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Sammanfattning 
Dagens fordon använder sig av elektroniska styrsystem i mycket stor utsträckning för att reglera 
olika funktioner. Jag, som yrkeslärare på gymnasieskolans fordonsprogram, ser en mycket 
begränsad möjlighet att undervisa eleverna så att en tillfredställande praktisk baskunskap kan 
uppnås kring områden som rör signalbehandling och konstruktion i dessa styrsystem. Med 
nuvarande undervisningsmetodik ges oftast enbart teoretiska kunskaper om olika 
märkesspecifika system. 

Efter att länge ha funderat kring hur undervisningen kan utvecklas kring dessa områden tror jag 
mig ha skapat ett hållbart koncept, med hjälp av en mikrokontroller med tillhörande 
styrkretskort samt några övriga sensorer och aktuatorer. 

Med hjälp av dessa hjälpmedel kan undervisningen utvecklas så att teoretiska förklaringar varvas 
med praktiska övningsexempel. Det ger också eleverna möjlighet att testa egna idéer genom 
egna experiment för att nå en djupare förståelse kring ämnet. Mitt mål med detta arbete har 
alltså varit att skapa ett undervisningsmaterial som kan användas i undervisningen för 
gymnasieskolans fordonsprogram. Undervisningsmaterialet kan ge eleverna en mer generell 
insikt inom området fordonselektroniska styrsystem, samt de generella regler som styr mjukvaror 
för att få en fungerande helhet i styrsystemen. 

Först i detta projekt valdes lämplig hårdvara ut i form av en mikrokontroller, ett 
experimentkretskort med tillhörande sensorer och aktuatorer. När detta var gjort inventerades 
fyra olika fordonselektroniska styrsystem, som har fått stå modell för undervisningsmaterialets 
innehåll. Detta för att skapa ett material som verkligen har inriktning mot moderna fordon. 
Varje lärobjekt har skapats genom att analysera signaltyperna från dessa fyra styrsystem, samt 
hur kunskap kring dessa signaler kan vidareutvecklas med ett praktiskt övningsexempel.  

Undervisningsmaterialet tar sin utgångspunkt i att teoretiska beskrivningar, tillsammans med en 
praktisk tillämpning, ger en bredare bild av de begränsningar som kommer av olika tekniska 
lösningar. Undervisningsmaterialet använder förklarande teoriavsnitt, beskrivande figurer och 
bilder, samt många övningsexempel för att även ge en praktisk förståelse kring teoriavsnitten. 

För att undervisningsmaterialet verkligen ska bli användbart för gymnasieelever så testades delar 
av materialet under två lektionsdagar i en fordonsklass på gymnasiet. I samband med dessa 
lektioner skrev eleverna en utvärderingstest och gav kommentarer. De flesta eleverna uttrycker 
att de haft roligt under dessa lektioner, vilket jag väljer att tolka som att materialet träffat rätt hos 
dessa elever. Efter att testlektionerna utvärderats har undervisningsmaterialet utvecklats på de 
svaga punkter som visat sig under dessa dagar. 

Även om materialet är utformat med många beskrivande bilder och förklarande text så är det i 
första hand tänkt att användas som ett material för undervisning i helklass med lärarledd 
undervisning. Genom att använda detta material i undervisningen på fordonsprogrammet, tror 
jag att det på ett bättre sätt kan ge eleverna en bredare kunskapsmässig bas att stå på inför ett 
framtida yrkesliv. 
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Summary 
Today's vehicles use electronic control systems to a large extent to regulate various different 
functions. The author sees a very limited possibility to teach students in high school automotive 
vocational training so that a satisfactory practical basic knowledge can be achieved on areas 
covering signal processing and the design of these controllers. Current teaching methodologies 
usually only gives a theoretical knowledge of various brand-specific systems. 
 
After a long time thoughts about how the teaching can be further developed around these areas, 
the author believes he has created a better way to teach these areas by using a microcontroller 
with associated control boards and a few other sensors and actuators. 
 
With the help of these gadgets, teaching can be further developed into a teaching material where 
theoretical explanations are interspersed with practical tutorials. It also gives students the 
opportunity to test their own ideas to by creating their own experiments in order to reach a 
deeper understanding of the subject. My goal with this work has therefore been to create an 
educational material that can be used in the teaching of students at high school automotive 
vocational training centers. This teaching material can provide students with a more general 
understanding in the area around vehicle electronic control systems, and establish understanding 
about general rules governing the software and hardware needed to get a functional control 
system in the end. 
 
First in this project an appropriate hardware was selected in the form of a microcontroller, an 
experimental circuit with associated sensors and actuators. When this was done, inventories of 
signals from four different vehicle electronic control system has stood model for the content of 
this teaching material. This was done in order to create a material that really has focus on control 
systems found in modern vehicles. Each learning object has been created by analyzing the signal 
types from these four controllers, and how knowledge of these signals can be further developed 
with a handy tutorial. 
 
The teaching material is based on the belief that theoretical descriptions along with a practical 
application gives a broader picture of the constraints that come from different technical 
solutions. The teaching material is using explanatory theory section, descriptive figures and 
images, as well as many tutorials to also provide a practical understanding of the theory sections. 
 
To ensure that the teaching material is truly useful for high school students, part of the material 
was tested by a student class during two days of test lessons. During these lessons the students 
wrote an evaluation test and gave comments. Most students say that they have had fun during 
these sessions, which the author chooses to interpret as the material succeeds to met the pupils 
previous knowledge. After the test sessions have been evaluated the teaching material has been 
further developed around the weak points that surfaced during the test lessons. 
 
Even if the material is designed with many descriptive pictures and explanatory text, it is 
primarily meant to be used as a material for teaching the whole class at once with teacher-led 
instruction. By using this teaching material on students at high school automotive vocational 
training, the writer believes that the students can establish a better and broader knowledge base 
for their future careers. 
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Abstract 

Denna rapport handlar om utveckling av ett undervisningsmaterial för elever på 
fordonsprogrammet inom området elektroniska styrsystem. Rapporten beskriver processen från 
idé fram till färdigt undervisningsmaterial. Detta har tagits fram för att ge eleverna en bredare, 
mer generell kunskap inom detta ämnesområde, än vad som är möjligt att få genom enbart 
teoretisk undervisning kring utvalda märkesspecifika system. Undervisningsmaterialet bygger på 
teoretiska avsnitt som varvas med praktiska övningar kring en mikrokontroller med tillhörande 
sensorer och aktuatorer. Genom att skapa korta styrprogram som hanterar dessa sensorer kan 
olika funktioner skapas med hjälp av mikrokontrollen. Detta gör att många av de delfunktioner 
som används inom fordonselektroniska styrsystem kan simuleras. 

Nyckelfraser:  
undervisning i fordonselektronik, mikrokontroller i undervisning, fordonselektroniska 
styrsystem, utveckling av undervisningsmaterial. 

 

English: 
This report covers the development of teaching materials dedicated for students at automotive 
vocational training high schools in the field of vehicle electronic control systems. The report 
describes the process involved from idea to finished product. This teaching material have been 
developed to give students a broader, more general knowledge in this subject area than what is 
possible to give them by solely using theoretical teaching on selected brand-specific systems. 
The teaching materials is written with theoretical sections which are interspersed with practical 
exercises with a microcontroller with associated sensors and actuators. By creating short control 
software examples that manages these sensors, different functions can be created using the 
microcontroller. This means that many of the sub functions that are used in automotive 
electronic control systems can be simulated. 

Keywords: 
Teaching vehicle electronics, microcontrollers in education, vehicle electronic control systems, 
development of teaching material. 
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Förord 
Denna rapport behandlar framtagningen av ett undervisningsmaterial som kan användas i 
gymnasieskolans fordonsprogram. Arbetet har inte utförts åt någon specifik organisation eller 
skola, men resultatet av arbetet, det vill säga själva undervisningsmaterialet kommer att användas 
i min undervisning vid arbetsplatsen Kungsmadskolans Fordonsprogram i Växjö Kommun.  

Tiden för genomförande av detta projekt är begränsad till 15 högskolepoäng, då det tagit form 
som ett examensarbete som avslut på mina studier till yrkeslärare inom fordonämnet vid 
Linnéuniversitetets yrkeslärarutbildning 2011. 

Då dessa rader skrivs första dagen i augusti månad 2011, känner jag som författare dels en stor 
lättnad över att ha rott detta projekt iland efter alla de ändlösa månader med faktaläsande, 
författande av teoretiska förklaringar samt skapandet av användbara övningsexempel till 
undervisningsmaterialet. Men också en smula stolthet över att äntligen vara framme vid 
mållinjen för min utbildning.  

Jag vill passa på att tacka mina kolleger som har bistått med idéer och varit bollplank då detta 
arbete tagits fram. Jag vill också tacka de elever som hjälpt mig utveckla materialet, Ylva Malm 
och övriga som hjälpt mig med renläsning samt korrigerat mitt språk. Vidare vill jag tacka mina 
studiekamrater vid Linnéuniversitetet och min mentor Pernilla Nilsson.  
Jag vill också tacka min familj som har stått ut med mig då jag varit i det närmaste socialt 
frånvarande de senaste åren.  

 

Odenslanda, augusti 2011 

Fredrik Johansson 
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1. Introduktion 

Det som föranledde detta arbete var en reflektion som jag länge burit på. Hur kan 
undervisningen utvecklas så att eleverna får med sig mer grundläggande generella 
kunskaper kring fordons olika elektroniska styrsystem? Dagens fordon använder sig av 
elektroniska styrsystem i mycket stor utsträckning för att reglera olika funktioner. 
Dessa styrsystem utväxlar dessutom digital information med varandra genom 
datanätverk inbyggda i fordonens elsystem. 

Undervisningen av detta ämne på gymnasiets fordonsprogram tenderar att bli abstrakt 
och till stora delar teoretisk, eftersom fordonstillverkare genom konstruktion och 
föreskriven reparationsmetodik låser möjligheterna för egna ändringar eller justeringar. 
Jag anser det är viktigt att eleverna ges möjlighet att själva få laborera och justera, för 
att därigenom se vad resultatet blir. Det kan ge en djupare förståelse för de olika 
principer som dessa system är uppbyggda kring och vilka möjligheter och 
begränsningar som följer av dessa konstruktioner. 

Syftet med detta arbete är att ta fram ett undervisningsmaterial som kan användas i 
undervisningen som en introduktion för undervisning i styrsystem. Min förhoppning 
är att den kunskap som detta undervisningsmaterial kan ge eleverna är mer användbar 
när de senare ska ta sig an diagnostik och felsökning på fordon. Detta genom att ge 
eleverna ett mer generellt, övergripande angreppssätt när de tar sig an problemlösning 
inom ämnet. 

I denna rapport nämns flera tekniska begrepp som kan vara obekanta för dig som 
läsare. Därför finns det en ordlista under punkt sju i denna rapport. 

Med undervisningsmaterial menas ett skrivet handledningmaterial men också de 
tekniska produkter som används för att genomföra de olika övningsexemplen i det 
skrivna materialet. 
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2. Bakgrund 

Alla elektroniska styrsystem i fordon styr i förlängningen någon form av mekanik. Det 
sker med grundval av signaler in till styrsystemet. Dessa signaler kan komma direkt 
eller via informationsdelning med andra datorer via datakommunikation (Anund, K.; 
Ohlsson, A. & Larsson, S. 2008, s.70).  

En ordlista med förklaringar för svåra tekniska ord finner du under punkt sju i denna 
rapport. 

2.1 Problem 

Jag ser en mycket begränsad möjlighet att genom traditionell undervisning ge eleverna 
praktisk baskunskap kring signalbehandling samt olika konstruktionsmöjligheter. 
Oftast ges enbart teoretiska kunskaper kring olika märkesspecifika system. Eleverna 
undervisas i ett visst förutbestämt, specifikt styrsystem. De lär sig hur just detta 
styrsystem fungerar, att de ska felsöka i en viss ordning och framför allt, göra som det 
står i dokumentationen. Det är sällan att undervisningen resulterar i en bredare, mer 
generell kunskap. En kunskap som bygger på förtrogenhet med att själv ha provat 
olika lösningar och på egen hand ha fått skapa och felsöka styrprogram.  

2.2 Pedagogisk grund 

Läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf-94, beskriver kunskap som fakta, 
förståelse, färdighet och förtroende. Undervisningen i skolan ska utformas så att 
eleverna ska ges möjlighet att få en översiktlig bild genom undervisningen, men denna 
är beroende av möjligheten av utforska samband mellan olika faktorer. Skolverket 
menar att sådan undervisning sporrar ett dynamiskt tänkande hos eleverna (Skolverket 
2006 s.6). 

Lärande handlar till stor del om att besitta olika slag av information, färdigheter och 
förståelse och utifrån dessa välja ut relevanta delar för att använda när ett nytt 
sammanhang ska läras in (Säljö, R. 2000 s. 141).  När situationen bjuder motstånd 
tvingas vi använda vår kreativa sida och skapa ny kunskap från befintlig, för att finna 
en lösning. Ibland kan individen behöva stöd i denna process för att komma vidare 
(Säljö, R. s.122). I den kunskap vi redan känner till finns nyckeln till att förstå nya 
situationer och sammanhang (a.a.).  

Lärande kan också hindras av flera faktorer bland annat ifall kunskapsstoffet inte tillför 
tillräckligt mycket ny kunskap relaterat till förkunskapen, eller då inlärningströskeln blir 
för stor för att ta in i ett steg (Illeris, K. 2007 s.183). Lärohinder respektive viljan att ta 
in kunskap är starkt förknippat med elevens inre motivation. Denna motivation hänger 
till stor del ihop med individens välbefinnande, hur väl kunskapsstoffet anpassats till 
mottagarna samt i vilket sammanhang det förs ut (Illeris, K. 2007 s.284). Man kan 
också relatera motivationen till självförtroende och detta växlar ihop med ifall eleverna 
förstår innehållet och klarar målen med undervisningen eller ej (Jenner, H. 2004 s.42).  

All kunskapsförmedling sker genom våra sinnen (Boström, L. 2004 s.19), t.ex. hörsel 
och syn vid en teorilektion, eller motorik som praktiskt handlag vid yrkesträning i en 



 

 
3 

Fredrik Johansson 

verkstad. Elever med så kallade inlärningssvårigheter lär sig bäst genom experiment 
och upplevelser (a.a. s.57). Detta talar för att ett undersökande laborerande arbetssätt 
kan vara en väg att gå för att lyckas få fler elever att klara undervisningsmålen. 

Undervisningens upplägg och materialet som används måste samtidigt väcka intresse 
och nyfikenhet och bör ha ett kreativt samt spännande upplägg för att påverka 
elevernas motivation i en positiv riktning (Schnell, Y. & Ziegbein, L. 2010 s.32). Det är 
också viktigt att läromedel förklarar målet med kunskapsinhämtningen och eleverna 
stimuleras att reflektera kring sin inlärning (a.a. s.33). Om eleverna tar en aktiv roll i sitt 
lärande, som t.ex. eget experimenterande, utvecklar eleverna lärometoder som passar 
dem istället för de som serveras av läraren (Avrin, M. 2004 s.4).  

Slutsatsen blir att en undervisning där eleverna hela tiden konfronteras med nya 
koncept och sammanhang men där det samtidigt finns en klar koppling till tidigare 
inhämtad kunskap gynnar inlärningen. I de fall då eleverna kör fast och behöver hjälp, 
bör hjälpen inrikta sig mot att få eleverna att finna rätt nyckel mellan sina tidigare 
kunskaper och den aktuella situationen.  

Undervisningens innehåll och genomförande bör knyta an till de kunskaper och den 
förståelse för omvärlden som dagens ungdomar har. Genom att utgå från en praktisk 
övning där eleverna själva kan experimentera och se resultatet direkt, motiveras 
eleverna att vilja lära sig kunskapsinnehållet. Samtidigt gynnas även elever som bäst lär 
sig genom att göra med händerna. Dessa övningar exemplifierar konkreta funktioner i 
fordonselektriska styrsystem och kommer framledes benämnas övningsexempel i 
denna rapport. 

2.3 Idé på lösning 

Efter att länge ha funderat kring hur en dylik undervisningsmetodik skulle te sig, tror 
jag mig kunna skapa ett hållbart koncept med hjälp av en mikrokontroller med 
tillhörande styrkretskort samt några övriga sensorer och aktuatorer. 

Genom att lära via praktiska övningsexempel kopplat med teoretiska förklaringar och 
ge möjlighet att testa egna idéer tror jag att eleverna får ökad faktakunskap, förståelse, 
färdighet och förtrogenhet kring ämnet, vilka föreskrivs i läroplanen (Skolverket 2006 
s.6). Med detta följer möjligheterna att värdera olika tekniska lösningars möjligheter, 
brister och problemområden vilket anses vara några av variablerna för yrkeskompetens 
(Carlsson, C.; Gerrevall, P. & Pettersson, A. 2007 s. 14). 

2.4 Mikrokontroller 

En mikrokontroller är en komplett dator i miniatyr komprimerad till en IC-krets, där 
både programminne och olika typer av in- och utgångar kan konfigureras utefter 
önskad funktion med hjälp av styrprogrammet (Morton, J. 2005 s. 2). Styrprogrammet 
skapas och överförs till mikrokontrollen med hjälp av en PC-dator. 

PICAXE® är en sådan mikrokontroller som särskilt lämpar sig för undervisning då 
programmeringsspråket i sig är enkelt och intuitivt att förstå. Picaxe tillverkas av en 
engelsk firma, Revolution Education Ltd, som också tillverkar olika 
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utvecklingskretskort. PICAXE® är ett registrerat varumärke som ägs av Revolution 
Education Ltd (Revolution Education Ltd 2011:1 s.11).   

Jag vill poängtera att jag inte har några kopplingar eller andra preferenser till 
Revolution Education Ltd. Jag finner bara deras produkter som lämpliga att använda i 
detta arbete. 
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3. Syfte och frågeställningar  

Mitt mål är att skapa ett undervisningsmaterial som kan användas för att ge en generell 
insikt inom området fordonselektroniska styrsystems komponenter samt de generella 
regler som styr mjukvaror för att få ett fungerande system. Den pedagogiska vinst som 
detta material är tänkt att ge återfinns i en bredare baskunskap inom området. Detta är 
viktig kunskap för att senare i undervisningen lära in specifika styrsystem på olika 
tillverkares olika fordonstyper. I ett senare skede då eleverna i sin yrkesbana ska 
diagnostisera andra  finesser och nya system som bygger på dessa grundläggande 
principer blir dessa erfarenheter värdefulla.  

Jag vill ge eleverna en praktisk insikt som kommer genom att ha fått laborera med 
både hårdvara och mjukvara samt visa på möjligheter men också begränsningar av 
olika tekniska lösningar. Detta ger möjligheter att snabbare och med större precision 
kunna särskilja mellan elektriska, mekaniska eller mjukvarufel i ett framtida yrkesliv 
som fordonstekniker. 

Materialet är tänkt att användas som en praktisk- teoretisk kopplings- och 
programmeringsövning. Teoretiska förklaringar förstärks med ett praktiskt 
övningsexempel och avslutas med att exemplifiera med var denna typ av 
implementering används på fordon. Alla övningsexempel är tänkta att relatera till olika 
delar i fordons el- eller styrsystem.  

3.1 Avgränsningar 

Detta ämne är stort och innehåller ett flertal olika teknikområden som alla utvecklas i 
snabb takt inbördes jämfört med varandra. Det innebär att ett fullständigt övergipande 
material som berör alla tänkbara aspekter inte låter sig göras. Särskilt inte inom ramen 
för den tid och de möjligheter som står tillbuds för detta arbete, som är begränsat till 
15 högskolepoäng.  

Det kommer att förekomma programmeringsexempel med källkod i stigande 
svårighetsgrad i materialet, men det primära syftet är inte att lära eleverna 
programmering. Syftet är att ge dem en förtrogenhet med hur styrprogram, givare och 
aktuatorer samverkar för att forma ett komplett styrsystem. 

Alla övningsexempel och tillhörande teoretiska genomgångar kommer medvetet att 
vara förenklade. Detta görs för att öka tydligheten i budskapet kring just denna 
kontext.  

Materialet är i första hand tänkt att används för framtida fordonstekniker som 
kommer arbeta med diagnos, felsökning och reparation av fordonselektroniska 
styrsystem. Materialet kommer således inte vara inriktat mot utvecklare eller 
konstruktörer. 

Materialet förutsätter att vissa förkunskaper finns hos eleverna. Det förutsätts 
grundläggande elektronikkunskaper med förståelse kring vanligt förekommande 
elektronikkomponenter som transistorer, dioder, elektromagneter och motstånd i olika 
former samt hur dessa kan kombineras för att uppnå olika tillämpningar. Dessutom 
bör de kunna hantera elektronik, PC-datorer och lödverktyg för elektronik. 
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4. Metod 

Först i detta projekt valdes lämplig hårdvara ut i form av en mikrokontroller och ett 
experimentkretskort. Urvalet baserades som en balans mellan enkelhet, flexibilitet och 
ekonomi. PICAXE-18 tutorialboard med mikrokontrollen PICAXE 18M2 valdes ut 
bland de övriga kandidaterna. Testexemplar av dessa införskaffades tillsammans med 
ett urval av olika komponenter som kunde kombineras till olika typer av givare eller 
aktuatorer.  

En ordlista med förklaringar för svåra tekniska ord finner du under punkt sju i denna 
rapport. 

4.1 Materialets innehåll 

För att skapa ett material som har inriktning mot fordon, har fyra olika 
fordonselektroniska styrsystem stått som modell. Genom dessa referenssystem har 
olika in- och utgångssignaler sammanställts. De signal-, givare och aktuatortyper som 
förekommer i dessa system har fått utgöra en bakgrund vid utformningen av 
materialet. Informationen kring dessa fyra referenssystem, kommer från respektive 
fordonstillverkares tekniska dokumentation.   

De styrsystem som stått modell är: Ett motorstyrsystem som sitter monterat på en 
Ford Focus 1.8 bensin (Etis, Ford 2011:1). Ett motorstyrsystem som är monterat på 
en Volvo V60 5cylindrig diesel (Vida, Volvo 2011:1). En klimatanläggnings styrsystem 
som är monterat på en Citroën DS3 (Service, Citroën). Slutligen ett reglersystem för en 
automatiskt manövrerad cabriolet på en Volvo C70 2011 (Vida, Volvo 2011:2).  

Genom att sortera ut signalerna från referenssystemen och sammanställa dem efter 
signaltyp, har huvudspåren för materialets innehåll utkristalliserat sig. Samma metodik 
tillämpades på olika typer av givare och aktuatorer.  

Därefter uteslöts de typer av in- och utgångar som bedömdes vara alltför svåra att 
exemplifiera i praktiken via de experimentkretskort som valts, eller andra begränsande 
faktorer. Till dessa signaltyper hörde snabba pulsade signaler men också elektroniskt 
styrda plusmatningsströmställare, så kallade "high side switches" (Del Croce, P. & 
Deutschmann, B. 2011 s.89). Bilaga 1 beskriver hur hela denna process har gått till.  

När detta sammanställts påbörjades framtagningen av övningsexempel som relaterar 
till de utvalda signalerna. Genom att utgå från programmeringsmanualen (Revolution 
Education Ltd 2011:2) för mikrokontrollen och respektive punkt bland de signaler 
som utkristalliserats från referenssystemen, gick det att skapa övningsexempel som 
visar praktiskt hur just denna signaltyp fungerar. Det gick också att visa hur 
signalbehandlingen för denna kan se ut internt i mikrokontrollen. 

4.2 Skapa undervisningsmaterialet 

Parallellt med detta har ett dokument börjat byggas upp med olika områden i olika 
kapitel. Kapitel två innehåller en beskrivning på montering kompletterad med bilder 
och förklaringar på hur monteringen ska ske. Kapitel tre beskriver hur man använder 
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programmeringsverktyget PICAXE Programming editor och USB programmeringskabeln 
AXE027. Instruktionerna för detta utarbetades tillsammans med flera skärmbilder och 
exemplifieras med ett enkelt övningsexempel. Detta övningsexempel används också 
för att visa vad de olika BASIC kommandona utför genom att stega genom 
programmet via simuleringen som är inbyggd i PICAXE Programming Editor. Kapitlen 
därefter behandlar de mer fordonsspecifika områdena inom ämnet. 

Varje övningsexempel har skapats genom att analysera kunskapsstoffet som 
undervisningsmaterialet ska behandla, samt hur detta kan ske genom den hårdvara 
som finns tillgänglig. I förekommande fall har olika aktuatorer och givare tillfogats till 
hårdvarusatsen. När ett övningsexempel har skapats och testats har det därefter 
nagelfarits för att försöka förenkla det ytterligare.  

En genomgående tanke i utvecklingen av undervisningsmaterialet har varit att endast 
tillföra ett nytt koncept per övningsexempel. Till en början infogas en tydligt 
förklarande text av vad varje rad i källkoden åstadkommer. Varje övningsexempel 
bygger på kunskap från föregående övning, som en stigande kunskapstrappa. 

När nya koncept kommit in i bilden har ett inledande teoriavsnitt författats. Till 
exempel placerades kapitlet om datorminne och variabler tillsammans med kapitlet om 
AD-omvandlare eftersom detta övningsexempel kräver mellanlagring av data. 

Faktakunskaper som krävts för att författa de teoretiska delarna har kommit ifrån 
många olika källor. Både teknisk dokumentation från fordons- och 
elektroniktillverkare, men också information från olika läromedel samt uppslagsverk 
på internet har använts. Jag har också i viss mån utgått från mina förkunskaper inom 
ämnet. 

4.3 Testlektion, utvärdering och förbättring 

När undervisningsmaterialet var så pass utvecklat att det bedömts fungera i 
undervisning, testades det under två undervisningsdagar med en elevgrupp på 16 
elever i en fordonsklass. Detta skedde på min arbetsplats Kungsmadskolan, Växjö 
kommun.  

Det gick till så att eleverna sattes att arbeta två och två med en laptop samt en 
hårdvarusats. Därefter fick de laborera med varje övningsexempel och prova att 
förändra programkoden efter egen förståelse. När det var dags att införa ett nytt 
kunskapsstoff gick jag igenom det viktigaste från respektive övningsexempel och 
förhörde mig hur de olika teamen hade uppfattat kunskapsstoffet. Därefter 
korrigerades missuppfattningar före nästa övning. 

Endast första delen av materialet hann gås igenom under dessa två dagar. 
Erfarenheterna från detta visade på några svaga punkter i undervisningsmaterialet. 
Men också på att tiden för genomförandet hade varit knapp. Bland annat infördes fler 
praktiska övningsexempel kring området minne och variabler.  

I direkt anslutning med dessa lektioner fick eleverna skriva en utvärderingstest och ge 
kommentarer. Utformningen av detta test redovisas i bilaga 2. Testet är utformat för 
att utvärdera om eleverna förstått sammanhangen i materialet samt hur dessa knyter an 
till ett fordonselektriskt system.  
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Svaren som gavs på detta test samt de kommentarer eleverna gav har varit vägledande 
vid vidareutvecklingen av materialet fram till färdig produkt. De förändringar som 
gjorts i utbildningsmaterialet efter detta utvärderingstest är gjorda med hänsyn till de 
teoretiska förklaringar som jag funnit bland pedagogisk litteratur och 
doktorsavhandlingar inom angränsande områden.  

4.4 Metodkritik 

Metoden, som valts för att skapa materialet, har till största delen fungerat bra. Den 
ovan beskrivna provningen av materialet visade på att det i samband med lärarledd 
undervisning till stora delar fungerat som tänkt. De svaga punkter som fanns kom på 
detta sätt upp till ytan och visade vad som behövde förtydligas i den vidare 
framtagningen av materialet. 

Metoden för att utvärdera materialet gavs i form av en kombinerad test- och 
utvärderingsblankett. Eftersom grundtanken med materialet i denna undervisning är 
att bredda elevernas kunskaper i hur olika delar av elektroniska styrsystem är 
konstruerade samt hur de bäst felsöks, var frågorna inriktade mot området kring givar- 
och aktuatorsignaler.  

Den tillgängliga tiden för denna undervisning var endast två undervisningsdagar vilket 
tyvärr innebar att hela materialet inte hann gås igenom. Det innebär att testen på hur 
materialet fungerar i en undervisningsmiljö endast kan omfatta de första ca 60 sidorna. 
Syftet med denna testundervisning var dock i första hand att utveckla och förbättra 
undervisningsmaterialet, samt ge en fingervisning av hur resten av materialet bör 
utarbetas. Syftet var således inte att utvärdera och jämföra olika undervisningsmaterial 
eller metoder med varandra. 
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5. Resultat 

Undervisningsmaterialet tar sin utgångspunkt i att praktisk tillämpning tillsammans 
med teoretiska beskrivningar, ger en bredare bild av de begränsningar som olika 
tekniska lösningar ger inom området fordonselektriska styrsystem. Eleverna ska ges 
möjlighet att utöka sin repertoar med kända tekniska lösningar som fordonstillverkare 
kan tillämpa på olika faktiska problem. När eleverna senare ska utföra felsökningar, 
dvs. problemlösningar, på fordon så hjälper dessa insikter till för att snabbt sätta sig in 
i problemet och därigenom snabbt kunna finna en lösning. Laurillard. (2000 s.174) 
beskriver detta som gestaltningsteori vid problemlösning.   

En ordlista med förklaringar för svåra tekniska ord finner du under punkt sju i denna 
rapport. 

5.1 Hårdvaruval 

I ett tidigt skede utvärderades lämplig hårdvarusats att använda i materialet. Ett 
flexibelt, programmerbart kretskort som också har en enkel programmeringsprocedur 
krävdes. Dessutom underlättar en simuleringslösning i mjukvaran för att visa vad som 
sker internt i mikrokontrollen. Eftersom detta projekt är tänkt att visa hur hårdvara 
interagerar med mjukvara så är det även viktigt att programmeringsspråk och 
programmeringsprocedur är så enkel som möjligt. En prisvärd lösning betyder 
dessutom större möjligheter för skolor att skaffa fler hårdvarusatser.  Tre olika 
elektroniktillverkares produkter undersöktes för att finna en lämplig hårdvarubas att 
utgå ifrån. Dessa produkter beskrivs nedan.  

 

Arduino 
Arduino är en open source lösning som bygger på att man skaffar tilläggsmoduler, så 
kallade shields. Dessa shields kan utformas för att nå olika mål t.ex. effektutgångar. 
Programmeringsspråk och verktyg är enkelt att använda, men programmeringsspråket 
ställer högre krav på användaren än övriga lösningar. t.ex. varje rad måste avslutas med 
semicolon och den gör åtskillnad mellan gemena och versala bokstäver i 
programkoden (Arduino 2011).  

 

BASIC Stamp  
BASIC Stamp är en produkt som tillverkas av Parallax Inc. Detta är en lösning som är 
enkel att programmera och använder en enkel dialekt av BASIC som 
programmeringsspråk. Detta gör att fokus inte behöver koncentreras på att lära in 
språkliga misstag som till exempel att blanda gemener och versaler. Experimentkorten 
är något dyrare än övriga lösningar och de har heller inga effektutgångar integrerade på 
de enklare kretskorten (Parallax 2010). 

 

PICAXE 
PICAXE är en mikrokontroller som tillverkas av Revolution Education Ltd som också 
tillverkar experimentkretskort för dessa kontrollers. Dessa har som hårdvarusats lägst 
pris av de undersökta modulerna. Experimentkortet har också flera effektutgångar 
samt en enkel display inbyggd på ett av introduktionskretskorten (Revolution 
Education Ltd 2010:1 s.1). Programmeringsspråket i PICAXE är en dialekt av BASIC 
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som ter sig lika enkelt att lära som BASIC språket i BASIC Stamp (Revolution 
Education Ltd 2011:1 s.68-81) (Parallax 2010). 

 

Vald hårdvara 
Valet föll på PICAXE-18 tutorialboard med mikrokontrollen PICAXE 18M2. Denna 
produkt har ett enkelt programmeringsspråk i BASIC och är mycket prisvärd jämfört 
med de andra lösningarna som undersökts. Just detta kretskort har också 4 st 
effektutgångar som klarar att sänka 500mA per kanal (Techsupplies 2010). Med sänka 
menas dra ned en 500mA elektrisk last till nära nog noll volt. 

Jag vill ännu en gång poängtera att jag inte har några kopplingar eller andra preferenser 
till Revolution Education Ltd. Vid min utvärdering fann jag helt enkelt deras 
produkter som lämpligast att använda i detta arbete. 

 

Komponentlista 
När valet av mikrokontroller och urvalet av de signaltyper som materialet ska behandla 
var färdigt, upprättades en inköpslista med komponenter som behövs för att 
genomföra undervisningen. Bilaga 2 visar vilka komponenter som används i materialet 
samt artikelnummer hos respektive leverantör. Urvalet skedde med grundval på 
tillgänglighet och prisnivå. 

5.2 Materialets inriktning 

Hur inventeringen skett av de områden som materialet ska behandla, finns 
dokumenterat i bilaga 1 tillsammans med en enkel beskrivning av respektive typ. 
Denna sammanställning visar att materialet bland annat ska behandla dessa områden:   

Piezo 
Funktion och princip bakom piezo ska behandlas i materialet. Piezohögtalaren i vald 
hårdvara kan användas vid flera övningsexempel som utenhet. Finns det möjlighet att 
använda densamma som vibrationsgivare tillsammans med AD-omvandlaren är det ett 
plus. 

Potentiometer 
Potentiometern ska finnas med i materialet. Den går att exemplifiera som en analog 
signal som visar på nyttan med AD-omvandlaren. En potentiometer är ett reglerbart 
motstånd som vanligen regleras genom att vrida på en axel t.ex. en spjällaxel eller 
gaspedal.  

Ljus- och temperaturberoende motstånd 
Ett övningsexempel som visar på användning av AD-omvandlare och ett ljusberoende 
LDR motstånd bör skapas. Temperaturberoende NTC motstånd reagerar 
långsammare än LDR. Detta kan utnyttjas för en mätövning med extern voltmätare 
för att visa hur mätning på olika temperaturgivare bör ske. 

Halleffekt eller magnetflödesgivare 
Hallgivare bör finnas med som övningsexempel i materialet och då visa på funktionen 
av moderna 2 trådars hallgivare, som ger signal med ändring av strömmen genom 
givaren. Här krävs också en magnet eftersom denna givartyp mäter styrkan på ett 
magnetfält. 
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Steg- och DC-motorer 
Stegmotorer ska finnas med i materialet. Stegmotorer går att exemplifiera och förklara 
funktionsprincipen på drivkretsen genom att visa med lampor parallellt med 
utgångarna. DC-motorer ska finnas med i materialet. De lämpar sig bra för att 
exemplifiera effektstyrning med PWM. 

5.3 Framtagning av undervisningsmaterialet 

Detta undervisningsmaterial har tagits fram med ambitionen att behandla de olika 
signaler som redovisas i avsnitt 5.2. Det behandlar också tangerande kunskap och 
annan kunskap som är nödvändig för att förstå kunskapsstoffet. Som exempel kan 
nämnas arbetsminne och variabler. Materialet är utformad med teoretiska textavsnitt, 
övningsexempel med bilder och programkod samt förklarande text i anslutning till 
programkoden.  

De avsnitt som bedömts svåra har följts upp med flera övningsexempel som visar på 
olika infallsvinklar för samma problem, vilket underlättar förståelsen genom att ge fler 
förklaringsmodeller att reflektera kring, samtidigt som undervisningen varieras. Ett bra 
läromedel ska stimulera till reflektion (Schnell, Y. & Ziegbein, L. 2010 s.33).  

En öppen diskussion mellan lärare och elever efter varje övningsexempel är tänkt att 
förstärka elevernas kunskap genom att de tvingas reflektera över vad de precis har 
skapat med övningsexemplet.  

5.3.1 Montering, programmeringsverktyg och styrprogram 

Monteringen av kretskortet beskrivs som det första praktiska momentet i materialet. 
Det förutsätts viss lödvana bland eleverna innan de börjar ta sig an denna uppgift. 
Flera bilder illustrerar hur detaljerna ska lödas fast samt saker att beakta under detta 
moment. Dessa bilder följs upp med förklarande text. 

Kapitlet därefter behandlar installation och hantering av programmeringsverktyget i en 
vanlig PC-baserad dator. I samband med detta presenteras programkoden för ett 
första enkelt styrprogram samt hur det är möjligt att simulera funktionen på detta 
program i PC-datorn och stega fram rad för rad i programkoden. Dessa illustreras med 
flera skärmbilder i materialet. 

Bild 1 visar hur skruvplinten ska lödas fast på kretskortet. 
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Bild 2 visar hur simuleringsfunktionen fungerar 

 

Programkodsexemplen förklaras i samband med exemplet. Till en början förklaras rad 
för rad vad varje kommando gör. Senare förklaras endast nyligen tillförda kommandon 
och begrepp. 

Dessa övningsexempel visar på en av de bakomliggande pedagogiska tankarna med 
materialet. Eftersom eleverna förutsätts kunna löda sedan tidigare introduceras de till 
ett okänt undervisningsmaterial genom att börja med en aktivitet som de redan känner 
till. Därigenom minimeras risken för misslyckande och elevernas första möte med 
detta okända programmerings- och elektronikprojekt blir positivt. Detta gynnar 
elevernas inre motivation genom att de får ett realistiskt delmål som de känner att de 
kan klara av (Jenner, H. 2004 s.44). 

5.3.2 Piezoeffekten 

Piezoeffekten relaterar till den elektriska spänningen som uppstår i kristallmaterial vid 
mekanisk påverkan (Fraden, J. 2010 s.86-93). Det går också få kristallen att deformeras 
genom att lägga en spänning över kristallen, vilket gör att effekten kan utnyttjas både i 
givare och i aktuatorer (a.a.).  

För att presentera detta på ett lättförståeligt vis påbörjades avsnittet med en 
beskrivning av hur denna effekt ter sig rent elektromekaniskt. med hjälp av figur och 
beskrivande text. 

 

Figur 1, visar hur piezoeffekten illustreras i materialet 
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Piezoeffekten följs upp med mer förklarande text och flera övningsexempel med 
piezohögtalaren som aktuator både som summer och för att spela musik. I ett senare 
skede när analoga insignaler introducerats och AD-omvandling förklarats, så finns det 
ett övningsexempel där piezokristallen i högtalaren agerar sensor. Detta för att 
exemplifiera hur signalen från en piezoelektrisk tryck- eller vibrationsgivare behandlas. 

Möjligheten att spela musik genom denna primitiva högtalare visas i materialet som ett 
övningsexempel. Detta musikexempel används som en motivationsfaktor och för att 
göra materialet mer spännande. Det ger även eleverna en naturlig punkt för att 
reflektera kring hur det som de precis lärt i teoriavsnittet ska kopplas ihop med vad de 
precis upplevt i verkligheten. Ett läromedel bör stimulera till reflektion och vara 
spännande för eleverna för att de ska ta till sig kunskapsmassan (Schnell, Y. & 
Ziegbein, L. 2010 s.33). 

5.3.3 AD-omvandling 

Det är vanligt att signalspänningar i styrsystem varierar beroende på en yttre faktor, 
t.ex. temperatur eller tryck. Signalerna från dessa givare lämnas som en varierande 
spänningsnivå till styrsystemet. En Analog till Digital omvandlare, omvandlar den 
analoga spänningen till ett digital värde. Maxvärdet divideras med antalet möjliga 
värden. Detta gör att det digitala värdets noggrannhet är beroende av antalet möjliga 
steg, kallas för upplösning och anges som antalet digitala bitar som värdet lagras i 
(Fraden, J. 2010 s.99). 

Figur 2 visar på hur en insignal till en AD-omvandlares når upp till rätt värde 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessa figurer används för att tillsammans med texten förklara konceptet med AD-
omvandling. AD-omvandlaren exemplifierar på vilken nivå undervisningsmaterialet 
placerar sig på. Koncept och övergripande funktion förklaras, men intern specifik 
konstruktion för just denna mikrokontroller har lämnats utanför.  Björklund (2008 
s.78) menar att för djupgående förklaringar ökar den kognitiva belastningen utan 
egentlig anledning då funktionen är viktigare än djupare förståelse av själva 
konstruktionen.  

För att exemplifiera användningsområdet med AD-omvandlare så finns flera 
övningsexempel där analoga signaler behandlas t.ex. genom att använda signalen från 
det förmonterade ljusberoende motståndet på kretskortet. Detta visar hur en yttre 
fysikalisk påverkan, ljuset, påverkar spänningsnivån i en spänningsdelare. 

Ett annat övningsexempel på analog spänningsmätning via AD-omvandlaren är att 
visa hur ett piezoelement kan användas som en tryckgivare. På detta vis kombineras 
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dessa båda kunskapsområden i ett övningsexempel. Denna sensorkonstruktion där 
piezoelement används återfinns på många olika ställen bland referensstyrsystemen. 

Figur 3 visar programkoden för exemplet med piezo som tryckgivare 

 
Bild 3 visar exemplet med piezo som givare 

 

Ovanstående övningsexempel med AD-omvandling visar på hur konceptet först 
förklaras teoretiskt för att senare genom flera andra praktiska övningsexempel leda 
fram till exemplet i figur 3 och bild 3. Genom att knyta ihop tidigare inlärd kunskap 
om piezokristaller med ett övningsexempel kring en AD-omvandlare får eleverna en 
bättre helhetssyn kring dessa båda kontexter. Dessutom visas hur en krets med 
piezoelektrisk tryckgivare kan te sig. Denna givartyp är vanligt förekommande bland 
referensstyrsystemen.     

' exempel där piezo högtalaren agerar sensor  

dirsB = %10111111 ' alla portB som utgångar UTOM  

                  ' kanal 6 som måste agera  

                  ' ingång eftersom denna sitter  

                  ' monterad till sensorn. 

main: 

    readadc B.6, b0 ' högtalare som sensor 

 

    if b0 < 10 then 

        outpinsB = %00000000 

    else if b0 < 20 then 

        outpinsB = %00000001 

    else if b0 < 30 then 

        outpinsB = %00000011 

    else if b0 < 40 then 

        outpinsB = %00000111 

    else if b0 < 50 then 

        outpinsB = %00001111 

    else if b0 < 60 then 

        outpinsB = %00011111 

    else  

        outpinsB = %00111111 

    end if 

 

    goto main 
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5.3.4 Datakommunikation  

Många styrsystem använder olika former av seriell datakommunikation för att dela 
information mellan olika enheter, se bilaga 1 för en sammanställning i de valda 
referensstyrsystemen. Grunden till seriell datakommunikation förklaras genom att visa 
hur en UART meddelanderam fungerar. En UART (Universal Asynchronous Reciever 
Transmitter) sänder genom att sända 1a eller 0a via en tidsbaserad lucka genom en 
sändarledning (Huang, A. 2005 s.408). Varje meddelanderam i en UART börjar med 
en startbit som alltid är låg och avslutats med en eller flera stopbitar som alltid är höga 
(a.a. s.416). I Picaxe sänds alltid 8 bitar ingen paritetsbit och endast en stopbit 
(Revolution Education Ltd 2011:2 s.202).  

För att effektivt förklara seriell överföring beskrivs även bokstäver och koncepten med 
teckentabeller där varje bokstavstecken har ett heltalsvärde. Detta förklaras med den 
enklaste typen dvs. en så kallad ASCII tabell. 

Figur 4 visar hur sändning av meddelanden illustreras 

 

 

Denna figur åtföljs med förklarande text kring hur den ska tolkas samt följs upp med 
flera praktiska övningsexempel liknade de som visas i figur 3 samt bild 3. För att väcka 
nyfikenheten bland eleverna är ett av exemplen inriktade mot att styra varandras 
utgångar. Det visar på vikten av att det finns en gemensam spänningsreferens och hur 
enkelt signalen kan störas ut. Kunskap från detta avsnitt ligger till grund för senare 
övningsexempel kring meddelandestruktur i databussar. Det är samtidigt ett teoretiskt 
krävande avsnitt, varför det ovan beskrivna praktiska exemplet är tänkt att fungera 
som motivationsskapare genom att ge en praktisk tillämpning kring detta område.  

Seriell kommunikation via UART exemplifieras med flera övningsexempel både 
mellan PC-dator och styrkort men också mellan två olika styrkort. För att bättre förstå 
detta finns en förklaring av konceptet med kommunikationsprotokoll med i 
undervisningsmaterialet. Seriell överföring samt vikten av protokoll förklaras och 
exemplifieras både via en serieterminal, men också via ett externt program designat i 
en HTA fil (HTml for Application). Programmet visar hur PC-datorn kan 
kommunicera med kretskortet via Picaxe programmeringskabel. Det sker genom att 
skicka bokstäver till styrkortet. Dessa bokstäver ger kommandon till kretskortet och 
utgör då ett enkelt protokoll. 

Dator 1 
Sändare 

Dator 2 
Mottagare 

Serie kabel 

Synkronisering tidsbestämd (UART) 
Överföra 2st heltal 0xAA (10101010) och 0xCC (11001100) 

1a 
0a 

5V 
0V 

Startbit 
1 bit 

Stopbit 
1 bit 

8 databitar 
LSB först 

UART ram 1 = 0xAA UART ram 2 = 0xCC 

Startbit 
1 bit 

Stopbit 
1 bit 

8 databitar 
LSB först 

Spänning i seriekabeln 
på en tidslinje 

1a 

0a 
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Bild 4 visar hur interfacet för denna applikation förklaras 

 

 

För att variera undervisningen men också för att visa hur kommunikationen mellan ett 
styrdon i ett tänkt fordon och en diagnosdator kan fungera, togs ovanstående 
applikation fram. Den är frikopplad från den normala programmeringsmiljön som 
hittills använts. Den visar på hur enkla kommandon skickas mellan styrkort och PC-
dator och genom dessa kan applikationen visa både datalista och rita en graf på 
ingångarnas värde. Samtidigt som det går att styra utgångarna på kretskortet, precis 
som diagnosinstrument gör när ett fordons styrsystem diagnosticeras. De olika 
kommandona visas på skärmen så det enkelt går att följa processen. 

Genom detta praktiska övningsexempel får eleverna en ytterligare koppling mellan 
tidigare erfarenhet kring felsökning med diagnosinstrument samt deras nyvunna 
kunskap kring datakommunikation och protokoll. På detta vis konkretiseras nyttan 
med undervisningen i detta sammanhang och målsättningen tydliggörs samtidigt som 
läromaterialet använder flera olika dimensioner, vilket Schnell och Ziegbein (2010 s.33) 
beskriver att ett läromedel bör ha. 

Välj rätt comport för 
programmeringskabeln 

Sätt värden på utgångarna 

Visar på kommunikationen mellan 
datorprogram och picaxe 

Ingångarnas värden 
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5.4 Utvärdering efter testlektioner 

För att materialet verkligen ska bli användbart för gymnasieelever så testades delar av 
materialet under två lektionsdagar i en fordonsklass. I samband med dessa lektioner, 
skrev eleverna en utvärderingstest och gav kommentarer. Utformningen av detta test 
redovisas i bilaga 2. 

Kommentarerna visar på att materialet till stora delar upplevts som positiv, med svar 
som:   "Kul och lärorikt."  

och  "Det var kul, speciellt när man fick göra ljudkommandon."  

Samtidigt visar kommentarerna på att ämnet är komplicerat och tiden var knapp. En 
skriver:  "Det har varit roligare än jag trodde att det skulle vara. Fast ganska svårt när man 
 inte hade kommit in i det." 
En annan elev skriver:  
 "Det var en kort kurs men en bra. Kanske lite för kort. Det gick för fort." 

Dessa kommentarer visar att materialet har potential att väcka intresse och därigenom 
motivation bland eleverna. Eleverna uttrycker att de haft roligt under lektionerna. Men 
de anser att undervisningen gått för fort för att de ska hinna ta till sig ämnet. Min 
tolkning av detta är att eleverna tycker undervisningen bör ges mer tid för att de ska 
hinna förstå de svåra avsnitten.  

Samtidigt pekar flera kommentarer på att de har svårt att anknyta materialet till en 
verklig situation som mekaniker. Detta framgår tydligt av dessa kommentarer:  
 "Det var en skoj kurs, har lärt mig något antagligen." 
och  "Detta har varit kul, att få programmera och se vad som händer, det kan nog vara 
 användbart i sin framtid"  
En annan elev uttrycker dock en klar uppfattning var han tror sig ha användning för 
kunskapen. Det har han i hobby, nämligen att trimma bilar. Han skriver:  
 "Kul, lärorikt, delvis svårt. Användbart om man ska mappa m.m."  
Dessa kommentarer pekar mot att eleverna oftast ser en användbarhet för denna 
kunskap, men de vet ännu inte i vilket sammanhang kunskapen kan komma till sin rätt. 
Det bör alltså inkluderas en tydligare koppling till verkliga styrsystem ihop med de 
olika exemplen i materialet.  

De moment som eleverna funnit svåra framgår till viss del av kommentarer som:  
 "Det var svårt att förstå vad alla ord man programmerade betyder och hur processorn vet 
 vad de betyder." 
 och  "Svårt att förstå siffrorna med b0 och 1 osv."  
Dessa kommentarer pekar mot att materialet bör utvecklas mer mot att förklara 
variabler och processorinstruktioner på en mer djupgående nivå. Dessa åsikter kan till 
viss del spåras mot de tidigare kommentarerna om att undervisningen gick för fort 
fram. Men kommentarerna pekar också på att dessa avsnitt i materialet kan utvecklas 
för att eleverna tydligare skall förstå området.  

För att förstå elevernas förkunskaper inom ämnesområdet programmering ställdes 
också frågan om de tidigare provat att programmera i något annat sammanhang. 
Endast två elever av testklassens 16, anger att de har tidigare erfarenhet av 
programmering. Dessa har blanda annat programmerat LEGO robotar på 
grundskolans tekniklektioner. Ytterligare ett antal elever skriver att de har byggt sin 
egen dator men detta kan knappast klassas som att programmera. Deras svar har 
därför behandlats som att de saknar erfarenhet av programmering.  Svaren från de två 
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elever som tidigare sysslat med programmering visar på en något bättre förståelse för 
de tekniska frågorna i testet. Detta kan tolkas som att de haft ett kunskapsmässigt 
försprång jämfört med medel i gruppen. Men det kan också bero på att dessa elever är 
mer intresserade av dessa områden. Två elever av 16 är inte tillräckligt statistiskt 
underlag för att säkert uttala sig i denna fråga. Däremot anger de att detta material är 
enklare programmeringsmässigt jämfört med vad de tidigare testat. Hårdvaran var 
dock enklare att förstå med tekniklego.  

Elevernas svar på de tekniska frågorna i utvärderingstestet visar att alla elever har 
förstått principen med programloop. Samtliga har också klart för sig vad som elektriskt 
sätt särskiljer en 1a från en 0a. Däremot har några elever inte svarat på frågan om 
signaltypen från en potentiometer. De allra flesta eleverna har också svårt med att 
beskriva hur de praktiskt ska gå tillväga för att felsöka en analog signal. Flera av dem 
vet heller inte hur de ska mäta för att felsöka en tomgångsstegmotor, trots att båda 
dessa komponenters funktion behandlats i övningarna de precis genomfört.  

Materialets syfte är ju att ge eleverna en förtrogenhet med att felsöka olika typer av 
kretsinkopplingar med bland annat stegmotorer och potentiometrer. Men på dessa 
punkter har materialet inte fungerat som avsett. Även om en del av svaret kan ligga i 
den knappa tiden för detta genomförande, så är det inte hela sanningen. En djupare 
reflektion kring varje övning och i vissa fall förbättrade exempel i 
undervisningsmaterialet krävs för att dessa övningar ska ge önskat läranderesultat. 

5.5 Förändringar som gjorts efter utvärdering 

Efter testlektionerna utvärderats har undervisningsmaterialet utvecklats på de svaga 
punkter som visat sig under dessa två undervisningsdagar. Det har också utvecklats 
vidare mot att omfatta fler områden av de signaltyper som ingår i 
referensstyrsystemen. Nedan visas några exempel på de förbättringar som gjorts i 
materialet efter utvärderingen av testundervisningen. 

Eleverna skriver i sina kommentarer att undervisningen inte ska gå så fort fram, och 
att de önskar mer tydliga och djupgående förklaringar, bland annat inom området 
variabler och talsystem. Detta område har förstärkts med ytterligare förklarande text 
samt ett övningsexempel som visar på hur 8 bitar tal representeras i mikrokontrollens 
minne samt hur dessa tal representeras. Bild 5 visar hur en del av detta 
övningsexempel fungerar. På elevernas datorer stegas variablerna upp för varje 
programloop och de kan då tydligare se hur binära tal översätts till vanliga decimala tal. 

Bild 5 hur övningen med binära tal utvecklats efter testundervisning. 

 

Här är b0 precis på väg att 
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För att få eleverna att stanna upp och reflektera kring vad de just lärt sig har 
kontrollfrågor införts på flera ställen. Svaret står inte utskrivet direkt i texten, utan 
eleverna tvingas tänka och bilda sig en egen uppfattning om vad svaret kan vara. Den 
pedagogiska idén med detta är att de tvingas fundera igenom vad de just har lärt sig. 
Genom detta får de en djupare förståelse som i förlängningen ger en större 
förtrogenhet i ämnet. 

Nedanstående exempel visar två kontrollfrågor som följer på ett annat övningsexempel 
med variabler, binära tal och överflödning. 

Kontrollfrågor? 

Hur ändrar man så att koden loopar 15 gånger istället för 10? 

Varför blir en 256 gångers for loop en oändligt lång loop när man 
använder b0 som kontrollvariabel? 

Denna typ av frågor finns numera utspridda på många olika ställen i 
undervisningsmaterialet. Hyltegren och Lindqvist (2010 s. 43) menar att relevanta 
frågor som träffar rätt i elevernas kunskapsnivå aktiverar deras tänkande så att de kan 
sortera det relevanta från det irrelevanta. Frågorna är därför formulerade på så sätt att 
de följer elevernas förväntade kunskapsstegring inom ämnet och tvingar dem till aktivt 
tänkande. 

 

Utvärderingen visar också på att eleverna har svårt att se samband mellan 
övningsexemplen och styrsystem på verkliga fordon. Björklund (2008 s.136) menar att 
uppbyggandet av implicita kunskaper, det vill säga till viss del omedvetna kunskaper 
igenkänningskunskaper, kan gynnas då något eller några av våra sinnen känner igen en 
tidigare upplevd situation. Därför har en bild införts som visar exempel på var 
någonstans de nyinlärda funktionerna används i ett fordon. När eleverna kan knyta an 
sina kunskaper direkt till något de kan känna igen från tidigare så har de lättare att 
komma ihåg konceptet i framtiden. Bild 5 visar ett exempel där magnetfältssensorer 
används i fordon. Övriga kapitel har liknande förklarande bilder i samband med dess 
avslut. 

Bild 5 visar hur kapitlet om magnetfältsswitchar avslutas genom att 
konkretisera ett användningsområde på en bils bromssystem. 

  

Dessa exempel har visat på några av de förbättringar som har genomförts i 
undervisningsmaterialet, efter resultatet av testundervisningen framkommit. I bilaga 3 

Sensorkropp 

Magnetbana 

Magnetbana. Här ser du 
hur järnfilsspånen sugs fast 
av de många små magneter 
som är ingjutna i 
packboxplasten till 
hjullagret. 
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visas ett kapitel som behandlar utgångar och stegmotorer. Men denna bilaga visas även 
den övergripande strukturen i undervisningsmaterialet. 

5.6 Undervisning med materialet 

Undervisningsmaterialet som tagits fram i denna rapport bygger på att eleverna har 
egen hårdvara att utföra exemplen med. Hårdvaran som varje elev eller elevgrupp 
måste ha finns beskriven i bilaga 4. Tillkommer gör också en PC-dator t.ex. en laptop, 
lödutrustning och en del vanliga handverktyg som skruvmejsel och avbitartång.  

Undervisningslokalen bör ha en whiteboardtavla att rita på, en datorprojektor att visa 
simuleringar med, flera eluttag för att driva datorer och lödutrustning, samt 
bänkunderlag så att skrivbänkarna inte skadas vid lödning och verktygshantering. En 
bra ventilation eller en bra punktutsug att använda vid lödning är också viktigt för en 
acceptabel arbetsmiljö i klassrummet. 

Eleverna bör inte arbeta i större grupper än två och två, annars minskar varje elevs 
möjlighet att aktivt ta del av undervisningen. Enligt Avrin (2004 s.4) gynnas lärandet 
om eleverna tar huvudrollen i sitt lärande. Om grupper används bör dessa sättas 
samman med elever som socialt fungerar tillsammans och kan lära av varandra. Annars 
riskerar elevers ansvarskänsla för sitt eget lärande skymmas av motsättningar i gruppen 
(Thornberg, R. 2006 s.74). 

Även om materialet är utformat med många beskrivande bilder och förklarande text så 
är det i första hand tänkt att användas som ett material för undervisning i helklass med 
lärarledd undervisning. De pedagogiska fördelarna med detta upplägg är att alla de 
tekniska problem, missförstånd och felaktigt skriven programkod snabbt kan klaras ut 
på platsen med assistans från lärare eller kamrater. På så vis hålls motivationen uppe 
bland eleverna genom att de lyckas få exemplen att fungera. Vid upprepade 
misslyckanden riskerar de inta en försvarsställning mot lärandet. Ett psykologiskt 
försvar mot lärande beror på till stor del av drivkraften att vilja lära (Illeris, K. 2007 s. 
186).  

Det är viktigt att eleverna ges en viss tid för att knappa in de olika exemplen. De bör 
inte använda sig av klipp- och klistrametoden i de olika kodexemplen. Den 
pedagogiska tanken bakom detta är att de ska lära sig programmens struktur, men även 
lära sig av de misstag och felskrivningar som brukar uppstå. En av målsättningarna 
med detta material är just att eleverna ska få en insikt i hur mjukvarufel, så kallade 
buggar, uppstår och vad de kan ställa till med. Eleverna bör därför få 
undervisningsmaterialet i tryckt form. 

De elever som blir färdiga fort bör uppmuntras att själva experimentera med egna 
kodexempel. Därigenom får de en större insikt i materialet samt lättare att se ett 
sammanhang i kunskapsstoffet. Läraren bör då och då ställa frågor till eleverna för att 
försäkra sig om att de verkligen förstår innehållet.  

Efter att varje nytt koncept har introducerats och experimenterats med, så gynnas 
elevernas lärande ifall de tvingats reflektera kring vad de precis experimenterat med. 
Detta kan med fördel ske genom argumenterande diskussion där läraren ger frågor 
som eleverna tvingas reflektera över (Andersson, B. 2011 s.120). Läraren kan t.ex. 
fråga vad som skulle hända ifall insignalen är något annat än vad som förväntas vid 
någon viss programrad. Då tvingas eleverna tänka igenom och följa programflödet för 
att finna argument för vad de påstår. Genom detta förfaringsätt får man som lärare 
insikt i de fallgropar och de tankefel som eleverna gör då de försöker greppa 
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kunskapsstoffet och därigenom styra dem förbi dessa tankefel. Andersson (a.a. s 133) 
menar att denna typ av balans mellan dialog och auktoritativ kommunikation är nog så 
viktig för att kunskapsbygget ska utvecklas på rätt sätt. 

Många av de processer som pågår i en mikrokontroller är svåra att illustrera i ett 
statiskt material som i en bok, eller ett utskrivet dokument. Detta gäller t.ex. 
minnesceller och variabler som delar samma minnesplats och överflödning av tal. 
Dessa koncept finns beskrivna i undervinsingsmaterialet, men de lämpar sig bättre att 
visa med simuleringsfunktionen i PICAXE Programming editor och en projektor. 
Eleverna kan då följa vad som sker och senare träna själva för en djupare förståelse på 
sina egna datorer.  
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6. Diskussion 

För att lyckas i dagens komplexa yrkesarbete inom fordonsbranschen krävs en 
övergripande förståelse för hur olika styrsystem konstruerats i olika fordon. Detta för 
att effektivt kunna diagnostisera och felsöka problem i de samma. Genom förståelse 
kring möjligheter och begränsningar med olika konstruktioner, kan problemen 
angripas från rätt håll redan från början. Ellström beskriver detta på ett bra sätt: 

"Komplexa arbetsuppgifter eller nya problemsituationer som anställda ställs inför 
kräver ofta förmåga såväl till kunskapsbaserad analys som till språklig 
kommunikation. Något som i sin tur kräver att man har nödvändiga teoretiska 
kunskaper med relevans för de aktuella arbetsuppgifterna." (Ellström, P. 2009 
s.27) 

Genom att skapa ett undervisningsmaterial där olika tekniska lösningar inom 
områdena sensorer, aktuatorer och mjukvara ingår, tror jag att jag hittat en framkomlig 
väg för att ge eleverna på fordonsprogrammet en bredare kunskapsmässig bas inom 
detta ämnesområde. Denna kunskap stärker deras möjligheter att klara nuvarande, 
men också framtida krav på diagnostekniker inom fordonsbranschen. Jag tror att jag 
lyckats med min målsättning i att skapa ett undervisningsmaterial som kan ge eleverna 
en bredare baskunskap inom områdena fordonselektriska styrsystem.  

En ordlista med förklaringar för svåra tekniska ord finner du under punkt sju i denna 
rapport. 

 Min egna tidigare erfarenhet som diagnostekniker för olika bilmärken och fleråriga 
erfarenhet som lärare inom gymnasiets fordonsprogram har varit till stor hjälp vid 
urvalet av de olika referensstyrsystemen som stått modell för materialet. Dessa systems 
olika signaler används i de olika exemplen i materialet. Det har trots detta visat sig vara 
svårt att skapa enkla men samtidigt relevanta övningsexempel som speglar funktionen 
på olika delar av de verkliga styrsystemen. För att verkligen få eleverna att förstå dessa 
bitar har långa sjok med teoretiska förklaring vävts in i samband med exemplen i 
materialet. Varje övningsexempel bygger på kunskap från tidigare övningsexempel, 
varför det är olämpligt för elever att hoppa över valda bitar av materialet.   

Materialet testkördes under två undervisningsdagar för att utröna det pedagogiska 
värdet i materialet, men också för att utröna brister i förklaringar och övningsexempel 
i syfte att utveckla materialet ytterligare. Även om inte hela materialet hann gås igenom 
under dessa dagar, visade erfarenheterna från dessa provlektioner sig värdefulla för att 
vidareutveckla undervisningsmaterialet och därigenom nå en ökad förståelse bland 
eleverna.  

En positiv effekt som tydligt visade sig när materialet provkördes var att flera elever 
genast började experimentera och försöka förändra programexemplen, för att se om 
de kunde få programmet att lösa andra uppgifter. Detta ser jag som positivt, då detta 
väcker intresse och förstärker grundkunskapen inom ämnet. Detta stöds också av 
Dewey, J. (1930 s.163) som menar att den erfarenhet man får genom att aktivt 
experimentera sig fram, leder till en erfarenhet som i förlängningen gör det lättare att 
agera rätt för att lösa olika problem i framtiden. 
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En rolig bieffekt är att en elev nu bestämt sig för att utveckla ett eget 
parkeringsvarningssystem med hjälp av en Picaxe mikrokontroller som sitt 
projektarbete i årskurs tre. 

Den verkliga vinsten med detta material är, enligt min åsikt, att eleverna själva på ett 
enkelt sätt kan förändra exemplen och anpassa dem till ett annat sammanhang. Det 
blir möjligt att vinna kunskap kring mekatronik via egna experiment. Flera forskare 
förespråkar en aktiv, experimenterande kunskapsinhämtning, framför traditionell 
innantill kunskap (Säljö, R. 2000 s. 26) (Göranzon, B. 2009 s. 114). Detta ger en större 
erfarenhetsbas att använda i framtiden när ny kunskap ska inhämtas. 

Under framtagandet av detta undervisningsmaterial har jag själv lärt mig en del om 
både mina egna möjligheter att ta fram eget material, men också en del av mina brister. 
Att ta fram ett sådant här undervisningsmaterial som sträcker sig över mer än 250 
sidor förklaringar, övningsexempel, illustrationer samt bilder, tar lång tid. Jag 
underskattade arbetsinsatsen till en början.  

När jag började skriva materialet och ta fram kodexempel, gjorde jag detta med en 
äldre Picaxe mikrokontroller. Under tiden som jag skrev, drogs denna kontroller in 
från försäljning och ersattes med en förbättrad version. Detta gjorde att jag tvingades 
förändra alla exemplen så att de passade den nya typen av mikrokontroller.  I gengäld 
så blir ju undervisningsmaterialet anpassat till en modern mikrokontroller och man kan 
förvänta sig att denna variant kommer att finnas på marknaden i flera år framöver. 
Därigenom kommer förhoppningsvis hårdvarumaterialet vara giltigt ett antal år utan 
att uppdateringar krävs. 

6.1 Hårdvaran 

De övergripande parametrarna vid framtagningen av detta material har varit enkelhet, 
användarvänlighet samt kostnadseffektiv undervisning. Jag har genom valet av Picaxe 
mikrokontroller med tillhörande experimentkretskort funnit ett enkelt, hanterbart men 
ändå flexibelt undervisningssystem. Revolution Education Ltd som står bakom Picaxe har 
arbetat fram en enkel och begriplig dialekt av programspråket BASIC. Detta visade sig 
inte minst då materialet testkördes på en elevgrupp i april 2011. Jag anser att 
tillverkaren framgångsrikt lyckats minimera antalet fallgropar och krångliga koncept 
och att de dessutom har utvecklat en enkel och bra programmeringsmiljö i PC-
programmet Picaxe Programming Editor. 

Alla tekniska lösningar är en balans mellan fördelar och nackdelar, Picaxe är inte något 
undantag. En av nackdelarna som jag upplever har försvårat utvecklingen av materialet 
är att styrprogrammen blir långsamma, detta jämfört med vad som varit möjligt med 
t.ex. en lösning baserad på Arduino. Med ett snabbare system hade ett övningsexempel 
med snabbare databussar som liknat verkliga CAN system varit möjliga att genomföra. 
Arduino dömdes dock ut i ett tidigt skede eftersom programmeringsspråket som 
används har en högre inlärningströskel med fler fallgropar än vad Picaxe BASIC har. 

En fördel däremot är den förhållandevis låga kostnaden för varje hårdvarusats, som 
gör det möjligt för skolor att införskaffa flera hårdvarusatser. Undervisningsmaterialet 
är avsett att användas i helklass där eleverna laborerar och testar exemplen parallellt 
med varandra. Läraren kan då inleda och avsluta varje övningsexempel med 
förklaringar och förtydliganden. Detta ter sig svårare vid mer traditionell 
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stationsundervisning, där skolan endast har en eller två stationer med laborationssatser 
och eleverna inte arbetar med samma station parallellt med övriga grupper. 

6.2 Referensstyrsystem 

De signaler som behandlas genom förklaringar och övningsexempel i materialet är 
utarbetade för att spegla de olika signaltyper en fordonstekniker kan tänkas möta i sitt 
framtida yrkesliv. För att dessa signaler ska ha verklighetsförankring valdes ett antal 
olika styrsystem ut på moderna bilar, se bilaga 1 för denna sammanställning.  Eftersom 
de flesta signalerna in- och ut ur ett modernt styrsystem mäter eller styr en fysikalisk 
storhet, som t.ex. temperaturgivare, flödesmätning eller tidsstyrda hydraulventiler, så 
interagerar de alltid på något sätt med omgivningen. Denna interagering sker ofta på 
likartat sätt mellan olika typer av styrsystem. Därför har de olika signaltyperna kunnat 
sammanställas och generaliserats i hög grad, se bilaga 1. 

Vissa av de signaltyper som framkom bland styrsystemen visade sig svåra, för att inte 
säga omöjliga, att exemplifiera med de möjliga hjälpmedlen som normalt finns i en 
klassrumsmiljö. Även den valda hårdvaran satte ibland begränsningar för vad som var 
tekniskt möjligt att visa. T.ex. gick det inte att visa hur bränslecellen som finns inuti 
syresonden i motorers avgasreningssystem fungerar, samt hur denna signalbehandling 
kan ske. Detta pga. krav på hög temperatur och ett smalt område med syrefattig gas, 
vilken inte lämpar sig vid en skolbänk. Denna signaltyp och andra liknande denna, kan 
istället med fördel undervisas i samband med senare praktisk undervisning kring 
avgasreningssystem. 

6.3 Utveckling av undervisningsmaterialet 

I början undervisningsmaterialet lades stor vikt vid att förklara de enkla, mest 
grundläggande exemplen t.ex. logiska funktioner och spänningsnivåer som 
representeras av digital etta respektive nolla. Jag upplever att det är viktigt att denna 
kunskap tidigt fastnar bland eleverna både genom förklaringar och genom praktiska 
övningsexempel. Testkörningen i april 2011 visade också att eleverna gillade denna 
undervisningsform. Flera elever började genast göra förändringar i exempelkoden för 
att få fram nya funktioner efter sina egna tankar. Detta visar på att pedagogiska 
upplägget fungerar och att eleverna upplever att de förstår kunskapsstoffet som 
materialet berör, åtminstone i början av materialet. 

Vartefter testundervisningen framskred och den började beröra de lite mer avancerade 
avsnitten som binära och hexadecimala tal, så visade testkörningen att detta avsnitt 
måste gås igenom mer noggrant och mer tydligt. Ett stort hjälpmedel visade sig vara 
simuleringen och representationen av dataminnet i Picaxe Programming Editor.  Att 
eleverna hade problem med att följa med i detta avsnitt är föga förvånande då det 
förmodligen är första gången som de träffar på talsystem som inte har 10 som bas. 
Skolungdomar har alltsedan småskolan vant sig vid att räkna 0-9 och sedan börja på 
tiotal dvs. 10-19 osv.  

Resultatet av denna testundervisning utvärderades och materialet förbättrades på flera 
punkter för att förstärka de områden som eleverna fann svåra. Även om endast de 
första delarna av materialet hann gås igenom vid denna testundervisning visade den på 
materialets användbarhet för att höja motivationen kring dessa ämnesområden. Nästan 
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alla elever har gett positiva kommentarer kring hur de upplevt undervisningen och 
materialet som sådant. Även om undervisningen upplevdes som positiv, visade 
testkörningen på områden som behövde förstärkas. Materialet har därefter förändrats 
på flera områden för att förstärka förståelsen kring ämnet. Jag anser att genom dessa 
förändringar har kommit fram till ett bättre undervisningsmaterial i slutändan. 

I fordonsbranschen pratas det mycket om kommunikationsprotokoll, men enligt mig 
har många verksamma tekniker inom branschen endast en vag uppfattning av vad 
detta egentligen innebär. Därför lades kommunikationskapitlen upp på så sätt att 
protokoll blev en integrerad del av övningsexemplen i detta kapitel. I ett av 
övningsexemplen visas hur man kan styra utgångar och hämta ingångsvärden från 
kretskortet genom att endast skicka kommandon till styrkortet. Detta sker med enkla 
textkommandon som då utgör kommunikationsprotokollet. Detta är precis som ett 
verkligt diagnosverktyg skulle kunna kommunicera med ett modernt fordon.  

För att verka som en intresseväckare och ge möjlighet för intresserade elever att 
vidareutveckla sin egen kunskap inom detta område togs en exempelapplikation fram 
som baseras på HTML och Javascript. Tanken är att flera av eleverna redan har 
kunskap om hur webbsidor konstrueras och att steget mellan denna kunskap och 
styrning av reglerelektronik då kommer att överlappas. Med hjälp av detta 
diagnosexempel och den kunskap de får från undervisningsmaterialet, kan de elever 
som så önskar själva utveckla andra tekniska applikationer som kommunicerar mellan 
mikrokontroller och PC-dator.  

Eftersom alla referensstyrsystemen använder sig av datakommunikation via 
databussar, har stor vikt lagts vid förklaringar och övningsexempel kopplade till dessa. 
Kapitel 24 behandlar teorin bakom informationsdelning och datanätverk både på 
elektrisk nivå och på ett högre plan med olika typer av nätverksarkitekturer. Kapitel 25 
följer upp detta teoriavsnitt med praktiska övningsexempel där eleverna kan styra 
funktioner på backspeglar och lyktor via en gemensam dataledning mellan styrkorten.  

6.4 Undervisa med materialet 

För att ge eleverna en kunskapsbas att stå på när olika koncept ska förklaras, är det en 
fördel ifall de genom tidigare undervisning har fått sätta sig in i och diagnosticerat 
några olika styrsystem på verkliga fordon. Detta ger dem ett antal mentala stolpar att 
bygga vidare på när det är dags för undervisning med detta material. Tanken är att de 
ska få en "Aha det är så det fungerar!" upplevelse när de presenteras för detta material. 
Piaget menar att dessa mentala stolpar, eller scheman, är viktiga då ny kunskap ska 
införlivas och integreras med befintliga kunskaper (Illeris, K. s.55).  

Även om det refereras till olika tillämpningar i fordon från de olika exemplen i 
undervisningsmaterialet, så bör ändå läraren peka på fler övningsexempel från verkliga 
tillämpningar. Varje elev försöker relatera ny kunskap med hjälp av det som de känner 
till sedan tidigare (Gustavsson, B. 2004 s.15). Eftersom dessa förkunskaper skiljer från 
elev till elev blir det lärarens uppgift finna andra exempel och förklaringsmodeller än 
de som finns med i undervisningsmaterialet.   

För en aktiv och inspirerande lärmiljö är det, precis som övrig undervisning, viktigt att 
klassrummet har bra ventilation. Eleverna bör få tillgång till varsin hårdvarusats och 
dator för att programmera den med. Detta gör att laptops är lämpliga pga. 
utrymmesskäl på bordsytan. För att spara bordsyta och anpassa till ekonomiska 
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förutsättningar i skolan, så kan eleverna också delas två och två per dator och 
hårdvarusats. De bör inte vara fler i varje grupp då detta ytterligare minskar varje elevs 
möjlighet att kreativt experimentera med materialet. Det är också viktigt att denna 
grupp sätts samman med personer som socialt fungerar tillsammans. Grupparbeten 
kan verka inspirerande för vissa elever men det är till stor del beroende på den sociala 
sammansättningen i gruppen (Schnell, Y. & Ziegbein, L. 2010 s.30).  

Min mening är att grupparbeten ställer särskilda krav på läraren. Hans eller hennes 
viktigaste uppgifter, i en undervisningssituation med grupparbeten, är att korrigera 
gruppmedlemmar som inte deltar aktivt i grupparbetet. Praktiskt kan detta ske genom 
att påverka gruppen att dela upp arbetet. Genom att de gör vartannat övningsexempel 
tvingas båda personerna vara delaktiga i undervisningen och i förlängningen främjas 
gruppsamarbetet. 

Då kretskortet som används inte är inkapslat är det känsligt både för oavsiktlig 
kortslutning och för ESD skador. Då komponenterna är billiga och enligt min mening 
trots allt rätt stryktåliga, är detta inte något stort problem. Trots det kan det ändå vara 
bra att skaffa några extra mikrokontrollers samt utgångsdrivare att ha i reserv ifall 
någon av dem skulle råka gå sönder under tiden som de används i undervisningen. 
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7. Förklaringar  

Aktuator Enhet som utför någon form av mekanisk, hydaulisk 
eller elektrisk aktivering och styrs an en utsignal. t.ex. 
en reglerventil, ett relä eller en servomotor. 

AD-omvandlare Modul som omvandlar analoga spänningsvärden till ett 
digitalt värde. (Analog till Digital) 

BASIC Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code. 
Ett högnivå programmeringsspråk som i första hand är 
skapat för nybörjare inom programmering. 

ESD Electro Static Discharge, statisk elektricitet som laddas 
ur när man tar på en elektronisk komponent. Denna 
urladdnnig kan skada den samma p.g.a. av den höga 
spänningsnivån i statisk elektricitet. 

Givare En enhet som mäter ett fysiskt mätvärde, och lämnar 
denna information på elektrisk väg. Ett annat ord för 
sensor. 

High side switch En speciell typ av utgång som agerar elektronisk 
strömställare på plussidan. Strömställaren sitter mellan 
matning och lasten. 

HTML HyperText Markup Language. Det informations och 
strukturbärande programmeringsspråk som används 
för att skapa webbsidor. 

Hårdvara Alla fysiska komponenter i elektronik, dvs. det som går 
att ta i med händerna. 

Javascript Ett programmeringsspråk som används tillsammans 
med HTML för att skapa dynamiska webbsidor. 

Kod De ord som utgör programinstruktioner i 
styrprogrammen refereras till som kod 

Magnetflödesgivare En givare som mäter styrkan i ett magnetfält. 

Mekatronik Ett samlingsnamn där mekanik och elektronik fungerar 
i symbios. 

Mikrokontroller En dator i miniatyr som innehåller både minne och in-
utenheter som AD-omvandlare m.m. inbyggt i samma 
IC-krets.  

Mjukvara Programmen som styr hårdvarans beteende. I detta 
arbete relaterar det till alla programkodsexempel. 
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Open source Open source licensierar koden så att alla, kommersiellt 
eller privat kan bruka den och modifera/förbättra den 
eller använda koden i andra projekt förutsatt att även 
denna källkods licens är open source.   

PC-dator En laptop eller skrivbordsdator som har Microsoft 
Windows operativsystem installerat. 

Piezo Piezo eller piezoeffekten utnyttjar hur vissa 
kristallmaterial ändrar form när de utsätts för ett 
elektriskt fält, eller ger ifrån sig elenergi vid mekanisk 
deformering. Används i allt från braständare till 
minihögtalare och mikrofoner.  

Sensor En enhet som mäter ett fysiskt mätvärde, och lämnar 
denna information på elektrisk väg. Ett annat ord för 
givare. 

Styrsystem I det sammanhang som används i rapporten menas 
styrsystem som elektroniska reglersystem som styr 
mekanik i någon form, t.ex. reglersystemet för motor 
och avgasrening, bromsreglerelektroniksystem och 
klimatanläggningsreglersystem. 

UART Universal Asynchronous Reciever Transmitter, en 
väldokumenterad och utspridd standard för hur seriell 
kommunikation kan sändas i en ledning. Sänder en byte 
i taget.  
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Inventering och urval av in- och utsignaler. 
Baserat på fyra olika styrsystem som referens 

 
Bakgrundsmaterial till undervisningsmaterial i programmerbar elektronik för elever på gymnasiets 
fordonsprogram. Kommer användas som referenssystem för att välja ut relevanta signaltyper, 
givare och aktuatorer att ha med i detta undervisningsmaterial. 
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1 Inventering fyra olika styrsystem på tre olika märken 
Motorstyrning, Ford Focus 2004-2008 Duratech-HE 1.8, ottomotor  
Källa: http://www.etis.ford.com hämtat 2011-01-19 (kräver inloggning) 
insignaler: (signaltyp inom parantes) 
1 Data kommunikation CAN high speed och medium speed (databuss CAN) 
2 Diagnosuttag (seriell kommunikation) 
3 Oljetryckkontakt (digital) 
4 Insugstryckgivare, piezomätkrets (analog)  
5 Insugslufttemperatursgivare, NTC motstånd (analog) 
6 Kylvätsketempertursgivare, NTC motstånd (analog) 
7 Vevaxellägesgivare, induktiv (analoga sinuspulser) 
8 Kamaxellägesgivare, halleffekt (digitala pulser) 
9 Oxygensensor, galvaniskt element 2st (analog) 
10 Bromspedalskontakt (digital) 
11 Servostyrningstryckkontakt (digital) 
12 Gaspedalslägesgivare, 2 kanals induktiv variabel transformator, (PWM och databuss CAN) 
15 Generator (databuss LIN) 
16 Knackgivare, piezo (analog kurva) 
17 Startrelä (digital) 
18 Tändlås (digital) 
19 Motorstyrdonsrelä (digital) 
20 Batteri (analog) 
21 köldmedeltryckgivare, piezo (analog) 
22 Gasspjällstyrdon, internt spjällpositionsläge via potentiometer, 2 kanaler (analog) 
23 Kopplingspedalskontakt, digital till gateway, sedan (databuss CAN) 
24 Passivt stöldskyddssystem, sändare- och mottagare (databuss CAN) 
25 Bränslenivågivare, potentiometer, analog till gateway, sedan (databuss CAN)  
 
insignaler totalt: givartyp: 

digitala: 6st 
analoga: 6st 
analoga pulser eller kurvor: 2st 
digitala pulser: 1st 
PWM: 1st 
databuss CAN: 5st 
databuss LIN: 1st 
2parts kommunikation: 1st 
 

piezo: 3st 
potentiometer: 3st 
induktiva: 3st 
halleffekt: 1st 
strömställare: 5st 
temperaturmotstånd NTC: 2st 
galvaniskt element 2st 

 
 
 



BILAGA 1 (antal sidor: 15) 

3 

 

utsignaler: (signaltyp inom parantes) 
1 Data kommunikation CAN high speed och medium speed (databuss CAN) 
2 Diagnosuttag (seriell kommunikation) 
5 Bränslepumprelä, digital styrning via gateway (databuss CAN) 
9 Kombinationsinstrument, styr laddningslampa, oljetryck, varvräknare etc. (databuss  CAN) 
10 Insprutare, induktiva (digital puls) 
11 Startrelä (digital) 
12 EGR (avgasåterledning)-ventil, stegmotor unipolär, (digital) 
13 Elektriskt ställdon - virvelspjäll, (PWM)  
14 Elektriskt ställdon - variabelt inloppssystem (PWM) 
15 Kompressor, köldmedium (digital) 
16 Generator, (databuss LIN) 
17 Tändningsspolar-i-tändstift, (digital puls) 
18 EVAP (sluten tankventilation)-ventil. (PWM) 
19 Gasspjällstyrdon, elmotor via växel påverkar spjälllägespot. (PWM) 
 
utsignaler totalt: aktuatortyp: 

digital ut: 3st 
digital puls: 3st 
PWM: 4st 
databuss CAN: 3st 
databuss LIN: 1st 
2parts kommunikation: 1st 

elektromagneter: 5st 
stegmotor: 1st 
DC-motor: 1st 
transformator: 4st  
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Volvo V60 2011, Diesel D5244T10 
källa: http://vida.volvocars.dealerconnection.com/Vida hämtat 2011-01-25 (inloggning) 
insignaler: (signaltyp inom parantes)  
1 Styrenhet tändningslås, startsignal 50, (digital)  
2 Startmotor inhibitering automat, (digital) 
3 Bromsljuskontakt, (digital) 
4 Motortemperaturgivare, NTC, (analog) 
5 Impulsgivare, induktiv, (analoga sinuspulser) 
6 Kamaxelgivare, halleffekt, (digitala pulser) 
7 Laddtryckgivare, ??, (analog) 
8 Luftmassmätare, varmfilm med temp. följare, analog till (PWM) 
9 Lufttemperaturgivare, NTC (analog) 
10 Bränsletryckgivare, ?? (analog)  
11 Bränsletemperaturgivare, NTC (analog)  
12 Gaspedallägesgivare, 2 kanals, analog till gateway och CAN samt (PWM)  
13 Kopplingspedalkontakt (digital)  
14 Lambdasond, galvaniskt element (analoga sågtandpulser)  
15 Temperaturgivare katalysator, Pt-200 (analog)  
16 Temperaturgivare partikelfilter, Pt-200 (analog)  
17 Tryckgivare partikelfilter, differenstryck (analog)  
18 A/C-tryckgivare, ??  (analog)  
19 EGR-ventil med lägesgivare, potentiometer (PWM)  
20 Spjällenhet insugsluft, potentiometer (analog)  
21 Oljenivå- och oljetemperaturgivare, kapacitiv och PTC (PWM)  
22 Atmosfärstryckgivare, integrerad i styrenhet motor, piezo (analog)  
23 Temperaturgivare styrenhet, integrerad i styrenhet motor, NTC (analog)  
24 Yttertemperaturgivare i vänster backspegel, NTC (analog)  
25 Glödstiftsstyrenhet (digital kommunikation)  
26 Laddtryckgivare (TMAP) efter laddluftkylare, resistiv (analog)   
27 Generator, (databuss LIN) 
28 Kylarjalusi (databuss LIN) 
29 Styrenhet klimatanläggning,  (databuss CAN):  
30 Central elektronikstyrenhet (databuss CAN)  
31 Styrenhet bromssystem (databuss CAN)  
32 Styrenhet transmission (databuss CAN)  
33 Styrenhet tillsatsvärmare (databuss CAN) 
insignaler totalt: givartyper totalt: 

digital: 4st 
analog: 14st 
analog kurva: 2st 
digitala pulser: 1st 
PWM: 4st 
databuss CAN: 6st 
databuss LIN: 2st 
 

induktiv: 1st 
potentiometer: 2st 
NTC: 5st 
pt-200: 2st 
kapacitiv: 1st 
resistiv (troligen piezo): 5st 
halleffekt: 1st 
galvaniskt element: 1st 
strömställare: 3st 

 



BILAGA 1 (antal sidor: 15) 

5 

 

Utsignaler (signaltyp inom parantes) 
1 Lambdasond, ström till pumpcell och värmelement (PWM)  
2 Systemrelä (digital)  
3 Glödstiftsstyrenhet (digital kommunikation)  
4 Insprutningsventiler 5st, piezo (digital puls) 
5 EGR-ventil med lägesgivare, EL-solenoid, (PWM) 
6 Spjällenhet inlopp, elmotor (PWM)  
7 A/C-relä (digital)  
8 Bränsleflödesreglerventil, solenoidventil  (PWM)  
9 Bränsletryckreglerventil, solenoidventil (PWM)  
10 Startmotorrelä (digital)  
11 Styrenhet elkylfläkt, DC-motor (PWM)  
12 Bypassventil EGR-kylning (PWM)  
13 Kontrollventil A/C-kompressor, solenoid (PWM)  
14 Turboreglerventil, B-wastegate, undertrycks electroventil (PWM) 
15 Turboreglerventil, VNT-regulator, servo (PWM)  
16 Turboreglerventil, A-wastegate, undertrycks electroventil (PWM) 
17 Turboreglermotor servomotor (PWM) 
18 Reglermotor virvelkanalspjäll, (PWM) 
19 Styrenhet generator, (databuss LIN) 
20 Styrenhet kylarjalusi (databuss LIN) 
21 Styrenhet klimatanläggning, yttertemp etc (databuss CAN) 
22 Central elektronikstyrenhet CEM (databuss CAN) 
23 Styrenhet bromssystem, motorvridmoment etc.  BCM (databuss CAN) 
24 Styrenhet transmission, motorvridmoment etc.  TCM (databuss CAN) 
25 Kombinationsinstrument, motorvarv, oljetemp, laddningslampa etc. DIM (databuss CAN) 
26 Styrenhet tillsatsvärmare, kylvattentemp, yttertemp (databuss CAN)  
 
Utsignaler totalt: Aktuatortyper totalt: 

digital: 3st 
digital puls: 1st 
PWM: 13st 
databuss CAN: 6st 
databuss LIN: 2st 
2parts kommunikation: 1st 

Elektromagneter: 7st 
Servomotorer: 3st 
DC-motor: 1st 
Piezo: 5st 
Uppladdning galvaniskt element: 1st 
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Citroën DS3 2010 Klimatanläggning 
Källa: https://networkservice.citroen.com hämtat: 2011-01-27 (kräver inloggning) 
Insignaler (signaltyp inom parantes) 
1 Solljusgivare, fotodiod m. motstånd -> spänningsfallsmätning, (analog) 
2 Ventilationsluftsgivare, NTC, (analog) 
3 Förångartemperatur, NTC, (analog) 
4 Yttertemperatur, NTC, (analog)  
5 Köldmedietryck, Piezoresistiv, Analog till motordator sedan (databuss CAN) 
6 Reglagepanel, knappar inbyggda i modul, (digitala) 
 
insignaler totalt: Givartyper totalt: 

analoga: 4st 
digitala 1st 
beräknat värde: 1st 
databuss CAN: 1st  

Ljusberoende: 1st 
NTC: 3st 
Piezo: 1st 
Strömställarpanel: 1st  

 
 
Utsignaler (signaltyp inom parantes) 
1 Köldmediebegäran, kompressor sköts av elcentral motorrum (databuss CAN) 
2 Kupéfläkt hastighetsreglering, DC-motor (PWM) 
3 luftintagsspjäll, stegmotor, (digital) 
4 fördelningsspjäll, stegmotor (digital) 
5 blandningsspjäll, stegmotor (digital) 
6 Elektrisk kupevärmare 1kW, 2steg, styrs av motordator och elcentral (databuss CAN) 
 
utsignaler totalt: Aktuatortyper totalt: 

digital: 3st 
PWM: 1st 
databuss CAN: 2st 
 

DC-motor: 1st 
Stegmotor: 3st 
Värmeelement: 1st 
Elektromagnet: 1st 
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Volvo C70 2011 Cabrioletstyrning 
källa: http://vida.volvocars.dealerconnection.com/Vida hämtat 2011-01-31 (inloggning) 
insignaler (signaltyp inom parantes) 
1 Temperatursensor hydraulpump NTC, (analog) 
3 Hallsensorer 14st, feldiagnos via spänningsnivåer (digital)  
4 Lägesgivare 3st, feldiagnos via spänningsnivåer, potentiometer, (analog)  
5 Strömställare öppning tak, (digital) 
6 Strömställare stängning tak. (digital) 
7 Styrenhet passerardörr (databuss CAN) 
8 Styrenhet förardörr (databuss CAN) 
9 Styrenhet Infotainment (databuss CAN) 
10 Central elektronikstyrenhet (databuss CAN) 
 
Insignaler totalt: Givartyper: 

analoga: 4st 
digitala: 16st 
databuss CAN 4st 

NTC: 1st 
hallsensorer: 14st 
potentiometrar: 3st 
strömställare: 2st 

 
 
utsignaler (signaltyp inom parantes) 
1 Låshakemotorer st, DC-motor, (digital) 
2 Elmotorer förvaringsfack i dörrar 2st, DC-motorer, (digital) 
3 Hydralventiler 4st, solenoidventiler, (digitala) 
4 Hydraulpump, DC-motor, (digital) 
5 elmotor skidlucka, DC-motor (digital) 
6 Styrenhet klimatanläggning, (databuss CAN) 
7 Kombinationsinstrument, (databuss CAN) 
8 Styrenhet passerardörr (databuss CAN) 
9 Styrenhet förardörr (databuss CAN) 
10 Styrenhet Infotainment (databuss CAN) 
11 Central elektronikstyrenhet (databuss CAN) 
 
 
Utsignaler totalt: Aktuatortyper: 

digital:  7st 
databuss CAN: 6st 

DC-motorer: 5st 
Elektromagneter: 4st 
Piezo: 1st (varningshögtalare) 
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2 Ihopräkning, förklaring och första gallring bland signalerna 
Insignaler 

signaltyp antal 

digitala, av-på, stabila lägen: 
digitala, pulsade-, frekvens- eller tidsbaserade:  
analoga, linjär funktion: 
analoga, kurvtyp, frekvens, eller amplitudbaserade: 
PWM: 
databuss CAN: 
databuss LIN: 
tvåparts kommunikation: 

27 (6+4+1+16 ) 
2 (1+1+0+0) 
28 (6+14+4+4) 
4 (2+2+0+0) 
5 (1+4+0+0) 
16 (5+6+1+4) 
3 (1+2+0+0) 
1 (1+0+0+0) 

 
Skillnaden mellan digital och digital pulsade är att pulsade är beroende på frekvens eller tidsbaserad 
lucka.  
 
PWM eller Pulse Width Modulation har en kontinuerlig frekvens, det är pulskvoten som ändras. 
Används här som signalbärare. 
 
Skillnaden mellan analoga och pulsade analoga är att den vanliga analoga bär en linjär funktion av 
t.ex. ett läge. Den kurvbaserade analoga signalen kan vara t.ex. en signalen från ett förlopp som t.ex. 
en knacksensor. Den amplitudbaserade tittar på hur höga topparna på en kurva blir medan den 
frekvensbaserade har varierande frekvens.  
Gemensamt för dessa är att det är svårt att simulera tillräckligt konsekvent med den utrustning som 
finns tillgänglig. Därför sorteras dessa in under samma punkt. 
 
Två parts kommunikation relaterar till när två enheter kommunicerar med varandra via sändare - 
mottagare. Ingen annan enhet kan delta i samtalet, t.ex. en UART. 
 
Databuss CAN och databuss LIN relaterar till datakommunikation via en bussledning där fler än 2 
enheter delar på ledningen, som ett gruppsamtal. CAN och LIN är två olika standarder för hur 
denna kommunikation ska ske så att de inte pratar i munnen på varandra. 
 
Givartyper 

typ antal 

Piezobas 
Potentiometer 
Induktiv 
Halleffekt (magnetfälts switch) 
NTC motstånd 
Strömställare 
Pt200 (högtempgivare) 
Galvaniskt element (i lambdasond) 
Ljusberoende diod 
Kapacitiv 

6 (3+2+1+0) 
8 (3+2+0+3) 
4 (3+1+0+0) 
16 (1+1+0+14) 
11 (2+5+3+1) 
11 (5+3+1+2) 
2 (0+2+0+0) 
4 (2+2+0+0) 
1 (0+0+1+0) 
1 (0+1+0+0) 

 
Piezo baserade givare kan te sig som tryckgivare där piezokristallen deformeras av trycket eller 
mikrofon som t.ex. en knackgivare 
Potentiometer är ett varierbart motstånd, den används ofta som en variabel spänningsdelare där 
mittstiftet ger en spänning som funktion på potentiometerns läge. T.ex. en luftspjällslägesgivare.  
 
Induktiv givare kan vara en vanlig varvtalsgivare men också bygga på principen varierbar 
transformator som varierar amplitud på utsignal från en given ingångsväxelspänning. T.ex. en 
gaspedalslägesgivare som inte bör ha mekaniskt slitage i givaren. 
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Halleffekt är givare som ändrar signalnivå efter magnetflöde, finns i typen med strömreglerad (2 
anslutningar) och spänningsnivå (3 anslutningar) 
 
NTC är temperaturberoende motstånd liksom även pt-200 är men den senare är anpassad för högre 
temperatur. Funktionen på dessa är likartad, även om NTC har en fallande resistans med högre 
temperatur i motsats till Pt-200. 
 
Ljusberoende diod, så kallad fotodiod, reglerar genom strömstyrka som funktion av instrålat ljus. 
Denna funktion går tämligen enkelt att översätta till ett LDR motstånd (Ljusberoende motstånd) 
vilket finns inbyggt på experimentplattan som valts. 
 
Galvaniskt element relaterar till nernstcellen som finns i en vanlig zirkonium lambdasond. Lämpar 
sig dåligt för experimentera med i denna övning pga höga temperatur- och syrebalanskrav.  
 
Kapactiv använder kapacitetsskillnad genom förändring i vätskan mellan plattorna i kondensatorn. I 
detta fall kvaliteten på motoroljan. Kan blir problematiskt att göra en övning som konsekvent 
fungerar för att visa principen bakom denna lösning. 
 
Utsignaler 

Signaltyp Antal 

Digital 
Digital puls 
PWM 
Databuss CAN 
Databuss LIN 
Tvåparts kommunikation 

16 (3+3+3+7) 
4 (3+1+0+0) 
18 (4+13+1+0) 
17 (3+6+2+6) 
3 (1+2+0+0) 
2 (1+1+0+0) 

 
Skillnaden mellan Digital och digital puls är att pulsen är en snabb av-på-av sekvens, inte ett mer 
stabilt läge som en digital signal till t.ex. ett relä. 
 
PWM är en kontinuerlig cykel med på-av, perioder, kvoten mellan dessa blir aktuell effekt eller del 
av matningsspänningen. Används här som effektreglering. 
 
Två parts kommunikation relaterar till när två enheter kommunicerar med varandra via sändare - 
mottagare. Ingen annan enhet kan delta i samtalet, t.ex. en UART. 
 
Databuss CAN och databuss LIN relaterar till datakommunikation via en bussledning där fler än 2 
enheter delar på ledningen, som ett gruppsamtal. CAN och LIN är två olika standarder för hur 
denna kommunikation ska ske så att de inte pratar i munnen på varandra. 
 
Aktuatortyper 

Typ Antal 

Elektromagneter 
Stegmotorer 
DC-motorer 
Servomoter 
Piezo 
Transformatorer 
Uppladdning galvaniskt element (pumpcell lambda) 
Värmeelement (PTC motstånd) 

17 (5+7+1+4) 
4 (1+0+3+0) 
7 (1+1+0+5) 
3 (0+3+0+0) 
6 (0+5+0+1) 
4 (4+0+0+0) 
1 (0+1+0+0) 
1 (0+0+1+0) 
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Elektromagneter relaterar till solenoider (dragmagneter), reläer, elstyrda hydraulventiler och 
liknande. Detta är kunskap som eleverna förväntas kunna när de ska tillgodogöra sig denna 
undervisning. 
 
Stegmotorer är motorer som kuggar fram delar av ett axelvarv för varje steg, t.ex. 20 steg per varv. 
Alla i dessa system är unipolära, dvs. de styrs med att jorda spolarna för respektive kanal. Bipolära 
skiftar strömriktning genom spolen. 
 
DC-motorer är helt vanliga likströms elmotorer med motorkol och kollektor. 
 
Servomotorer är elmotorer som byggts ihop med reglerelektronik. De reglerar automatiskt 
utgångsaxelns vridning som funktion på ingångssignalen. 
 
Piezostyrda aktuatorer i detta fallet är dieselspridare som öppnar eller stänger en minimal styrventil 
för att öppna plungen i en dieselspridare, men också som mikrohögtalare. 
 
Transformatorer är i detta fallet 4st tändspolar som minusstyrs i styrdonet via open drain. 
 
Det galvaniska elementet är i detta fall en ström till pumpcellen i bredbandslambdasonden. 
Strömstyrkan på denna förbrukar för att pumpa tillräckligt med molekyler till sensorcellen används 
som signal om mängden restsyre i avgaserna. Detta för att reducera NOx  
Återigen så lämpar sig inte denna givartyp för detta övningsmaterial. 
 
Värmeelementet är baserat på PTC för att det ska vara självreglerande och inte blir för varmt och 
brinna upp, men den huvudsakliga uppgiften är att värma inströmmande kupéluft eftersom 
restvärmen från motorn inte räcker till. Effekten är stor, 1kW, vilket innebär att dess olika steg styrs 
med reläer. Värmeelements funktion är kunskap eleverna förväntas kunna då de gå igenom detta 
material. 
 
 



BILAGA 1 (antal sidor: 15) 

11 

 

3 Sammanslagning signaltyper, utsortering för materialet 
Digitala signaler. 
De flesta, om inte alla, digitala utsignaler är konfigurerade som minusstyrda, dvs. de jordar lasten 
internt i styrdonet. Även om det inte framgår i dokumentationen hur detta sker, så är det tämligen 
enkelt att åstadkomma med en transistorkoppling som agerar open collector eller open drain 
beroende på transistortyp. Det finns 4 st open collector utgångar på experimentkortet som valts. 
 
Digitala insignalernas spänningsnivåer skiljer sig något mellan om det är systemspänning eller 5v 
som är referens. Det har mindra betydelse eftersom det är själva princip med 0v som representerar 
nolla och spänning över ca 1,5v som är etta.  
Ett system har feldetektering på signalnivåerna. Under 0,5v detekteras som kortslutning till minus 
och över 4.2V detekteras som kortslutning till plus. Detta går att exemplifiera genom AD-
omvandlaren i mikrokontrollen. 
 
Slutsats 
Digitala in- och utgångar bör vara med och grundligt genomgånget i materialet då det är mycket 
vanligt förekommande (43st) i referenssystemen och något av en grundbult för elektroniska 
styrsystem. 
 
 
PWM 
PWM används som ingångssignal på flera ställen i olika system. Det anges inte explicit anledningen 
till detta val. I vilket fall bör signalbehandling genom PWM behandlas i materialet. Det kan visa sig 
problematiskt att exemplifiera PWM som ingång i mjukvaran med den hårdvara som valts. 
 
PWM som utgång används till största delen som effekt reglering till en förbrukare, antingen direkt 
eller via ett externt slutsteg. 
 
Slutsats 
PWM finns både som in- och utgång i referenssystemen (23 st) vilket gör att detta koncept bör 
illustreras, förtydligas och exemplifieras i materialet. Utgångs PWM är enkelt att åstadkomma med 
den hårdvara som valts. Ingående PWM skiljer sig inte från utgående på annat sätt än 
signalbehandlingen internt i styrdonet. PWM som koncept förstås genom utgångs exempel och 
mätövningar på dessa, ingångs PWM kan förklaras genom kurvfigurer och visning av 
medelspänning. 
 
 
Digitala pulser 
Kortvariga tids-, kurv- eller frekvensberoende pulser finns både som ingångar och utgångar i 
referenssystemen. Dock är de svåra att exemplifiera på tydligt vis annat än genom ljudutgång. 
 
 
Slutsats 
Snabba digitala pulser är svåra att exemplifiera på ett konsekvent vis med den hådvara som är 
tillgänglig. De kan exemplifieras och förklaras genom ljudutgång. 
 
Analoga signaler 
Analoga signaler (någorlunda konstant spänning) existerar bara som ingångssignal i 
referenssystemen (28st), men är ändå en viktig bit av digitala styrsystem. De är den av de enklaste 
formerna av varierande signal (spänningen varierar). De är enkla att kontrollmäta, det går med en 
enkel voltmätare, och de visar vad en AD-omvandlare gör. 
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Slutsats 
Analoga ingångssignaler kräver genomgång av AD-omvandlare och mellanlagring av värde i 
minnescell. Ett exempel på AD-omvandlare kan användas för att exemplifiera minne och variabler 
såväl som AD-omvandlare. 
 
Snabbt skiftande analoga signaler. 
Snabbt skiftande analoga, kurvtyp, frekvens, eller amplitudbaserade signaler förekommer endast 
som ingångar i referenssystemen. Precis som digitala pulser är de svåra att åskådliggöra med vald 
hårdvara. Möjligen kan de gå att åskådligöra tillsammans med en piezo givare som får agera 
vibrationssensor (piezohögtalaren fast omvänt). 
 
Slutsats 
Även om snabbt varierande analoga signaler förekommer bland referenssystemen, så är det osäkert 
ifall detta går att exemplifiera med den hårdvara som valts. Möjligen utreda möjligheterna att 
använda piezohögtalaren som vibrationssensor. 
 
Tvåparts kommunikation 
Tvåparts kommunikation eller kommunikation mellan två enheter förkommer naturligt nog både 
som in- och utgång i referenssystemen. Även om det inte är ett vanligt kommunikationsmedel så 
kan det användas för att exemplifiera grunden i datorkommunikation. 
 
Slutsats 
Kommunikation mellan två enheter är grunden i dator kommunikation, det kan användas för att 
exemplifiera såväl UART, som protokoll på en högre nivå. Även bokstäver och kodtabeller som 
t.ex. ASCII kommer in i detta skede. Avsnitt med grundlig genomgång och flera väl utformade 
exempel krävs. Detta förväntas ge kunskap i problematiken med att mäta sig fram på elektrisk väg 
till fel i detta system men också insikt i varför protokoll krävs i datorkommunikation. 
 
 
Databuss LIN 
Databuss LIN används både som in- och utsignal i referenssystemen. LIN är en enkel form av 
databuss som bygger på principen master-slave. Det kan finnas många slavnoder men bara en 
masternod, alla delar på en och samma signalledning. Även om det inte går att exemplifiera äkta 
LIN med vald hårdvara bör det gå att visa principerna bakom en sådan databuss med vald hårdvara. 
 
Slutsats 
Databussar och LIN ska finnas med i materialet, exempel med flera experimentkort som agerar 
slavnoder till en masternod bör gå att skapas tex. att kompisarna styr varandras aktuatorer. 
Genomgång av signalnivåer och funktion av äkta LIN bör finnas med. 
 
Databuss CAN 
Databus CAN är den mest utbredda kommunikationsformen i referenssystemen. Precis som LIN 
är det en databuss där flera enheter delar på samma signalledare. Men i detta fall är det 2 st som är 
varandras elektriska spegelbild, för att maskera störningar. Till skillnad från LIN är CAN en 
multimaster databuss, dvs. många noder och det är inte någon specifik nod som reglerar vem som 
får prata. Att noderna inte så att säga "pratar i munnen på varandra" sker genom ett komplext 
återkopplingssytem. Det är osäkert ifall detta går att exemplifiera med vald hårdvara. Helt säkert är 
att äkta CAN inte går att exemplifiera med denna enkla mikrokontroller. 
 
Slutsats 
Beskrivning av CAN på en övergripande nivå bör finnas med. Om det är praktiskt möjligt att 
förstärka detta med ett praktiskt exempel, bör detta finnas med. 



BILAGA 1 (antal sidor: 15) 

13 

 

4 Sammanslagning givare och aktuatorer utsortering för materialet. 
Piezo 
Piezogivare förekommer både som givare och som aktuatorer bland referenssystemen (12 st). 
Bland annat som tryckgivare, vibrationsgivare men också som microhögtalare och aktiv del i 
elektriskt styrd dieselspridare.  
 
Slutsats 
Funktion och princip bakom piezo ska behandlas i materialet. Piezohögtalaren i vald hårdvara kan 
användas vid flera exempel som utenhet. Finns det möjlighet att använda densamma som 
vibrationsgivare tillsammans med AD-omvandlaren är det ett plus. 
 
 
Potentiometer 
Potentiometrer används som lägesgivare på flera av referenssystemen. Den förekommer på 8 
platser bland dessa.  
 
Slutsats 
Potentiometern ska finnas med i materialet. Den går att exemplifiera som en analog signal som visar 
på nyttan med AD-omvandlaren. 
 
 
Ljusberoende motstånd 
Ljusberoende diod, kopplad parallellt med ett motstånd kopplad i en spänningsdelar konfiguration 
ger klimatanläggningssystemet bland referenssystemen information om instrålat IR ljus. Detta går 
att exemplifiera med ett LDR motstånd. Detta går enkelt att exemplifiera med vald hårdvara och 
bruk av AD-omvandlaren. 
 
Slutsats 
Ett exempel som visar på användning av AD-omvandlare och LDR motstånd bör skapas, möjligen 
kopplat till BCD displayen på kretskortet. 
 
 
 
Temperaturberoende motstånd 
NTC motstånd används som givare bland alla av referenssystemen. I ett system används även 
platina resistans termometer eller Pt 200. Båda typerna används i spänningsdelarkopplingar där man 
behöver mäta temperatur. Det bör räcka med en av typerna för att illustrera principen. Det är 
enkelt att skapa exempel med NTC motstånd. Elektriskt fungerar de dock med samma princip som 
LDR motstånd vilka reagerar snabbare. 
 
Slutsats 
Temperaturberoende motstånd reagerar långsammare än LDR. Ett exempel med NTC motstånd 
bör även kompletteras med en övning med att mäta med voltmätaren samtidigt som spänningen 
ändras. 
 
 
Induktiv och elektromagnetism 
Även om elektromagnetiska aktuatorer och induktiva givare finns med bland motorstyrsystemen så 
är detta kunskap som eleverna förväntas behärska när detta material presenteras.  
 
Slutsats 
En induktiv givare kan vara en vanlig varvtalsgivare men också bygga på principen varierbar 
transformator som varierar amplitud på utsignal från en given ingångsväxelspänning. T.ex. en 
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gaspedalslägesgivare som inte bör ha mekaniskt slitage i givaren. Elektromagneter relaterar till 
solenoider (dragmagneter), reläer, elstyrda hydraulventiler och liknande. Detta är kunskap som 
eleverna förväntas kunna när de ska tillgodogöra sig denna undervisning.  
Transformatorer är i detta fallet 4 st tändspolar som minusstyrs i styrdonet via open drain. 
 
 
Halleffekt eller magnetflödesgivare 
Halleffekt eller MRE givare som finns bland referenssystemen jobbar med integrerad elektronik i 
givaren. Detta bör gå att exemplifiera med tillverkning av en givare från en hallswitch och 2st 
motstånd. 
 
Slutsats 
Hallgivare bör finnas med som exempel i materialet och då visa på funktionen av moderna 2 trådars 
hallgivare, som ger signal med ändring av strömmen genom givaren. Det krävs också en magnet. 
 
 
Galvaniska element 
De galvaniska element som finns kommer alla från syresonder i referenssystemen. De finns både 
som givare och som aktuator, då i formen som pumpcell för syrejoner för en bredbandlambdasond. 
Dessa givare kräver hög temperatur och en helt annan syrekonsistens än den som finns i luften. 
Därför är de inte lämpliga som exempel i detta material. 
 
Slutsats 
Praktisk och därmed teoretisk genomgång av funktionsprincip av lambdasonder är enklare att visa i 
på ett verkligt fordon. Där går att koppla avgasanalysator och annan utrustning. Galvaniska element 
behöver inte finnas med i materialet. 
 
Kapacitiv givare 
Kapacitiva givare finns på ett ställe i ett av referenssystemen. De bygger på en princip som är 
svårare att exemplifiera då plattornas avstånd måste vara exakt kalibrerade och dielektretiumet 
måste vara av en viss typ. Då givartypen alltid har en homogen konstruktion med integrerad 
elektronik samt är rätt ovanlig (endast 1st i referenssystemen) och därigenom svår exemplifiera. Det 
är då frågan om denna typ av givare är relevant i jämförelse med övriga givartyper.  
 
Slutsats 
Kapacitiva givare behöver inte finnas med i materialet då de är rätt ovanliga och kräver integrerad 
elektronik och stabil konstruktion för att ge konsekventa mätresultat.   
 
 
Stegmotorer 
Stegmotorer används som aktuatorer på två av referenssystemen (4st). Deras konstruktion kan även 
användas för att förklara borstlösa likströmsmotorer, så kallade BLDC, därför bör de finnas med i 
materialet. 
 
Slutsats 
Stegmotorer bör gå att exemplifiera och förklara funktionsprincipen på drivkretsen genom att visa 
med lampor parallellt med utgångarna. Stegmotorer ska alltså finnas med i materialet. 
 
 
DC-motorer 
Likströmsmotorer eller DC- motorer är en mycket vanligt förekommande elmotor i bilelektriska 
styrsystem, ofta som små servomotorer. Bland referenssystemen fanns de med i minst 7 specifika 
fall. 
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Slutsats 
DC-motorer bör finnas med i materialet. De lämpar sig bra för att exemplifiera effektstyrning med 
PWM. 
 
 
Servo 
Servo används på tre platser i ett av referenssystemen. Det är enkelt att exemplifiera detta med hjälp 
av ett RC-servo med vald hårdvara. Ett exempel med detta kan användas för att förklara pulsade 
digitala signaler.  
 
Slutsats 
Även om det inte är alldeles nödvändigt att exemplifiera med ett servo kan dessa användas för att 
visa på pulsade digitala signaler. 
 
 
Värmelement PTC 
Värmeelement är elektriska motstånd oavsett om de är PTC type eller ej. Hur dessa fungerar 
förväntas eleverna kunna vid tidpunkten då de presenteras för detta material. 
 
Slutsats 
Det finns ingen anledning att presentera hur värme skapas med elektriska motstånd. Denna 
kunskap bör eleverna ha tagit till sig tidigare, då det är en av förkunskaperna som krävs för detta 
material.
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Utvärdering av undervisning och undervisningsmaterial  
Kring programmerbar elektronik.  
Detta är till för min skull, inte för att utvärdera dig 
 
 
Vad menas med att ett styrprogram går i loop? 
 
_____________________________________________________ 
 
 
_____________________________________________________ 
 
 
Vilken typ av signal kommer från potentiometern? 
 
_____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________ 
 
 
Vilken spänning motsvarar en: 

0a _____________________________________________ 
 
 
1a _____________________________________________ 
 
 

Vad menas med en AD-omvandlare? 
 
_____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________ 
 
 
Vad menas med att en utgång är open collector eller open drain? 
 
_____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________ 
 

0v 

12V 

ut 
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En tomgångsstegmotor har 4 poler, hur ska du mäta ifall reglerkretsen är hel ut från 
styrdonet?  Det går att stega fram steg för steg med diagnosverktyget. rita gärna! 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
 
Vad kan hända ifall avstörningskondensatorn inte är inkopplad på en mindre elmotor? 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
 
Vilken spänning blir det om man mäter med multimeter mellan plus och minus på en 
elmotor som styrs av PWM med 25% pådrag. Matningsspänningen är 12V 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
 
Vad är det som gör klicket i moderna blinkerskretsar? 
 
__________________________________________________________ 
 
 
En MAP sensor (undertryckssensor) ska lämna en spänning signal mellan 0 och 5 volt. 
Men styrdonet anser att den lämnar orimliga värden. Hur mäter du upp denna krets med 
en multimeter? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________

Styrdon 
        5V 
   
      insignal 
 
    0V 

 

 

MAP sensor 

Undertryck från 
motorns insug 
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Övriga kommentarer: (tråkigt, onödigt, svårt eller kul, användbart, avancerat) 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
 
 
Är det något eller några särskilt svåra moment som du anser behöver förstärkas för att 
man ska förstå innehållet? 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
 
 
Har du programmerat något annat någon gång? Isåfall vad? 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
 
Om ja ovan, hur förhåller sig detta material mot det andra du provat, svårare, enklare, 
tråkigare etc. 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
 
Tack för din Tid! 
Glad påsk! 
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10 Effektutgångar 
Hittills så har vi bara använt lysdioderna i BCD displayen och piezohögtalaren som 
utgångar. På kortet som vi har så finns det 4st effektutgångar som klarar att driva 
500mA. Detta är tillräckligt för att driva små glödlampor, små elmotorer, relä och 
dylikt. 
 
Viktigt att tänka på är att alla komponenter med en spole ger transienter och 
störningar, dessa måste filtreras bort med transientskyddsdioder och 
avstörningskondensatorer. 
 
Alla utgångar är kopplade till en IC krets som minusstyr utgångarna.  
Det betyder att en 1a på utgången på Picaxe mikrokontrollern ger en 
minusanslutning för utgången. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schematisk bild över hur det är kopplat. Motorn och avstörningskondensatorn 
kopplar du in själv i skruvplinten. 
 
Symbolerna i bufferkretsen är ett darlington steg med transientdiod. Det är ett slags 
elektronisk strömbrytare, kommer det en 1a på styrsignalen kommer den att leda 
strömmen från motorn ned till 0V (jord symbolen). 
 
Se varje kanal på ULN2003 som en spänningsstyrd strömställare,  
5v = leder, 0v = avbrott. Det finns alltså 4st elektriskt  
styrda strömställare som leder till jord, utgång 0 - 3. 
 

Picaxe 
18M2 

Se darlington transistorerna 
som strömbrytare så blir det 
enklare att förstå 

M 

x4 

Picaxe 
18M2 

Bufferkrets 
ULN2003 

M 

+ 

x4 

+ 
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10.1 Rinnande ljus 
Vi börjar med ett exempel med vanliga glödlampor. 
 
Ta och skruva fast lamporna med isolerade ben mellan plus och minus på utgångarna  

 
 
Alla lamporna monterade 
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Skapa en ny fil som du sparar som increasing_lights 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Här använder vi vanlig enkel matte för att skifta bitarna från bit 1 till bit 4. 
Detta gör vi genom att helt enkelt multiplicera med 2. 
 
Den bit som motsvarar 1 är minst värd i byten och denna kallas LSB.  
Least Significant Bit.  
 
Motsvarigheten i andra änden dvs. bit nr 8 som är värd 127 kallas för MSB. Most 
Significant Bit. 
 
Den första if kontrollen på rad 8 är för att se till så att vi börjar om på utgång 0 efter 
utgång3. 
 
Extrauppgift: 
Få hastigheten på det rinnande ljuset att styras av LDR motståndet. 
 

' exempel på rinnande ljus med glödlampor 

dirsB = %11111111 ' alla portB som utgångar 

 

symbol state = b0 

 

state = 1 

 

main: 

 if state > %00001000 then 

  state = %00000001 ' samma som 1 

 end if 

  

 outpinsB = state 

  

 state = state * 2 

 ' Att multiplicera med 2 skiftar  

 ' bitarna åt vänster dvs 

 ' %00000001 * 2 = %00000010 (1 * 2 = 2) 

 ' %00000010 * 2 = %00000100 (2 * 2 = 4) 

 ' %00000100 * 2 = %00001000 (4 * 2 = 8) 

  

 pause 200 

  

 goto main 

  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 
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Skapa en ny fil som du sparar som step_up_and_down 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Här ser du ljuset rinna upp eller ned beroende på vilken knapp du trycker på. 
 
Jämför med föregående exempel och försök förstå vad skillnaden är. 
Tips, kör simuleringen för at sätta dig in i koden. 
 
Kontrollfråga 
Varför behövs kontrollen om att state är under 1 på rad 12? 
 

' exempel på rinnande ljus som stegar up  

' eller stegar ned beroende på vilken 

' knapp vi trycker på. 

dirsB = %11111111 ' alla portB som utgångar 

 

symbol state = b0 

state = 1 

 

main: 

 if state > %00001000 then 

  state = %00000001 ' samma som 1 

 else if state < 1 then 

  state = %00001000 ' samma som 8 

 end if 

  

 outpinsB = state 

  

 if input6 is on then 

  state = state * 2 

 else if input7 is on then 

  state = state / 2 

 end if 

  

 pause 200 

  

 goto main 

  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 



BILAGA 3 (antal sidor: 9)  

Kapitel 10 i undervisningsmaterialet. 

5 

 

10.2 Stegmotorer 
Vanliga elmotorer är bra och effektiva, men det är inte bra på att vrida sig bara några 
axelgrader och sedan hålla still. 
 
För detta har vi stegmotorer, de är en annan typ av elmotorer som bara vrider sig 
några grader per puls. Sen håller de kvar detta läget tills det kommer en ny puls. Puls 
är egentligen fel, den skiftar strömmen till nästa lindning. 

 

  
Den översta elmagneten får ström och 
drar till sig de närmaste tänderna på 
järnrotorn. När tänderna stämmer mot 
polsko 1 så är de samtidigt lite 
felställda mot elektromagnet 2. 

 
Elmagneten 1 stängs av och man 
magnetiserar polsko 2 vilket drar till 
sig de närmaste tänderna på rotorn 
vilket vrider rotorn svagt åt höger, 
3,6º 

 
Bottenmagneten 3 magnetiseras och 
rotorn vrids ytterligare 3,6º 
 

 
Den vänstra elmagneten 
magnetiseras och drar till sig de 
tänder som är närmast den, vilket 
vrider rotorn ytterligare 3.6º. 
När 1ans elmagnet magnetiseras igen 
så kommer rotorn att ha snurrat med 
en hel tand, eftersom det finns 
25tänder så kommer det krävas 100 
steg för att rotera 1 varv. 

Bildkälla: 
Wikipedia 
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Som du ser så finns det (vanligtvis) 4st lindningar i en stegmotor. 
Stegmotorer används på många olika ställen i ett fordon, tomgångsstegmotorer, 
spjällmotorer i ventilationen etc. 
 
Vi ska nu koppla in en stegmotor och skriva ett program för att styra denna. 
 
Börja med att skala kablarna och vika kardelerna bakåt längs med kabeln så att de 
inte skadas. 

 
 
Så här ser stegmotorn ut inuti. Lägg märke till att det finns 8 lindningar, det är 2st 
motstående lindningar som seriekopplade för att fördela kraften. 
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Sätt en tejpbit på axeln så att du ser när axeln stegar fram ett steg. 

 
 
 
Kopplingsschemat för denna stegmotor är: 

 
Koppla in trådarna i effektutgångsplinten.  
Svart och vit kabel ska till någon av plusutgångarna. 
 
Brun till minus på utgång 0  
Orange till minus på utgång 1  
Röd till minus på utgång 2 
Gul till minus på utgång 3  
 
Spara lamporna i respektive uttag så syns det tydligare hur varje kanal arbetar. 

Vit 

Brun 

Röd 

Orange Svart Gul 
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Det som behövs för att stegmotorn ska stega framåt är att tända en lindning i taget i 
rätt ordning. Det senaste programexemplet med det rinnande ljuset gör just detta. Så 
din stegmotor ska nu fungera med styrprogrammet för det rinnande ljuset. 
 

 
 
 
Prova och tryck på knapp 6 eller knapp 7 och se att stegmotorn stegar fram medurs 
respektive moturs. 
 
Försök att vrida runt axeln på stegmotorn, det går men den håller emot. Och det 
känns som att den ”kuggar över” när den släpper.  
 
Frågor 
Varför används bara en kanal (spole) i taget? 
 
Vad skulle hända ifall kretsen till en av kanalerna bröts, t.ex. vid glappkontakt? Ta 
bort en av kablarna för att se ifall du gissade rätt. 
 
Hur skulle du göra för att mäta upp kretsen från en styrdator till en stegmotor på en 
bil? 
 
 



BILAGA 3 (antal sidor: 9)  

Kapitel 10 i undervisningsmaterialet. 

9 

 

 
Luftspjällen i kupévärmen styrs ofta med stegmotorer.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En stegmotor är mycket enkel att styra för en dator. Om stegmotorn styr ett 
varmluftsspjäll så kan styrprogrammet säga att den vill ha 20 steg varm blandning. 
Detta kräver dock att stegmotor är kalibrerad. 
 
Oftast så är stegmotorer i bilar byggda så att de går hela slaget mellan fullt öppen 
och fullt stängd när man startar bilen. Men den går dock något steg för mycket åt 
båda hållen. På så vis tvingas den att ”kugga över” och datorn vet då att stegmotorn 
är kalibrerad efter denna sekvens. Denna kalibreringssekvens kan man ibland höra 
på bilar med luftkonditionering om man lyssnar noga när man startar bilen.

Bildkälla: Ford 

    Stegmotorer som 
styr spjällen  
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Beställningslista hårdvarusats 
Revolution education Ltd (www.techsupplies.co.uk) 

Per sats 
  

artnr benämning antal 

AXE050U PICAXE-18 Tutorial Kit (USB) 1 

CON035 
Single row PCB Header Plug - Pin Count: 
3 pin 2 

CON005 16A Interlocking Terminal Block  3 
SPE002 Miniature Piezo Transducer 1 
GBX001 Motor - MM10  1 
GBX008 Motor - Stepper 1 
CAP002 Capacitor  1 
RES020 Potentiometer 1k 1 
CON035 3pin PCB Header plug 2 

Rev-Ed, HighPower board 
 

CHI035 18 Pin High power Project Board 1 
ICO030 L293D motor driver 1 
AXE015M2 Picaxe18M2 1 
CON005 4way Interlocking terminal 4 
CON006 3way Interlocking terminal 2 
REG001 78L05 100mA 5v regulator 1 
REG002 7805 1A 5V regulator 1 
CON037 10 pin PCB header plug 2 

Rev-Ed, delas mellan satser 
 

WIR001 Stranded Wire Red 100m 1 
WIR002 Stranded Wire Black 100m 1 
RES120R Resistor 120ohm, 100pieces 1 
RES1K Resistor 1k ohm, 100pieces 1 
RES10K Resistor 10k ohm, 100pieces 1 
RES2K2 Resistor 2,2K ohm, 100 pieces 1 

Rev-Ed, reservdelar 
 

AXE015M2 PICAXE-18M2 microcontroller  1 
ICO045 ULN2003A  1 
ICO030 L293D motor driver 1 
TRT003 IRF520 MOSFET 4 
REG001 78L05 100mA 5v regulator 1 

Elfa (www.elfa.se) 
 

33-657-72 Signalglödlampa T1¼ 6 V 4 
73-507-85 Halleffektswitch TLE4905L 1  
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60-591-75 27 ohm motstånd 1% tolerans 1 
60-592-06 470ohm motstånd 1% tolerans 1 
37-522-68 Neodymn magnet 8x5x3 1 

Elfa High power Board 
 

60-592-23 2,2k motstånd 1% tolerans 1 
67-042-77 100uF elektrolytkondensator 2 
73-221-12 Transciever rs485 DIL8 1 
48-410-87 Spruvplint 2pol, 5,08mm delning 4 

Elfa, delas mellan satser 
 

55-502-95 Kopplingstråd PVC 0.5 mm vit FE=100m 1 
55-502-92 Kopplingstråd PVC 0.5 mm gul FE=100m 1 
55-502-94 Kopplingstråd PVC 0.5 mm blå FE=100m 1 

Elfa, delas mellan satser (High power Board) 
 

48-329-82 Experimentkretskort (veroboard) 3 
75-604-62 Kylelement 50mm (strålkastarmodulerna) 2 
80-861-47 Värmepasta spruta 5ml 1 
75-602-81 Monterings/isolersats tranistorer TO220 8 
55-503-12 Kopplingstråd, sats med olika färger 1 

Delar som skaffas externt, t.ex. från en bilskrot 
 

 

V+H Strålkastare med 
höjdjusteringsmotor, exemplet använder 
från en V70 1998. Men det går enkelt att 
ersätta med annan typ  

 

V+H Ytterbackspeglar m positionsgivare , 
blinker, trygghetsbelysning och 
temperaturgivare, exemplet använder från 
en C70 2006. Men  det går enkelt att 
ersätta med annan typ, V50 verkar ha 
funktionsmäässigt liknande speglar  

 

V+H Baklyktor,. Exemplet använder från 
en C70 2006. Men det går enkelt att 
ersätta med andra typer av lyktor  

 

Gammaldags extern centrallåsmotor, 
exemplet använder en SAAB900 -94, 
extren motor istället för inbyggd för 
tydlighets skull. Går enkelt ersätta med 
annan C-låsmotor  

 
Sladdströmbrytare för att bryta strömmen, 
inhandlas tex på Jula  
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