, IOCA, PORTA
; Description: Interrupts occurs when there is overvoltage in capacitors
;********************************************************************************
PORTA_IOC ; PORTA Pin Change ISR

banksel INTCON ; Select Bank 1
BCF INTCON, RAIF ; Clear Interrupt Flag

BTFSS PORTA,4 ; Test if overvoltage
GOTO INT_END ; Return if not

power_off ; Turn off input power
extraload_on ; and turn on output load
buzzer_on ; Make continous sound

nop
GOTO $ - 1 ; Stay here until restart

;********************************************************************************
; Function name: INT_END
; Registers used: STATUS_temp, STATUS, W_temp
; Description: Returns W and STATUS register to their previous state
;********************************************************************************
INT_END

SWAPF STATUS_temp, W ; Swap STATUS_temp register to W
MOVWF STATUS ; Move W into Status register
MOVF W_temp,W ; Load W
RETFIE ; Return / Enable Global Interrupts

END
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;*********************************************************************************
; Filename: io.asm Date: 23.12.2005
; File Version: 1.00
; Author: Vesa Holmström
; Company: Murrelektronik Power Oy
;
; Description: Buffer Tester I/O routines
;*********************************************************************************

list  p=16f684
errorlevel  -302 ; suppress message 302 from list file

#include p16f684.inc ; processor specific variable definitions
#include "macro.inc" ; Buffer tester macros

;********************************************************************************

UDATA
delay_count RES 1 ; Delay counter
delay_cnt2 RES 1 ; Second delay counter for longer delay
temp RES 1 ; Temporary data register

EXTERN ms_count, data_out, flash_led, data_in, parameter

PROG CODE
;********************************************************************************
; Function name: delay_100us
; Registers used: delay_count
; Description: Generates ~ 100 microsecond delay
;********************************************************************************
delay_100us

movi delay_count, .25 ; Set delay counter to 25
DELAY_LOOP

NOP ; Every loop takes 4 instruction cycles and
DECFSZ delay_count, F ; instruction cycle takes 4 / Fosc seconds.
GOTO DELAY_LOOP ; -> delay ~= 25 * 4 * (4/4000000) s = 100 us
RETURN

;********************************************************************************
; Function name: wait
; Registers used: delay_count, delay_cnt2
; Description: Generates ~ 1/2 second delay
;********************************************************************************
wait

GLOBAL wait
movi delay_cnt2, 0x62 ; Set  first counter
movi delay_count, 0xFF ; Set second counter

WAIT_LOOP
NOP ; Loop takes 4 instruction cycles and every
DECFSZ delay_count, F ; instruction cycle takes 4 / Fosc seconds.
GOTO WAIT_LOOP ; -> delay ~= 25 * 4 * (4/4000000) s = 100 us
DECFSZ delay_cnt2, F ; Decrement counter by one and check if zero
GOTO WAIT_LOOP ; If not zero go to loop again

DECFSZ parameter, F
GOTO wait

RETURN

;********************************************************************************
; Function name: clear_all
; Registers used: PORTA, u4, u5
; Description: Clears all outputs PORTA: xxYi i21C
;********************************************************************************
clear_all

GLOBAL clear_all
movi PORTA, 0x07 ; Enable both output devices
BCF PORTA,0 ; Enable clear bit
CALL delay_100us
BSF PORTA,0 ; Disable clear bit
power_off
flash_off
RETURN

;********************************************************************************
; Function name: input
; Registers used: temp, data_in, PORTA, PORTC, STATUS, u4, u5
; Description: Read input pins and modifies the data_in value
;********************************************************************************
input

GLOBAL input
CLRF temp ; Clear temp
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CLRF data_in ; Clear data_in
CLRF PORTC ; Clear PORTC
BSF STATUS, C ; Set carry flag

input_loop
RLF temp, F ; Rotate temp-register left with carry
CALL delay_100us
BTFSS PORTA, 5 ; Test input bit
GOTO NEXT_INPUT ; if zero move to next input
MOVF temp, W ; if one set the corresponding bit in data_in
IORWF data_in, F ; temp OR data_in => data_in

NEXT_INPUT
INCF PORTC, F ; Step to next input
BTFSS PORTC, 3 ; If all inputs have been read move forward
GOTO input_loop ; else return to loop

RETURN

;********************************************************************************
; Function name: output
; Registers used: temp, data_out, PORTA, PORTC, STATUS, u4, u5
; Description: Changes output data_out: [xxxD UCBA]
; D = data bit
; U = Unit selection bit
;       ABC = Address
; x = don't care
;********************************************************************************
output

GLOBAL output
MOVF data_out, W ; Modify data_out to get right value
MOVWF temp
BCF temp, 3 ; Clear data bit (PORTC[3])
BTFSC data_out, 4 ; If data 1
BSF temp, 3 ; set it (data bit)
BSF temp, 4 ; Set PORTC[4] (input disable)
MOVF temp, W
MOVWF PORTC ; Write value to PORTC
CALL delay_100us ; Generate delay

BTFSC data_out, 3 ; Choose device
GOTO device2

device1
BCF PORTA, 1 ; Latch data to device 1
CALL delay_100us ; Generate delay
BSF PORTA, 1 ; End of latch
RETURN

device2
BCF PORTA, 2 ; Latch data to device 2
CALL delay_100us ; Generate delay
BSF PORTA, 2 ; End of latch
RETURN

END
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;********************************************************************************
; Filename: main.asm Date: 23.12.2005
; File Version: 1.00
; Author: Vesa Holmström
; Company: Murrelektronik Power Oy
;
; Description: Buffer Tester main program
;********************************************************************************

list  p=16f684
errorlevel  -302 ; suppress message 302 from list file

#include p16f684.inc ; processor specific variable definitions
#include "macro.inc" ; Buffer tester macros
#include "config.inc"

;********************************************************************************

UDATA ; Register definitions:
ms_count RES 1 ; Millisecond counter
data_in RES 1 ; Input register
data_out RES 1 ; Output register
flash_led RES 1 ; Register used in led blinking
wait_count RES 1 ; Counter for signal testing
parameter RES 1 ; Parameter register

GLOBAL ms_count, flash_led, data_out, data_in, parameter

EXTERN input, output, wait, clear_all

PROG CODE
;********************************************************************************
; Function name: MAIN
; Registers used: wait_count, parameter, data_in, ms_count
; Description: Main test program. Infinite loop.
;********************************************************************************
MAIN

GLOBAL MAIN
power_off ; Turn off buffer input power
extraload_on ; Turn on load to discharge capacitors
delay .5 ; Wait 500 ms
disch_on ; Discharge capacitors

WAIT_BUTTON_LOOP
BTFSS PORTA,3
GOTO WAIT_BUTTON_LOOP
CALL input
test_cover

; TEST_BEGIN
CALL clear_all
CALL CHARGE ; Charge buffer

; V_TEST_MODE_A
bufload_on
delay .2
out 0x1E ; Turn on second led
flash 0x0E ; And flash it
vout_233 ; Set output voltage to 23,3
CALL input ; Read input signals
test_cover
delay A_Voltage_23_3_Time ; Wait 500 ms
CALL input ; Read input signals
test_cover
BTFSC data_in, active ; Test if active is set
GOTO TEST_FAULT ; If set test has failed...
vout_24 ; ... else set output voltage to 24
delay A_Voltage_24_0_Time ; Wait 500 ms
CALL input ; Read input signals
test_cover
vout_228 ; Set output voltage to 22,8
delay A_Voltage_22_8_Time ; Wait 500 ms
CALL WAIT_ACTIVE_ON ; Wait until buffer is active

; NORMAL_DISCHARGE
out 0x1D ; Turn on third led
flash 0x0D ; ...and flash it
CLRF ms_count ; Clear millisecond counter
load_on ; Turn on output load
BSF T1CON, TMR1ON ; Turn Timer1 ON
CALL WAIT_ACTIVE_OFF ; Wait until buffer is not active
BCF T1CON, TMR1ON ; Turn Timer1 OFF
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MOVLW Min_Buffer_Time ; Move 21 to W (210 milliseconds)
SUBWF ms_count,W ; Subtract W from ms_count and
BTFSS STATUS,C ; test if result is positive (buffer=>210ms)
GOTO TEST_FAULT ; If not then test has faulted
CALL input
btfsc data_in, boost_start
GOTO $-2
disch_on
out 0x1A ; Buzzer on
delay .5
out 0x0A ; Buzzer off
flash 0x0C ; Flash fourth led
CALL input
btfss cover
goto $-2
wait_button ; Wait for button press
CALL input
btfsc cover
goto $-2
flash_off ; Turn off flashing
CALL clear_all
out 0x1C ; Turn on fourth led
CALL CHARGE ; Charge buffer

; V_TEST_MODE_B
bufload_on
delay .2
out 0x1E ; Turn on second led
flash 0x0E ; And flash it
vout_228 ; Set output voltage to 22,8
CALL input ; Read input signals
test_cover
delay B_Voltage_22_8_Time ; Wait 500 ms
CALL input ; Read input signals
test_cover
BTFSC data_in, active ; Test if active is set
GOTO TEST_FAULT ; If set test has failed...
vout_24 ; ... else set output voltage to 24
delay B_Voltage_24_0_Time ; Wait 500 ms
CALL input ; Read input signals
test_cover
vout_223 ; Set output voltage to 22,3
delay B_Voltage_22_3_Time ; Wait 500 ms
CALL WAIT_ACTIVE_ON ; Wait until buffer is active

; EXTRA_DISCHARGE
out 0x1D ; Turn on third led
flash 0x0D ; ...and flash it
CLRF ms_count ; Clear millisecond counter
extraload_on ; Turn on output load
CALL WAIT_ACTIVE_OFF ; Wait until buffer is not active
CALL input
btfsc data_in, boost_start
GOTO $-2
disch_on
out 0x1A ; Buzzer on
delay d'5'
out 0x0A ; Buzzer off

WAIT_COVER_OPENED
CALL input
btfss cover
goto WAIT_COVER_OPENED

WAIT_COVER_CLOSED
CALL input
btfsc cover
goto WAIT_COVER_CLOSED
CALL clear_all
GOTO MAIN ; Goto beginning of main program

CHARGE
disch_off ; Turn off capacitor discharge
extraload_off
out 0x1F ; Turn on first led
flash 0x0F ; And flash it
vout_24 ; Set buffer input voltage to 24
power_on ; Turn on Input power
movi wait_count, d'20' ; Time before voltage must be over 50V

BOOST_START_LOOP
delay d'1'
CALL input ; Read input signals
test_cover
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BTFSC data_in, active ; Test "active" bit
GOTO TEST_FAULT ; If active is set goto fault
BTFSC data_in, ready ; Test "ready" bit
GOTO TEST_FAULT ; If ready is set goto fault
btfsc data_in, boost_start
GOTO BOOST_START
decfsz wait_count, F
GOTO BOOST_START_LOOP
GOTO TEST_FAULT

BOOST_START
boost_on ; Start charge boost
movi wait_count, Max_Boost_Time ; Time before voltage must be over 188 V

BOOST_STOP_LOOP
delay d'1'
CALL input ; Read input signals
test_cover
btfsc data_in, boost_stop
GOTO BOOST_STOP
decfsz wait_count, F
GOTO BOOST_STOP_LOOP
GOTO TEST_FAULT

BOOST_STOP
boost_off ; Turn off boost
movi wait_count, Max_Charge_Time ; Time before buffer must be ready

WAIT_READY_LOOP
delay .1 ; Wait 100 ms
CALL input ; Read input signals
test_cover
BTFSC data_in, ready ; Test if ready is active...
GOTO READY_OK
DECFSZ wait_count, F
GOTO WAIT_READY_LOOP ; ...if not read input again
GOTO TEST_FAULT

READY_OK
flash_off ; Stop flashing and...
out 0x1F ; ...turn on first led
RETURN

WAIT_ACTIVE_ON
CLRF wait_count

WAIT_ACTIVE_ON_LOOP
CALL input ; Read input signals
test_cover
BTFSC data_in, active ; Wait until active is set
GOTO ACTIVE_ON ;
BTFSC wait_count, 6
GOTO TEST_FAULT
delay .1 ; Wait 100 ms
INCF wait_count, F
GOTO WAIT_ACTIVE_ON_LOOP ;

ACTIVE_ON
bufload_off
power_off ; Turn off input power
flash_off ; Turn off led flashing
out 0x1E ; Turn on second led
RETURN

WAIT_ACTIVE_OFF
CLRF wait_count

WAIT_ACTIVE_OFF_LOOP
CALL input ; Read input signals
test_cover
BTFSS data_in, active ; Wait until buffer is not active
GOTO ACTIVE_OFF
BTFSC wait_count, 6
GOTO TEST_FAULT
delay .1
INCF wait_count, F
GOTO WAIT_ACTIVE_OFF_LOOP

ACTIVE_OFF
flash_off ; Turn flashing off
out 0x1D ; Turn on third led
RETURN

COVER_OPEN
power_off ; Turn off input power
extraload_on ; and turn on output load
flash_off

COVER_OPEN_WAIT
CALL input
btfsc data_in, boost_start
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GOTO COVER_OPEN_WAIT
disch_on
out 0x0F
out 0x0E
out 0x0D
out 0x0C
out 0x1B ; Turn on red led
out 0x1A ; Buzzer on
delay .5
out 0x0A ; Buzzer off
delay .5
CALL clear_all
GOTO MAIN

TEST_FAULT ; If test has faulted
power_off ; Turn off input power
extraload_on ; and turn on output load

TEST_FAULT_WAIT
CALL input
btfsc data_in, boost_start
GOTO TEST_FAULT_WAIT
disch_on
out 0x1B ; Turn on red led
out 0x1A ; Buzzer on
delay .5
out 0x0A ; Buzzer off
delay .5
wait_button ; Wait for button press
CALL clear_all
GOTO MAIN ; Goto beginning of main program

END


