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Sammanfattning 
Kraftelektronik AB i Växjö tillverkar en spänningslikriktare som kan konfigureras enligt 
kundens önskemål. Antalet parametrar som kan ändras uppgår till över 300 stycken och måste 
i nuläget konfigureras manuellt av en operatör. 

För att förenkla önskade de att vi utvecklade ett program så konfigurationen kunde utföras i 
Windows-miljö. 

Abstract 
Kraftelektronik AB in Växjö manufactures a power rectifier which can be configured 
according to a customer’s wish. The number of parameters which can be changed reach above 
300 and must today be configured manually by an operator. 

To simplify they wished that we developed a program so the configuration could be carried 
out in a Windows environment. 
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1 Förord 
Denna rapport är avrundningen på ett samarbete med Kraftelektronik AB i Växjö. De 
behövde hjälp med att utforma ett program som de kunde använda när de skulle konfigurera 
en av sina produkter. 

Vi har haft två handledare under arbetets gång, Mikael Petersson och Anders Haggren. Mikael 
Petersson var vår handledare och kontaktperson på Kraftelektronik AB och Anders Haggren 
vår handledare på MSI, Matematiska och systemtekniska institutionen vid Växjö universitet. 

 

Vi vill tacka följande personer: 

Mikael Petersson som har givit oss möjligheten att få göra detta arbete på Kraftelektronik AB, 
samt den goda hjälp vi fått när vi har stött på problem. 

Anders Haggren för handledningen vid MSI. 

 

 

Växjö universitet, 2004 

Martin Wallgren och Robert Sandberg 
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2 Företagspresentation 
Kraftelektronik AB grundades 1935 i Linköping där de först tillverkade batteriladdare. Sedan 
dess har man flyttat sin verksamhet till Surte och Växjö. Under 1996 startades ett dotterbolag 
i Hongkong, Kraft Electronics Ltd. Anledningen till detta var att man hade en exportandel på 
över 75 % till regionerna varför det var ett naturligt steg i utvecklingen att expandera hit.  

All produktion som Kraftelektronik AB står för tillverkas i Surte och Växjö medan man i 
Hongkong har inriktat sig på marknadsföring, teknisk support och efterförsäljning. I Växjö 
tillverkar man bl.a. laddningslikriktare av typen PCR1.  

Kraftelektronik AB har i dagsläget cirka 100 anställda som jobbar med marknadsföring, 
utveckling och tillverkning. Man har en omsättning på ungefär tio miljoner euro. 

                                                 
1 Power Center Rectifier. Laddningslikriktare med övervakning för avbrottsfri kraftförsörjning till system med 
höga krav på tillförlitlighet. 
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3 Bakgrund och syfte 
Laddningslikriktaren PCR finns att få i tre olika utföranden anpassade för olika spänningar, 
24–48 V och 110–220 V samt 440–500 V. Dessa har en grundinställning för larmnivåer samt 
hur dessa larm ska signaleras till omvärlden med lysdioder och relän. Om kunden vill ha en 
anpassning av dessa nivåer krävs i dagsläget att en operatör ställer in dessa för hand genom en 
knappsats på enheten. Antalet parametrar som kan ändras uppgår idag till cirka 300. Om flera 
enheter ska ha en likadan konfiguration måste man ändra på varje enhet. 

Kraftelektronik AB vill ha ett verktyg i Windows-miljö för att kunna ändra dessa parametrar 
på ett enkelt och smidigt sätt. Det finns även önskemål om att kunna spara konfigurationer för 
att vid ett senare tillfälle kunna ladda dessa igen och programmera en annan enhet. Även 
utskrift ska vara möjlig för arkivering och supportärenden. 
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4 Utförande 

4.1 Val av programmeringsspråk och miljö 
När projektet startade var vi tvungna att bestämma oss för vilket programspråk som skulle 
användas. Kraven var att det skulle vara portabelt samt kräva så lite som möjligt av datorn det 
skulle användas på. Valet stod mellan C#, Visual C++ och Visual Basic. Då C# och Visual 
Basic numera kräver .NET Framework för att kunna användas föll valet på Visual C++ med 
MFC2 som ramverk för att förenkla och snabba upp utvecklingstiden. Ännu en skillnad är att 
C# och Visual Basic inte kompileras till färdig maskinkod utan använder ett mellansteg kallat 
MSIL. MSIL tolkas sedan vid exekveringen av programmet och kompileras till maskinkod.  

Då vi valde Visual C++ som programmeringsspråk så föll valet naturligt på Microsoft Visual 
Studio .NET 2003 som utvecklingsmiljö eftersom det har bra funktioner för att använda MFC. 

4.2 Kommunikation över KraftNet 
Kretskortet som styr PCR är konstruerat för att kunna användas i en master/slav-konfiguration 
där ett kort agerar master och de andra slavar. Kommunikationen sker över fältbussen SIOX 
som är strömbaserad. Istället för att bygga en modul som konverterar från SIOX till RS232 
köptes en färdig enhet, K32, från Telefrang AB som konstruerat SIOX. 

PCR använder ett eget protokoll, KraftNet, som byggdes ut för att kunna stödja 
kommunikation med PC. 

Det första steget i vår uppgift var att få en fungerande kommunikation med avseende på 
paritet och kontrollsumma. För att få ett modulärt program skapades en separat modul som 
har hand om den grundläggande kommunikationen över KraftNet. Denna modul kan 
användas i framtida projekt som kräver kommunikation med PC. Modulen har funktioner för 
att skicka och ta emot data över KraftNet samt utföra beräkning och kontroll av paritet och 
kontrollsumma. 

4.2.1 Protokolluppbyggnad 
Protokollet som används i KraftNet är uppbyggt enligt figur 1 nedan. Med MSB menas de 
fyra högsta bitarna och med LSB de fyra lägsta bitarna. För att skicka en hel byte måste man 
koda denna som två separata byte innan de skickas över KraftNet. Exempelvis tecknet 0x3F 
kommer kodas som två byte, 0x03 och 0x0F. Det är dock inget krav på att antalet databitar 
måste vara jämnt, utan innehållet är fritt mellan 0–18 byte. 
 
Byte Innehåll 
1 Starttecken (STX), 0x02 
2 Mottagaradress, MSB 
3 Mottagaradress, LSB 
... Data, 0-18 byte 
N-2 Kontrollsumma, MSB 
N-1 Kontrollsumma, LSB 
N Sluttecken (ETX), 0x03 

Figur 1.  Protokolluppbyggnad 

                                                 
2 Microsoft Foundation Classes. Ett ramverk liknande Standard Template Library för C++ som innehåller klasser 
för att representera programfönster, länkade listor, hashtabeller och liknande. 
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Innan data kan skickas måste alla byte utom STX och ETX kodas med dess motsvarande 
ASCII-tecken innan de skickas. Se exempel i figur 2 nedan. Genom att göra detta kommer 
man aldrig få en kollision mellan kontrolltecknen och vanlig data. 
 
0x00 -> 0x30 (tecknet 0 i ASCII) 
0x01 -> 0x31 
... 
0x09 -> 0x39 
0x0A -> 0x41 (tecknet A i ASCII) 
0x0B -> 0x42 
... 
0x0F -> 0x46 

Figur 2. Kodning av data 

4.2.2 Kontrollsumma 
Kontrollsumman på ett paket beräknas efter att all data kodats till dess motsvarighet i ASCII. 
Kontrollsumman beräknas genom 8-bitars addition av alla byte fram till och inklusive byte 
N-3. ETX ingår inte i beräkningen. 

Efter beräkningen kodas kontrollsumman med dess motsvarighet i ASCII och infogas på plats 
N-2 och N-1. 

4.2.3 Paritet 
Alla byte som skickas över KraftNet måste ha jämn paritet. Bit 7 i varje byte används för 
detta ändamål. Även STX och ETX måste ha jämn paritet. 

4.2.4 Ta emot data 
Modulen har två olika sätt att ta emot data, det första innehåller ingen felkontroll alls utan 
läser bara det antal byte som begärs och returnerar dessa. Det andra sättet fungerar på 
paketnivå och kontrollerar starttecken, kontrollsumma, sluttecken och paritet. 

När man begär mottagning av ett helt paket så läser man in ett tecken i taget till dess att man 
mottagit STX, sedan läser man fram till ETX. Pariteten kontrolleras och en kontrollsumma 
beräknas på det mottagna paketet. Om den beräknade kontrollsumman inte skiljer sig från den 
i det mottagna paketet så avkodas paketet och kopieras till en buffert. Antalet lästa byte 
returneras. STX, adress, kontrollsumma och ETX kopieras inte till bufferten. 

Ett flödesschema för detta finns i bilaga 1. 

4.2.5 Skicka data 
När man vill skicka data till KraftNet finns det två möjligheter, antingen kan man skicka 
rådata som skickas direkt utan beräkning av paritet och kontrollsumma, eller så kan man 
använda funktionen i modulen för att skicka ett komplett paket. 

Väljer man det senare alternativet så ger man modulen ett följd av byte, där de första två är 
mottagaradressen uppdelat i MSB och LSB, resten behandlas som vanlig data. Först läggs 
STX till i den interna bufferten, sedan kodas hela följden av byte till dess motsvarighet i 
ASCII och kopieras till bufferten. En kontrollsumma beräknas samt ETX läggs till. 
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Ett flödesschema för detta finns i bilaga 2. 

4.3 Programmets utformning 

4.3.1 Önskemål 
Kraftelektronik hade vissa önskemål när vi påbörjade projektet om vilka funktioner som 
skulle finnas i programmet: 

 Möjlighet att ändra konfigurationer i PCR 

 Enkelt att använda 

 Kunna ändra gränssnittet när PCR får nya eller ändrade funktioner 

 Spara och ladda konfigurationer 

 Skriva ut konfigurationer 

4.3.2 Dynamiskt gränssnitt 
För att tillgodose önskemålet om att kunna ändra gränssnittet i framtiden valde vi att dela upp 
programmet i två delar, en statisk och en dynamisk. Den statiska delen har hand om de 
grundläggande funktionerna som menyer, kommunikation, spara och ladda. För att ändra 
dessa måste man kompilera om programmet. Den dynamiska delen är vad som bygger upp 
gränssnittet och styrs genom enkelt redigerbara filer. 

Genom att göra denna uppdelning så kan man i framtiden enkelt ändra gränssnittet om PCR 
får nya eller ändrade funktioner. Detta utan att behöva ha tillgång till en utvecklingsmiljö som 
stödjer Visual C++, istället räcker med en vanlig texteditor, t.ex. Anteckningar i Windows. 

I figur 3 kan man se hur programmet ser ut utan den dynamiska delen, i figur 4 med den 
anpassning som är möjlig genom externa filer. 

 
Figur 3.  Programmets huvudfönster utan anpassning 
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Figur 4. Programmets huvudfönster med anpassning 

4.3.2.1 Gränssnitt i HTML 
För att ge goda möjligheter till anpassning används en instans av Internet Explorer. Själva 
gränssnittet byggs upp av HTML-kod på samma sätt som en webbsida. För att få 
kommunikation med programmets statiska del används JavaScript samt DOM3. 

För inmatning från användaren används formulär. De olika typer av formulärfält som stöds är: 

 Knapp 

 Textfält 

 Kryssruta 

 Dolda fält 

 Rullgardinsmeny 

De krav som ställs på HTML-koden är följande: 

 Implementering av följande funktioner i JavaScript: 

o bool HTMLToProgram() anropas innan programmet använder DOM för att 
hämta värden från dokumentet. Kan användas för att kontrollera giltiga 
intervall för värden som användaren skrivit in samt beräkning av värden. 
Returnerar TRUE om allt lyckades, annars FALSE. 

o void SetValue(string, string) anropas för att sätta ett värde på en viss 
parameter. Saknar returvärde. 

o void ProgramToHTML() anropas när alla värden är satta. Kan användas till 
beräkning av nya värden att visa för användaren, t.ex. om mottaget värde måste 
divideras med 100 innan det visas för användaren. Saknar returvärde. 

 Ett formulärfält med namnet project_template som har mallens 
identifikationssträng. 

 Alla formulärfält måste ligga inom ett och samma formulär. 

 Endast ett formulär får förekomma. 

                                                 
3 Document Object Model, ett plattforms- och språkoberoende gränssnitt för att tillåta program och skript att 
dynamiskt komma åt och ändra innehållet, strukturen och stilen på dokument. 
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4.3.2.2 Minneskarta i XML 
För att programmet ska veta vilka minnesadresser som ska höra ihop med formulärfälten så 
används en XML-fil där alla parametrar finns listade (se figur 5). Kopplingen sker genom 
namnet på formulärfältet i HTML-filen (se figur 6) och namnet som finns listat i XML-filen. 
 
<item type="byte"> 
 <name>adr_hvolt1_relay_b</name> 
 <address>132</address> 
 <shifts>1</shifts> 
 <bitmask>0x01</bitmask> 
 <default id="1">0</default> 
 <default id="2">0</default> 
 <default id="3">0</default> 
 <default id="4">0</default> 
 <default id="5">0</default> 
 <default id="6">0</default> 
 <default id="7">0</default> 
</item> 

Figur 5. Utdrag ur XML-filen 
 
<input type="checkbox" name="adr_hvolt1_relay_b" value="1"> 

Figur 6. Utdrag ur HTML-filen 

De andra parametrarna i XML-filen styr hur datan från användaren ska behandlas innan den 
placeras i minnet. Parametern address anger var i minnet resultatet ska placeras. Shifts 
anger hur många bitar resultatet ska skiftas och bitmask styr vilken bitmask som appliceras. I 
C-kod fungerar det så här: 

adress = adress | ((värde << antal skiftningar) & bitmask) 

Anledningen till att man tar eller-funktionen av det befintliga värdet i adressen är att flera 
formulärfält kan påverka samma adress i minnet, men då olika bitar. 

De olika typer av parametrar som vi har valt att stödja är byte (8 bitar), word (16 bitar) och 
strängar. Strängarna är dock endast för beskrivning och kan inte överföras till PCR. 

4.3.3 Standardkonfigurationer 
Som tidigare nämnts har PCR olika standardkonfigurationer beroende på vilken spänning den 
är anpassad för. Vi valde att ta med stöd för detta i programmet så man enkelt kan påbörja ett 
nytt projekt med vissa standardinställningar. Detta sker genom menyn PCR - Ladda 
standardvärden.... När man väljer denna meny kommer dialogrutan ”Standardvärden” (se 
figur 7 nedan) fram där man kan välja de standardkonfigurationer som finns tillgängliga. Man 
kan välja ett alternativ antingen genom att markera det och trycka på OK, eller att 
dubbelklicka på ett av alternativen.  

Listan styrs av XML-filen där de finns listade med namn och id-nummer. Alla parametrar har 
sedan detta id-nummer med tillhörande standardvärde i XML-filen. 
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Figur 7. Dialogrutan "Standardvärden" 

4.3.4 Kommunikation med PCR 
Mjukvaran i PCR byggdes ut för att stödja kommunikation med PC enligt protokollet i figur 
8. Adressen till PC sattes till att alltid vara 18, eller 12 hexadecimalt. När ett svar skickas 
tillbaka använder man sin adress som avsändare, fast med MSB satt för att indikera att det är 
ett svarsmeddelande. Det är alltid PCR som initierar en överföring. 
 
PCR till PC 
Byte Innehåll 
1 Starttecken, 0x02 
2 Mottagaradress, MSB, 0x01 
3 Mottagaradress, LSB, 0x02 
4 Adress i EEPROM, MSB 
5 Adress i EEPROM, LSB 
6 Data i adress, MSB 
7 Data i adress, LSB 
8 Data i adress+1, MSB 
9 Data i adress+1, LSB 
10 Kontrollsumma, MSB 
11 Kontrollsumma, LSB 
12 Sluttecken, 0x03 
 
PC till PCR 
Byte Innehåll 
1 Starttecken, 0x02 
2 Avsändaradress, MSB, 0x09 
3 Avsändaradress, LSB, 0x02 
4 Adress i EEPROM, MSB  0xFF vid tomt meddelande 
5 Adress i EEPROM, LSB 
6 Data i adress, MSB  0x00 vid tomt meddelande 
7 Data i adress, LSB 
8 Data i adress+1, MSB  0x00 vid tomt meddelande 
9 Data i adress+1, LSB 
10 Kontrollsumma, MSB 
11 Kontrollsumma, LSB 
12 Sluttecken, 0x03 

Figur 8.  Protokoll för kommunikation mellan PC och PCR 

Kommunikationen med PCR kontrolleras av en egen tråd som alltid körs i bakgrunden så 
länge programmet är igång. Normalt sett är tråden inaktiv och svarar endast med tomma 
svarsmeddelanden. När programmet begär läsning eller skrivning av en konfiguration skickas 
ett meddelande till tråden att byta status. 

4.3.4.1 Läsa konfiguration 
När man väljer alternativet att läsa in en konfiguration från PCR så skickas meddelandet 
CHANGE_MODE med argumentet MODE_READ till kommunikationstråden. Efter att tråden 
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mottagit meddelandet ändras den interna statusen till INT_MODE_READ_WAIT, så att den vid 
nästa omgång parametrar från PCR börjar läsa in aktuell konfiguration. 

Man skickar även meddelandet SET_CALLBACK med en funktionspekare som argument. Denna 
funktionspekare används sedan för att rapportera tillbaka aktuell status från tråden så att 
programmet kan kontrollera om det uppstår några fel samt rapportera till användaren hur lång 
tid som är kvar på överföringen. 

När kommunikationstråden läser adress 0 från PCR så övergår den till INT_MODE_READ och 
börjar kopiera över data den får till ett internt minne. För varje adress som är klar anropar 
tråden genom funktionspekaren aktuell status. När den återigen läser adress 0 ändras läget till 
INT_MODE_READ_COMPLETE och den skickar ett meddelande via funktionspekaren att hela 
minnet är inläst. Tråden övergår sedan till INT_MODE_IDLE igen. 

Programmet skickar ett meddelande om att kopiera över kommunikationstrådens interna 
minne efter mottagandet. När kopieringen är slutförd uppdateras programmets interna 
datastruktur med de nya värdena, sedan skickas de till HTML-dokumentet med hjälp av ett 
JavaScript. 

Ett flödesschema för detta finns i bilaga 4. 

4.3.4.2 Skriva konfiguration 
Då man väljer att skriva en konfiguration till PCR så går programmet först igenom hela 
HTML-dokumentet med hjälp av DOM och sätter samman en intern kopia av hur minnet i 
PCR ska se ut och skickar denna till kommunikationstråden. 

Efter detta sätts tråden i läget INT_MODE_WRITE_WAIT genom ett anrop till CHANGE_MODE med 
argumentet MODE_WRITE. När tråden mottagit adress 0 övergår den till INT_MODE_WRITE och 
slutar skicka tomma svarsmeddelanden utan skickar istället den nya datan. Efter varje skickat 
paket rapporteras aktuell status tillbaka genom funktionspekaren.  

När adress 0 återigen mottagits övergår tråden till läget INT_MODE_WRITE_VERIFY och börjar 
verifiera att den data som kommer är samma som just skrevs. Om det inträffar ett fel så skrivs 
den adressen ännu en gång och verifieringen utförs igen. Detta kan upprepas upp till fem 
gånger innan programmet ger upp. 

När verifieringen är godkänd ändras trådens läge till INT_MODE_WRITE_COMPLETE och ett 
meddelande om en godkänd skrivning skickas genom funktionspekaren. Tråden övergår sedan 
till INT_MODE_IDLE igen. 

Ett flödesschema för detta finns i bilaga 5. 

4.4 Hantering av lagrade konfigurationer 
Ett av kraven på programmet var att lagringsmetoden skulle vara enkel att förstå och läsa. För 
att få ett enkelt filformat valdes XML som vi strukturerat enligt figur 9 nedan. Det enda kravet 
som ställs är att det finns en parameter som heter project_template där den 
konfigurationstyp man valt finns definierad. 
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<?xml version=”1.0” ?> 
<pcr> 
 <project> 
  <item> 
   <name>project_template</name> 
   <value>pcr_version_110</value> 
  </item> 
  <item> 
   <name>project_param_1</name> 
   <value>value2</value> 
  </item> 
 </project> 
 <items> 
  <item> 
   <name>param1</name> 
   <value>value3</value> 
  </item> 
  <item> 
   <name>param2</name> 
   <value>value4</value> 
  </item> 
  <item> 
   <name>param3</name> 
   <value>value5</value> 
  </item> 
 </items> 
</pcr> 

Figur 9.  Filformat för lagrade konfigurationer 

För att spara och ladda konfigurationer i programmet används några kommandon på Arkiv-
menyn. De är Öppna, Spara och Spara som, vilka är kända för de flesta Windows-användare. 
Även en lista över de fyra senast öppnade filerna finns på Arkiv-menyn för enkel åtkomst. 
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5 Slutord 
Programmet fungerar enligt de mål och krav som specificerats av Kraftelektronik AB. Vi har 
ännu inte testat programmet i produktionsmiljö, däremot fungerar det på det laborationskort vi 
fick låna under utvecklingen. 

Ett problem som vi inte räknade med uppstod under överföringen av konfigurationen mellan 
PC och PCR. När man skickar data från PC så inträffade det att vissa adresser i PCR var svåra 
att skriva till, därav kontrollen av skriven data. Detta kan bero på ett fel i kortets programvara 
då Kraftelektronik har samma problem när de initierar korten för första gången. 

Ett av önskemålen hade vi dock inte möjlighet att implementera p.g.a. tidsbrist. Önskemålet 
var att få indikation på vilka parametrar som användaren ändrat jämfört med den aktuella 
konfigurationen i PCR. 

Under arbetets gång har vi fått lära oss mer om programmering i Windows-miljö, speciellt 
med C++ tillsammans med MFC. Mycket av den utbildning vi fått tidigare på både 
grundläggande och mer avancerad nivå har varit till stor nytta under utvecklingen av 
programmet. 
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Bilaga 1. Flödesschema: Ta emot data i KraftNet 
Start

Läs ett tecken

Tecken = 
STX?

Nej

Läs ett tecken

Ja

Tecken = 
ETX?

Nej

Kontrollera 
paritet?

Ja

Paritet OK?Returnera 0 Nej

Beräkna 
kontrollsumma

Ja

Beräknad = 
mottagen?

Nej

Ja

Avkoda data från 
ASCII-kod

Returnerad 
data

Returnera antal 
mottagna byte

Kopiera mottagen 
data till buffer

Mottaget 
paket
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Bilaga 2. Flödesschema: Skicka data i KraftNet 
Start

Lägg till STX

Koda data till 
ASCII-kod

Inkommande 
data

Beräkna och lägg 
till kontrollsumma

Lägg till ETX

Sätt paritet på all 
data

Skicka paketet

Returnera antal 
skrivna byte

Paket att 
skicka
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Bilaga 3. Flödesschema: Kommunikationstråden för PCR 

Start

Läs in paket från 
KraftNet

Timeout?

Ja

Korrekt 
mottagare?

Nej
Nej

Behandla data

Skicka svar

Ja
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Bilaga 4. Flödesschema: Kommunikationstråd, Läsa 
konfiguration 

Start

Aktuellt läge?

READREAD_WAIT

Adress = 0? Skicka tomt 
svarsmeddelandeAdress = 0?

Ny status:
IDLE

Ja

Skriv data till 
internt minne

Nej

Ny status:
READ

Ja

IDLE

Slut

Första 
anropet?

Ja

Nej

Nej  
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Bilaga 5. Flödesschema: Kommunikationstråd, Skriva 
konfiguration 

Start

Aktuellt läge?

WRITEWRITE_WAIT WRITE_VERIFY IDLE

Adress = 0?

Ny status:
WRITE

Ja

Adress = 0? Adress = 0? Skicka tomt 
svarsmeddelande

SlutSkicka nytt 
minnesinnehåll

Nej

Slut

Ny status:
WRITE_VERIFY

Ja

Korrekt data
i minnet?

Nej Ja

Skicka nytt 
minnesinnehåll 

och utför 
verifiering igen

Nej

Slut

Ny status:
IDLE

Ja

Nej
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