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Indledning 
I dette eksamensprojekt findes en løsning til at drive gamle russiske ИВ-6 (IV-6) VFD-rør.  

Ud fra dette laves et bordur med indbygget alarm og automatisk kontrol af lysstyrke.  

Problemformulering 
Det vacuum fluorescerende display (VFD) blev kommercielt tilgængeligt i 1967. I de følgende årtier voksede 
deres brug i elektronik enormt, og i 90’erne blev der produceret hundrede af millioner årligt. VFD blev 
brugt i alt fra køretøjer til forbrugerelektronik. I dag er VFD i stor grad erstattet med LCD og LED-displays på 
grund af deres bedre energieffektivitet, størrelse og produktionsomkostninger. Mens VFD ikke længere 
produceres i noget stort omfang har deres tidligere popularitet resulteret i en vedvarende tilgængelighed 
fra private sælgere der har opkøbt restpartier. Gamle display-teknologier som VFD og Nixie-rør har de 
seneste år fundet interesse hos entusiaster på grund af deres unikke udseende og skær. Hvor Nixie rør af 
denne grund er blevet meget dyre har gamle VFD stadig beholdt en pris tilgængelig for den almindeligt 
interesserede. 

 

VFD har nogle specifikke krav til hvordan de skal drives. Disse krav varierer mellem forskellige modeller. 
Generelt kræver de en konstant strøm på et ben ved lav spænding (normalt 1-5v), konstant strøm på et 
andet ben ved høj spænding (normalt 10-30v), og samme høje spænding på enkelte pins for at tænde deres 
respektive segment. Det er vigtigt ikke at supplere spændinger uden for det enkelte VFD’s grænser. Er 
spændingen for lav lyser displayet ikke. Er spændingen for høj kan det gå i stykker. Moderne 
microcontrollere kører alle ved 5v eller lavere og kan derfor ikke drive et VFD direkte. Det bliver derfor 
nødvendigt at finde et kredsløb der kan håndtere de højere spændinger. Endvidere vil et stort antal outputs 
være nødvendigt, da hvert segment på et VFD normalt kræver sit eget output. 

 

Seks IV-6 VFD rør er blevet købt fra en privat sælger i Ukraine. Hvert rør indeholder et 8-segments display. I 
dette projekt ønskes at bygge et bordur som gør brug af disse seks rør. 

 

Der stilles en række spørgsmål som i projektet ønskes besvaret: 

• Hvordan drives et IV-6 VFD? 
• Hvordan leveres de nødvendige strømspændinger til VFD fra en 5v kilde? 
• Hvordan kan et VFD styres med en moderne microcontroller? 
• Hvordan justeres lysstyrken på et VFD automatisk efter rummets belysning? 
• Hvordan lader man en bruger indstille uret? 
• Hvordan drives en buzzer? 
• Hvordan sikres det at uret holder tiden korrekt? 
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Projektbeskrivelse 
Målet med dette projekt bliver altså at lave et bordur som viser tiden med 6 IV-6 rør. Borduret skal have 
følgende funktionalitet: Tid skal kunne indstilles af brugeren efter ønske. En alarm skal kunne sættes og 
affyre i tide. Alarmen skal aktivere en buzzer ved affyring og slå fra igen ved klik på en knap eller efter en 
tid. Lysintensiteten for displayet skal kunne selvjustere efter det ambiente lys i rummet. Hele uret skal køre 
på en almindelig dc 5v strømkilde. 

Projektafgrænsning 
Målet med dette projekt er at lave en funktionel prototype. Mens der selvfølgelig arbejdes mod et design 
som lettere vil kunne omdannes til et faktisk produkt er det æstetiske udtryk ikke et primært mål. På 
samme måde er der heller ikke et stort fokus på at minimere produktions- og komponentomkostninger, 
blot de holdes inden for rimelighedens grænser. 

  

Side 4 af 34 
 



Tidsplan 
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Ideudvikling 
Først undersøges det hvad der skal til for at drive et IV-6 display. Med dette kendt planlægges det hvilke 
komponenter skal bruges til uret. 

At drive et IV-6 VFD 
Det originale dataark for IV-6 rørene er bredt tilgængeligt på internettet. Et problem med dette er dog, at 
arket er en gammel scanning, og på russisk. At tyde dataarket er derfor en betydelig udfording. Heldigvis er 
dette allerede blevet gjort af brugere på elektronikforummet eevblog.com.  

Røret har følgende pinout set fra bunden i urets 
retning fra det manglende ben:  

• 7: Katode 
• 8: Ground 
• 9: Grid anode 
• 1-6 + 10-11: segment anoder. 

Ifølge eevblog bruger ’Gall’ gælder følgende: 
Katoden bør drives ved 1,2 V til ground men 
spændinger mellem 1-1,35 V er acceptable. Grid 
og segmenter skal drives ved samme spænding. 
Dataarket angiver at anode-spændningen skal 
ligge mellem 25-30 V. Det viser sig dog ved forsøg 
at spændingen kan reduceres til omkring 12 V 
uden problemer. Displayets lysstyrke er afhængig 
af spændingen på anoderne.1 

For at drive et IV-6 rør skal der altså bruges to strømkilder samt 8 signaler ved en relativt høj spænding.  

Strømforsyning 
I projektbeskrivelsen stilles kravet at uret skal kunne køre på en 5V dc strømkilde. Der skal altså dermed 
findes måder at få lavet de 5v om til både 1,2 V og 12+ V. 

Katode 
Der er flere måder at lave en strøm ved lavere spænding end input. Den simpleste løsning er at bruge en 
modstand i serie med kredsløbet. Hvis kredsløbets modstand er konstant, kan strømmen gennem 
kredsløbet beregnes, og en passende modstand kan så findes der giver det rigtige spændingsfald. Der er 
dog en række udfordringer ved denne løsning. Siden katoden er et filament der varmes op til rødglødende 
er det ikke sikkert at modstanden er konstant. Endvidere skal der også bruges en modstand per katode. 
Hvis der kun bruges en modstand og et filament fejler, vil dette betyde en stigning i spænding og dermed 
strøm på de andre katoder, hvormed de andre katoder hurtigt derefter også vil fejle.  

En anden simpel løsning er at bruge en spændingsregulator. Disse findes i forskellige former, men den 
generelle ide er at de inden for et bestemt interval af strøm leverer en konstant, til tider justerbar, 
spænding. Med disse kan en enkelt spændingsregulator bruges til alle 6 katoder uden nogen problemer. 

1 EEVBlog.com, 2012 

Figur 1 Pin konfiguration for IV-6 VFD (ИВ-6 dataark) 
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En enkelt udfordring ved både modstand og regulator er at de må afgive en effekt lig spændingstabet over 
dem gange strømmen. De er altså ikke specielt energieffektive, og varme kan blive et problem. 

En tredje løsning er at bruge en buck converter. Disse kan med en elektronisk styring sænke spænding ved 
en vilkårlig strøm. Modsat det to andre løsninger behøver de teoretisk ikke at afsætte nogen effekt, og er i 
virkeligheden også ganske effektive. Det eneste problem med denne løsning er at det kræver flere 
komponenter og dermed også fylder mere.  

Ved forsøg på breadboard blev det med et enkelt rør vurderet at strømforbruget ikke var så betydeligt at 
en buck converter ville være nødvendig. Det blev derfor valgt at bruge en spændingsregulator. En 
spændingsregulator med modelnavn LM317 blev fundet. Denne har tre pins, et input, output og adjust. 
Regulatoren fungerer sådan at den vil forsøge at overholde forholdet 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑜𝑜𝑎𝑎𝑜𝑜 + 1,25 𝑉𝑉 Så længe 
inputspændingen ikke er for lav. Ved at koble adjust til ground vil regulatoren dermed levere en konstant 
spænding på 1,25 V, hvilket er fint inden for katodens specifikationer.2 

Grid/Segmenter 
Rørets grid og segmenter kræver en spænding betydeligt højere end de 5 V. Dette er ikke muligt at 
producere med passive komponenter. En metode til at danne højere spændinger i et dc kredsløb er med en 
såkaldt boost converter. Boost converteren fungerer ved at udnytte spolens egenskab til at modvirke skift i 
strøm gennem den. 

Et elektronisk kredsløb kortslutter 
først strøm over spolen, som 
modvirker skiftet i strøm og opbygger 
et magnetfelt. Forbindelsen åbnes, 
hvormed strømmen gennem spolen 
pludselig stopper. Spolen prøver nu at 
modvirke denne ændring i strøm ved 
at forhøje spændingen på enden af 
spolen langt over inputspændingen. 
Dette ’spike’ i spænding ensrettes af 
en Schottky diode, hvorefter en 
kapacitor fungerer som reservoir mellem impulser af spænding. I parallel med kapacitoren sidder 
belastningen som skal drives ved den høje spænding. For at regulere spændingen kan det elektriske 
kredsløb have en ’sansningslinje’ forbundet efter dioden. LM2587 er en serie af elektroniske regulatorer 
som er designet til at fungere i blandt andet boost kredsløb. Komponenten kommer i 4 forskellige udgaver, 
3.3, 5 og 12 V, samt justerbar spænding. Spændingen på det justerbare kredsløb sættes på et af 
komponentens ben med en spændingsdeler fra efter dioden til gnd. Ved at justere på spændingsdelerens 
modstande kan outputspændingen justeres. Regulatoren kan trække op til 5A og modstå spændinger på 65 
volt, hvilket er rigeligt til formålet. På baggrund af eksempler på boost converter kredsløb i LM2587 
dataarket blev support-komponenter passende til opgaven fundet.3 

  

2 LM317 Dataark, STMicroelectronics 
3 LM2587 Dataark, Texas Instruments 

Figur 2 Boost converter kredsløb med kun de nødvendige komponenter 
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Styring af displaysegmenter 
Som tidligere nævnt består IV-6 displayet af 8 segmenter med unikke pins som hver skal tilføres en høj 
spænding for at lyse. For seks displays giver det 48 pins der skal styres enkeltvis. Dette er højest upraktisk 
at gøre med enkelte outputs på en microcontroller og for Atmega328p’en umuligt. En løsning på dette er at 
bruge shift registers. Shift registers kan med kun 2-3 pins forøge antallet af en microcontrollers outputs til 
en teoretisk uendelig mængde mod konsekvensen at de enkelte outputs ikke er direkte adresserbare, og at 
alle outputs derfor skal sættes igen for blot at lave en enkelt ændring. 

I dette projekt bruges SN74HC595 shift registers, som har 8 outputs. Dette shift register fungerer som 
følger. Shift registeret har en clock (SRCLK) og en input pin (SER). Hver gang clock pulseres aflæses input 
digitalt, og replikeres på output 1. På samme tid ‘skubbes’ den forrige tilstand på output 1 til 2, 2 til 3 og så 
videre. Ved at sætte spændingen på shiftregisterets input med en microcontroller pin, og clocke med en 
anden kan to outputs altså blive til 8. SN74HC595 har også en latch pin (RCLK). Ved at aktivere denne kan 
chippens 8 outputs holdes 
konstante mens nye værdier 
’skubbes ind’. Når latch deaktiveres 
igen opdateres alle outputs med 
den nye værdi. Endvidere har shift 
registeret også et output som gør 
det muligt at daisy-chaine dem. 
Med dette kan outputtet fra et 
register føres ind i det næste, og 
dermed udvide den totale sum af 
ouputs til 16, 24, 32 osv. Ved at 
bruge 6 shift registers kan 48 
outputs altså opnås med bare 3 
outputs på microcontrolleren. 4 

 

 

 

 

 

 

En udfordring ved at drive IV-6 displays er den høje spænding som er nødvendig på segmenterne. 
SN74HC595 kører ved TTL-spændingsniveauer, altså 5 V, og kan ikke håndtere boost kredsløbets højere 
spændinger. Der må altså et komponent mellem hvert shift register og dets display der kan styres ved 5 V 
men håndtere spændinger på op til 30 V. 

  

4 SN74HC595 Dataark, Texas Instruments 

Figur 3 Timing diagram for SN74HC595 viser hvordan input(SER), clock(SRCLK), 
latch(RCLK) med videre opfører sig. (TI SN74HC595 dataark, Fig. 1) 

Side 8 af 34 
 

                                                           



ULN2803 er et darlington transistor array. Arrayet har 8 inputs og 8 outputs, hver med en darlington 
transistor imellem. Kredsen fungerer sådan, at når et input er lav, har dets respektive output høj modstand 
til kredsens ground. Når inputtet trækkes høj tændes transistoren, og modstanden til ground bliver lav, 
outputtet trækkes altså lav. Darlington arrayet kan holde til 50 V, og kan trække op til 500 mA pr par, 
hvilket gør det mere end tilstrækkeligt til brug i dette kredsløb. 5 

Siden darlington arrayet kun trækker ned og ikke selv leverer en spænding må dette gøres eksternt. Til 
dette bruges et resistor array. Et resistor array er en samling af modstande i parallel, koblet sammen til en 
enkelt pin i den ene ende. En samling af resistor arrays med 8 individuelle modstande på hver 10 kΩ blev 
fundet. Det vurderes om den maksimale trukne strøm gennem disse arrays er acceptabelt for 
strømforsyningen. Strømmen gennem et tændt segment er meget lavere end det vil være gennem 
transistoren. Det højeste strømforbrug vil altså findes når alle displays er fuldkommen slukkede. I dette 
tilfælde antages det at alle andre modstande end resistor arrayets er så små at de er ubetydelige. Ved en 
spænding på 30 V vil der dermed efter Ohms lov løbe 3mA gennem hver 10k resistor, eller 144mA total. En 
strøm i denne størrelse vurderes ikke at give problemer for nogen af komponenterne. 

 

Tilgange til justerbar lysstyrke 
En del af kravet til produktet er at det skal 
kunne justere rørenes lysstyrke efter 
mængden af lys i rummet. For et almindeligt 
LED display ville dette have været trivielt. 
Ved LED vil microcontrolleren kunne læse 
spænding på en spændingsdeler bestående 
af en LDR og en passende størrelse 
modstand i serie mellem 5 V og gnd. Ud fra 
dette ville displayets lysstyrke kunne 
justeres med PWM kontrol af en npn 
transistor på displayets fælles ground. På IV-
6 rørene har både katoden, grid og 
segmenterne en fælles ground. For at 
undersøge om samme styring alligevel var 
muligt blev en opstilling med dette forsøgt. 
Ved pwm styring gav displayet slet ingen 
output. Det formodes at dette skyldes at 
katoden skal have en konstant strøm for at fungere ordentligt. Endvidere var der også bekymringer ved at 
skifte på en fælles ground, da dette potentielt kunne resultere i baglæns løb af strøm gennem katoden. Det 
blev derefter overvejet om grid eller segmenter kunne kontrolleres alene ved at styre dem med en 
transistor på den positive side. En opstilling med dette viste sig også problematisk. Displayet var 
hovedsageligt slukket men kunne tændes ved at føre fingre over delene. Det formodes at dette skyldtes, at 
spændingen på transitorens emitter var højere end basens 5 V grundet residualspændinger. Endeligt blev 
det forsøgt at pwm styre katoden da denne var under de 5 V. Dette virkede, men var nærmest umuligt at 
styre gradvist.  

5 ULN2803 Dataark, Texas Instruments 

Figur 4 Forsøg med lysstyrke på breadboard 
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Med mindre end brugbare resultater blev det overvejet om problemet kunne løses i software. En mulighed 
var at emulere et pwm signal med shift-registerne. Ved skiftende at sende displayets ønskede indhold og et 
helt slukket display med den rigtige timing vil et pwm signal kunne emuleres. Om dette var praktisk blev 
testet ved at sætte et pwm signal fra en Arduino på dalington arrayet. Dette viste sig at virke så længe 
frekvensen på pwm signalet ikke var for høj. Ved nærmere overvejelse blev denne mulighed dog forkastet, 
da det kunne tænkes at dette ville komplicere software delen betydeligt. Endeligt blev det tænkt at 
lysstyrken kunne justeres ved direkte at justere spændingen på strømkilden. Ved at indsætte en variabel 
modstand i feedback spændingsdeleren kan output-spændingen manuelt justeres. Ved at bruge et digitalt 
potentiometer kan dette gøres elektronisk. Et vilkårligt digitalt potentiometer kan dog ikke bare bruges da 
output spændingen skal være rimeligt høj. Et digitalt potentiometer med modelnavn ’MCP41HVX1’ blev 
fundet. Denne kan på analog siden acceptere spændinger op til 36 V, hvilket er ganske tilstrækkeligt. 
Potentiometeret har en opløsning på 255 indstillinger, kommer i størrelser fra 5 kΩ til 100 kΩ mellem 
yderterminalerne, og kan kommunikeres med over SPI. En udfordring ved dette komponent er dog dets 
meget lille størrelse på 5x4.5 mm med 7 pins på hver side.6  

Ur-funktionalitet 
En nødvendighed for et ur er at det kan holde tiden. Den både simpleste, og mest præcise af lettilgængelige 
løsninger er at bruge et dedikeret Real Time Clock IC. I DIY cirkler er de tydeligt mest populære RTC DS3231 
og DS3232. Disse RTC kører ved TTL spændinger, og kommunikerer over I²C. RTCet holder både tid og dato, 
kan håndtere skudår, og har pins til at forbinde et knapbatteri til at holde tiden når strømmen er slukket. 
Begge RTC er meget præcise og taber eller løber maximalt et minut om året. På grund af deres store 
popularitet findes der biblioteker til Arduino der forsimpler kommunikation med IC’et endnu mere. Alt 
dette gør dem til et ideelt valg for projektet.7 

Et andet krav til produktet er at det skal kunne have alarmer. En nødvendig del for dette er en buzzer til at 
lave alarm-lyd. Der findes et utal af forskellige buzzere, de fleste uden tydelige markeringer. Dette er ikke et 
stort problem da de alle opfører sig tilnærmelsesvist på samme måde. Forsøgsvist blev det undersøgt 
hvordan buzzeren bedst kunne drives. Det blev fundet at det fint kunne drives direkte på microcontrolleren 
i serie med en 100 Ω modstand. 

 

  

6 MCP41HVX1 Dataark, Microchip 
7 DS3232 Dataark, Maxim Integrated  
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Valg af microcontroller 
Projektet stiller nogle krav til microcontrolleren. Controlleren skal kunne læse både analoge og digitale 
inputs, styre en mængde outputs samt kommunikere over I2C og SPI. Løsningen skal også gerne være 
Arduino kompatibel for at lette softwareudvikling grundet personlige kompetencer. Endvidere skal den 
gerne kunne installeres direkte på et PCB med så få eksterne komponenter som muligt og må gerne have 
en rimeligt lille størrelse. Med disse krav vil et indlysende valg være en Atmega328P, som eksempelvis kan 
findes på Arduino UNO boards. Uno boardet selv indeholder kredsløb til at nedregulere input spændinger 
til 5 V, 16 kHz krystal til at clocke chippen, samt en Atmega16u2 som facilliterer programmering og 
kommunikation med PC. Da uret efter projektbeskrivelsen kører ved 5 V er nedregulering ikke for 
controlleren nødvendigt. Mens krystallen på UNO boardet er nødvendig for Atmega’en på boardet kan 
denne faktisk også undgås. Atmega328P har en intern 8kHz clock som kan slås til ved at skifte en fusebit på 
controlleren. At skifte til intern clock halverer processorhastigheden og giver et noget mere ujævnt 
clocksignal. Dette vurderes dog ikke som noget problem for projektet. Mens programmering af 
microcontrolleren selvfølgelig bliver nødvendigt vil usb kommunikation ikke være nødvendig ved almindelig 
brug. Atmega328P’en programmeres på UNO boardet over tx/rx serial portene samt controllerens reset 
pin. Ved at tilgængeliggøre disse i en programmeringsport kan controlleren programmeres med en UNO1 
uden at gøre ekstra komponenter nødvendige.8 

Blokdiagram over kredsløb 
Et blokdiagram over hvordan alle de ovenfor fundne komponenter og kredsløb skal sammenkobles blev 
opstillet.  

 

Figur 5 Diagram over hvordan de enkelte komponenter og kredsløb kobles sammen i det fulde kredsløb 

  

8 Atmega328P Dataark, Microchip 
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Design af kredsløb 
Med ønskede komponenter kendt blev et schematic til PCB optegnet i softwaren Autodesk Eagle. Visse 
komponenter som IV-6 rør eksisterede ikke i forvejen i softwarens biblioteker, og måtte derfor først 
oprettes. Det blev besluttet at urets kredsløb skulle spredes over tre PCB forbundet med pin headers og 
sockets. Dette blev gjort for at minimere urets fodaftryk, da pladsbegrænsninger på borde og kommoder 
almindeligvis er i planet. Endvidere var det ønsket at holde de enkelte boards på en størrelse under 
100x100mm. Dette vil tillade fremtidig produktion af pcb i småt oplæg ved rimelige priser hos visse 
lavkapacitet-PCBfabrikanter såsom JLCPCB.  

Ud fra komponenternes størrelser blev en fordeling af dem på de tre boards fundet. Nederste board med 
connectorer, strømforsyning, microcontroller, samt LDR, Buzzer og RTC komponenter. På det midterste 
board shift registers og darlington arrays. På det sidste, IV-6 rørene samt pullup resistor arrays. Originalt var 
det tænkt kun at have display-rørene på det øverste board af æstetiske grunde, men det viste sig 
pladsmæssigt umuligt at have dem på det midterste board i den følgende udlægningsprocess.  

 

Figur 6 Schematic over det nederste PCB. Boardet indeholder Atmega microcontrolleren, boost kredsløbet, spændingsregulator, RTC, 
buzzer, LDR med mere. Alle tre schematics og boards kan findes i bilag 2 
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Ud fra schematics blev print udlagt. Det blev valgt at lave alle tre boards dobbeltsidede. Dette besværer 
lokal produktion en del, men er nødvendigt grundet mængden og densiteten af komponenter på hvert 
board. En passende størrelse til boardene blev fundet ved løbende rokering af komponenterne. I hvert 
hjørne blev et M3 hul sat, med omkringliggende plads til en møtrik. Med dette kan mekanisk stress på pin 
headers mindskes, og deres placering er mindre vigtig. Komponenterne blev arrangeret for at mindske 
længden og mængden af spor. Sporene blev trukket manuelt. 

 

Figur 7 Første udgave af det nederste PCB. Anden udgave samt de to andre boards kan findes i bilag 2. 
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Komponentliste 
En samlet komponentliste for de tre boards opstilles for at sikre tilgængelighed af komponenter 

Antal Specifikation Beskrivelse Brd Note 
1 Atmega328p Microcontroller 1 I socket 
1 28pin dip socket Socket til montering af mc 1 Through hole 
1 DS3232 RTC modul 1 SMD 
1 CR1220 contact Batteri holder 1 Through hole 
1 MCP41HVX1ST Digital potentiometer 1 SMD 
1 LM2587 Flyback regulator 1 SMD til boost kredsløb 
1 1N5819 Schottky diode 1 Through hole til boost kredsløb 
1 33µH inductor Spole 1 Through hole til boost kredsløb 
1 LM317 1.25v spændingsregulator 1 Through hole 
1 Buzzer Piezo buzzer 1 Through hole 
1 LDR Lysafhængig modstand 1 Through hole 
3 6mm button Almindelig trykknap 1 Through hole 
4 0.1µF cap Bypass kapacitor 1 Through hole 
1 1 µF Ref kapacitor 1 Through hole til boost kredsløb 
1 120µF 16v Input kapacitor 1 Through hole 
2 220µF 32v boost output kapacitor 1 Through hole 
1 3 kΩ resistor Alm 5% modstand 1 Through hole til boost kredsløb 
3 20 kΩ resistor Alm 5% modstand 1 Through hole, til pullup af logic kredse 
1 10 kΩ resistor Alm 5% modstand 1 Through hole, til pullup af LDR 
1 100 Ω resistor Alm 5% modstand 1 Through hole, til buzzer 
1 Power Jack Alm barrel connector 1 Through hole 
2x4 F pin socket Alm 0.1’ pin socket 1 Through hole, forbindelse til board 2 
2x4 M long pin header Lange 0.1’ pin headers 2 Through hole, forbindelse til board 1 
6 SN74HC595 Shift register 2 I socket  
6 16pin dip socket Socket til shift registers 2 Through hole 
6 ULN2803 Darlington array 2 I socket 
6 18pin dip socket Socket til darlington arrarys 2 Through hole 
6x8 F pin socket Alm 0.1’ pin socket 2 Through hole, forbindelse til board 3 
2x2 F pin socket Alm 0.1’ pin socket 2 Through hole, forbindelse til board 3 
6x8 M pin header Alm 0.1’ pin header 3 Through hole, forbindelse til board 2 
2x2 M pin header Alm 0.1’ pin header 3 Through hole, forbindelse til board 2 
6 9A103G 10K 8+1p resistor array 3 Through hole 
6 IV-6 VFD rør 3 Through hole 
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Produktion af kredsløb 
Efter de enkelte print blev udlagt i 
Eagle skulle de skæres. Dette blev gjort 
på en Protomat E44 pcb fræser. 
Fræseren fungerer ved med et bor at 
fjerne kobber rundt om de ønskede 
spor på en fuldt kobberbelagt 
printplade. 

I Eagle blev de enkelte print 
eksporteret gennem Eagles ‘cam’ 
menu. Printene blev eksporteret i 
gerber/excellon format, en standard 
brugt i pcb industrien siden 80’erne. De 
resulterende filer blev overført til en 
computer dedikeret til print. På 
computeren blev filerne importeret i 
LPKF CircuitPro, hvorpå udskæringen 
blev konfigureret og sat i gang. Under 
skæreprocessen anmoder fræseren om 
forskellige typer bor, som manuelt skal 
installeres. Tiden det tager for 
udskæring vokser med printets 
kompleksitet. Hermed tog det øverste 
board kun en halv time at skære mens 
det mellemste tog en time og 30 
minutter. 

 

 

Efter udskæring blev de enkelte boards renset for løstsiddende kobber med en grov svamp og dækket af 
flux for at beskytte printet mod korrosion. 

 

Figur 10 Underside og overside af første udgave af det nederste board udskåret 

Figur 8 Protomat E44 pcb fræser i brug 

Figur 9 Fræsning af PCB 
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Efter udskæring loddes komponenter på pcb. 
Lodning af komponenter skete i rækkefølge efter 
komponenternes størrelse, med mindste 
komponenter først. Dette blev gjort, da store 
komponenter begrænser loddekolbens adgang til 
boardet i større omfang. Først loddes dedikerede 
vias mellem lag, næst efter smd komponenter, og 
herefter through-hole komponenter efter deres 
højde. 

Efter samling blev de enkelte boards tjekket for 
kritiske fejl som kortslutninger mellem baner og 
åbne forbindelser. Dette blev gjort med et 
multimeters kontinuitetstjekker mellem punkter på 
de relevante baner. Efter forsigtig dobbelttjek blev 
der sat strøm til boardet. 

 

Figur 12 Første udgave af det nederste board samlet 

 

Figur 13 Th. Det midterste board samlet og loddet. Th. De tre boards samlet, dog med manglende komponenter på øverste board 

 

Figur 11 Nederste board klar til at blive loddet 
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Omprogrammering af en Atmega328P fra en Arduino UNO 
Microcontrolleren til projektet blev ‘høstet’ fra 
en Arduino Uno. Dette betød at den var 
konfigureret til at køre med ekstern clock, 
hvilket ikke var ønsket. For at skifte til intern 
clock skal controllerens såkaldte fusebits 
ændres. Microcontrolleren blev monteret i et 
breadboard med en 16kHz krystal og 
tilhørende kapacitor. Selvom krystallen ikke er 
nødvendig senere skal den bruges under 
omprogrammering indtil nye fusebits er sat. Til 
en ekstra Arduino Uno blev ArduinoISP 
sketchen uploadet, og med denne blev ny 
firmware skrevet til Atmega328P’en.9  

 

 

 

 

At programmere controlleren kunne herefter gøres med den controllerløse arduino ved en custom arduino 
profil. 5v, gnd, tx, rx og reset blev først forbundet fra uno til pcb med jumpers. Det viste sig upraktisk at 
forbinde og dobbelttjekke forbindelse hver gang uret skulle omproggrammeres. For at forsimple processen 
blev en adapter samlet af ledninger, pinheaders og et protoboard. 

 

Figur 15 Adapter til proggrammering af uret samlet 

  

9 Arduino.cc 

Figur 14 Nødvendig opstilling for at omskrive fusebits på atmega328p 
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Videre udvikling 
Efter produktion af det første board begyndte en udviklingsproces hvori mange forskellige problemer og 
udfordringer blev behandlet. 

Fra PCB design til fysisk board 
Ved samling af PCB’et viste sig hurtigt et problem. Eagle gør normalt antagelsen at der altid i huller til 
komponenter er forbindelse mellem de forskellige lag. Dette er selvfølgelig ikke tilfældet for den brugte 
produktionsmetode der blot borer huller. Dette betød at visse komponenter måtte loddes på 
komponentsiden eller begge sider. For komponenter som microcontrollerens socket, buzzeren og 
kapacitorer var dette nærmest umuligt, og resulterede halvdelen af tiden i kortslutninger til ground plane. I 
gentagne forsøg på at korrigere dette blev flere af pcb’ets spor revet op. 

Et andet problem som viste sig i 
produktionen af printet var med det digitale 
potentiometer som bemærket er et meget 
lille SMD komponent. Chippens ben passer 
12 mil spor. Disse viste sig at være for små 
til pålideligt at kunne produceres af 
fræseren, og var derfor enkelte steder 
overskåret. Det blev forsøgt at fikse dette 
ved at lodde ledninger direkte på de ben 
som ikke var forbundet. Kombineret med 
det forrige problem var dette meget 
besværligt. 

 

 

 

Flux og loddefedt 
Flux er en væske der bruges under lodgning til at deoxidere loddeflader for at lette loddeprocessen, og 
derefter beskytte PCB’et. Et produkt kaldet loddefedt blev fundet og brugt til at lodde pcb’er i 
formodningen om at dette var magen til almindelig flux. Mens lodninger på boardet blev betydeligt lettere, 
viste der sig dog et problem. Hvad loddefedttet efterlod på boardet efter lodning viste sig at være svagt 
ledende. Dette blev opdaget da der blev sat strøm til boardet. Først blev det opdaget at boardets 
strømforbrug var uforventet højt. Kortvarigt efter begyndte boardet at ryge. Det skal her understreges at 
det ikke var komponenter på boardet der røg, men 
boardet selv i udskæringerne mellem spor. Det viste sig 
heldigvis at fluxresten kunne fjernes med en børste og 
ispropyl-alkohol. Problemet nåede dog at forværres da 
det høje effekttab mellem sporerne enten forkullede 
fluxresten eller boardet selv, og dannede et 
strømledende fast materiale på boardet. Dette kunne 
møjsommeligt skrabes af boardet med tvivlsomme 
resultater. 

Figur 16 Første udgave af nederste board med oprevne spor og ledninger 
loddet direkte på det digitale potentiometers ben 

Figur 17 Loddetfedt minder om men er ikke flux 

Side 18 af 34 
 



Omdesign af PCB 
Det blev besluttet at disse problemer 
kombineret gav anledning til at omdesigne 
boardet og skære et nyt. Foruden at omdesigne 
det nederste board blev de øverste på samme 
tid justeret, da disse på dette tidspunkt endnu 
ikke var skåret. Der blev tilføjet dedikerede vias 
til de enkelte boards for at skifte spor fra den 
ene side til den anden før huller eller 
kontaktflader til komponenter. Med dette kunne 
de to sider forbindes ordentligt uden at skulle 
lodde komponenter på begge sider. Det digitale 
potentiometer og tilhørende komponenter blev 
ekstraheret til et separat datterboard for at gøre 
det lettere at lægge jumperledninger hvis dette 
skulle blive nødvendigt igen. I en tvivl om den originale spole var tilstrækkeligt stor blev der gjort plads til 
en større. Det blev på samme tid også gjort muligt at bruge den mindre DS3232m chip i stedet for den 
almindelige DS3232 med unødvendigt mange pins. 

Misforståelser omkring det digitale potentiometer 
En test sketch blev lavet for at undersøge om det digitale potentiometer fungerede til at justere spænding 
på boost kredsløbet, men intet skete. For at undersøge hvor problemet lå blev et almindeligt 
potentiometer sat på et protoboard og installeret i stedet for det digitale. Ved justering på potentiometeret 
kunne spændingen justeres i et vidst interval, men ikke over omkring 12 V. Der var altså et problem både 
med det digitale potentiometer, og kredsløbet selv. Ved nærmere kig på LM2587 dataarket blev det 
opdaget at alle 
eksempelopstillingerne kun 
justerede på en modstand, ikke 
to. For at gøre spændingen 
variabel skal potentiometeret 
altså ikke bruges som et 
potentiometer men en reostat 
med en 2 kΩ modstand på.  

Efter at have ændret 
testkredsløbet fra potentiometer 
til reostat kunne spændinger 
indstilles som forventet. At det digitale potentiometer slet ikke virkede blev undersøgt nærmere. I et 
dybere studie af dataarket blev det opdaget at SPI kommandoer på chippen skal ’frames’ af chip select. 
Med SPI bruges chip select (CS) pinnen på enheder til at vælge om de skal modtage eller ignorere data på 
SPI linjen. For mange SPI enheder er det muligt bare at holde CS aktiv konstant hvis det er den eneste 
enhed forbundet med SPI. Dette var modsat formodningen ikke tilfældet med MCP41HVX1 chippen. Denne 
bruger CS til at frame, altså indramme kommandoer, og skal derfor aktiveres før og deaktiveres igen efter 
en kommando er sendt. For at få det digitale potentiometer til at virke kræves altså en ekstra pin, hvilket vil 
kræve et omdesign og ny produktion af hele det nederste PCB. Det blev vurderet at der ikke var tid til at 
forsøge dette, og i stedet blev det valgt at holde test-protoboardet siddende og forsøge alligevel at justere 
lysstyrke i software som tidligere overvejet. 

Figur 18 Gammel og ny udgave af det nederste board 

Figur 19 Forkert(tv) og korrekt(th) måde at forbinde feedback pin til ouputtet af boost 
kredsløbet. Det digiale potentiometer var forbundet som til venstre. 
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Andre småproblemer 
En række andre justeringer og rettelser blev lavet undervejs. Det blev fundet at der på det midterste pcb 
også var en række spor som var blevet skåret af i udskæringen af boardet. Boardet blev eksporteret til 
billede og printet spejlet i 2x størrelse, spejlvendt. Med dette som reference blev alle forbindelser på 
boardet tjekket for kontinuitet med et multimeter. Manglende forbindelser blev markeret på papiret, og 
derefter fikset med ledninger på boardet.

 

Figur 20 Board 2s manglende forbindelser repareres 

Et andet problem blev fundet med den lysafhængige modstand, der ved et uheld var blevet forbundet til et 
digitalt input på controlleren i stedet for et analogt. For at få LDR’en til at virke måtte dette selvfølgelig 
fikses. Det blev fundet at buzzeren var forbundet til en analog pin. De to komponenters spor blev 
overskåret og ledninger lagt til at ombytte dem. Med dette fiks virkede både LDR og buzzer. 
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3D-printet holder til rør 
Da vacuumrør generelt er ret skrøbelige blev der for at beskytte IV-6-rørene designet en holder til dem i 
Autodesk Inventor. Ud fra målene på PCB’et blev holderen tegnet til at passe ned i det øverste skruehul og 
holde rørene ordentligt distanceret. En passende højde blev fundet der både kunne holde rørende i deres 
nuværende store afstand fra boardet og fremtidigt helt tæt monteret. 3d modellen blev eksporteret til STL, 
sliced og printet på en Zortrax M200 printer.  

 

Figur 21 Holder til beskyttelse af VFD i Inventor og virkeligheden 
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Software 
I softwareudviklingsprocessen blev det først undersøgt 
hvordan karakterer lettest skrives til displayet. Derefter 
blev en overordnet struktur opstillet for hvordan 
softwaren skulle fungere, hvorpå funktionalitet blev 
bygget. 

Visning af karakterer på display 
Som bemærket har hvert shift register 8 outputs der 
hver passer til et segment på deres respektive display. 
Når der sendes data til displayene giver det altså mening 
at sende det i pakker af 8. Dette passer med en byte, 
som er en samling af 8 bits der hver kan være 1 eller 0. 
Alle mulige kombinationer af tændte segmenter på et 
display kan altså opbevares i en byte. En sketch blev 
skrevet til at skifte mellem hvert bit i en ellers tom byte, 
og dermed oplyse et segment og printe dets byte. Ud fra 
dette blev hvert segment på displayet koblet med en bit 
i byten og dets tilhørende hex værdi. Med dette kan 
karakterer let opbygges ved at lægge hvert brugte 
segments hex-værdi sammen. For at skrive tallet 7 med segmenterne 5,6 og 8 vil udregningen lyde: 

0𝑥𝑥10 + 0𝑥𝑥20 + 0𝑥𝑥80 = 0𝑥𝑥B0 

 

Opbrydes hvert byte fungerer det sådan:        

Seg\Desc Hex 8 7 6 5 4 3 2 1 
5 0x10 0 0 0 1 0 0 0 0 
6 0x20 0 0 1 0 0 0 0 0 
8 0x80 1 0 0 0 0 0 0 0 
Total 0xB0 1 0 1 1 0 0 0 0 

 

Som tidligere nævnt styrer de brugte darlington arrays displayet ved at hive segment-spændingen lav og 
slukke for displayet. Dette betyder at et tænd-signal fra controlleren giver et slukket segment. For at gøre 
koden mere logisk kan dataen omvendes gennem såkaldt bitwise inversion. I C/Arduino kan dette gøres ved 
at skrive et ‘~’ foran den givne byte. 

  

Figur 22 IV-6 rørets segmenter med bit position og 
passende byte 
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I kildekoden skubbes karakterer på følgende måde: 

void pushToDisplay(byte displayData[]) { 

Funtionen pushToDisplay tager et array af 6 bytes, et for hvert displayrør. 

  digitalWrite(latchPin, LOW); 

LatchPin hives lav for at undgå at displayet viser nonsens mens det nye data sættes. 

  for (int i = 0; i < 6; i++) { 

    shiftOut(dataPin, clockPin, LSBFIRST, ~ displayData[5 - i]); 

For hvert display skubbes en byte ud med shiftOut der automatisk sender sender impulser på clockPin. Da 
det første der bliver sendt ud bliver skubbet til enden læses listen baglæns ved at tilgå adresser [5-i]. Som 
bemærkes omvendes alt udsendt data med ~. 

  } 

  digitalWrite(latchPin, HIGH); 

} 

Endeligt hives latch høj igen for at vise den nye data. 
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Overordnet struktur 
Før en overordnet struktur for softwaren kan opstilles skal det besluttes hvad uret skal kunne. I 
projektbeskrivelsen stilles kravene at tiden samt en alarm skal kunne indstilles, og at denne skal affyre på 
minuttet og slukkes af en knap eller efter en tid. Disse krav udvides for at lave et mere funktionelt ur. 
Udover tid skal uret kunne sætte tid og dato. På uret skal mere end en alarm kunne sættes til forskellige 
ugedage, sådan at man kan sætte forskellige alarmer til eksempelvis hverdag og weekend. Tid skal vises 
som standard mens dato og alarmer skal kunne vises ved enkelte klik på knapper. En overordnet struktur 
for softwaren blev opstillet. Arduino software har altid et setup som køres en enkelt gang når controlleren 
først får strøm, og et loop som kontinuerligt køres derefter. Et flowchart opstilles efter dette. 

 

Figur 23 Flowchart over softwarens overordnede struktur 

Først initialiseres de nødvendige biblioteker med videre i setup fasen. Alarmer indlæses, og programmet 
fortsætter herefter ind i et loop. 

I almindelig tilstand viser uret tiden. Ved et klik på venstre knap skiftes tilstand til DATE, hvor datoen vises 
en tid før tilstanden skifter tilbage til TIME. Ved klik på højre knap vises urets alarmer på samme måde. Ved 
klik på midterste knap åbnes et menusystem som nu i stedet kan navigeres med de tre knapper. Ud fra 
denne state bliver et indhold genereret til at blive vist på skærmen. Alarmer tjekkes og startes potentielt, 
hvorefter skærmindholdet vises ved en passende lysstyrke. 
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Software justering af lysstyrke 
Siden det ikke lykkedes at justere display lysstyrke med det digitale potentiometer gøres dette nu i stedet i 
software. Ved hurtigt at tænde og slukke segmenterne vil den gennemsnitlige spænding på segmenterne 
og dermed deres lysstyrke kunne justeres. Ideen er her at lave software-emulering af et pwm signal. PWM 
(pulse width modulation) foregår ved en konstant høj frekvens at tænde og slukke et digitalt signal. Ved at 
ændre andelen af tid som signalet er tændt i forhold til slukket kan den gennemsnitlige spænding af 
signalet justeres. Med displayet her vil dette fungere ved at skubbe det ønskede displaydata til displayet, 
vente en tid, skubbe et helt blankt display, vente en tid igen, og så begynde forfra. I kildekoden ser det 
sådan ud i slutningen af main loopet: 

ambientBrightness = (ambientBrightness * 7 + analogRead(A0)) / 8; 

Først opdateres den målte ambiente lysstyrke. Denne udregnes som et løbende gennemsnit for at mindske 
flimmer grundet usikkerhed i den analoge læsning. 

displayBrightness = min(10, max(1, map(ambientBrightness, analogDark, 
analogBright, 1, 10))); 

Ud fra ambient lysstyrke bregnes displayets ønskede lysstyrke i et interval mellem 1 og 10 

pushToDisplay(targetDisplayData); 

targetDisplayData som tidligere er blevet sat i loopet skubbes til displayet. 

delay(displayBrightness); 

Der ventes mellem 1-10 millisekunder i denne 
tilstand. 

pushToDisplay(emptyDisplay); 

Herefter skubbes et fuldkommen tomt display. 
Alle segmenter er slukkede 

delay(totalDelayTime - 
displayBrightness); 

Der ventes 10 minus den ønskede lysstyrke 
millisekunder. 

På denne måde kan displayet vise indhold ved 10 
forskellige lysstyrker. De totale 10 ms blev valgt 
da længere perioder resulterede i et flimrende display. Det er af denne grund også meget vigtigt at ingen 
processer i resten af koden er blokerende i længere tid, da dette vil resultere i et display der kortvarigt står 
ved fuld lysstyrke eller er fuldkommen slukket. 
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Figur 24 To PWM signaler visualiseret som tændt/slukket på en 
tidsskala i ms svarende til softwarens. Orange ved 30% (3/10 ms 
tændt), og blå ved 80% (8/10 ms tændt). 
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Håndtering af tid knaptryk 
En af fordelene ved at programmere i Arduino er det enorme fællesskab der er opstået omkring det. Et 
resultat af dette er den store tilgængelighed af biblioteker til forskellige formål. Til DS3232 findes et 
bibliotek af Jack Christensen10. Dette bibliotek forsimpler interaktion med RTC’et enormt. I stedet for 
manuelt at skulle sende og interpretere I2C data inkluderes biblioteket i starten af kildekoden med  

#include <DS3232RTC.h> 

Og initialiseres i setup() med  

setSyncProvider(RTC.get); 

Hvorefter det nuværende timetal eksempelvis kan hentes som int ved 

Int currentHour = hour();  

For ved den almindelige tidsvisning sættes timerne på displayet netop sådan: 

Først splittes timetallets første og andet ciffer ad og opbevares separat i en liste. Andet ciffer, først på 
displayet findes ved at dividere timetallet med 10. Dette kan lade sig gøre da integer-regning altid runder 
ned.  

displayElements[0] = hour() / 10; 

Med det kendte andet ciffer kan det første findes ved at trække det andet fra ganget med 10 

displayElements[1] = hour() - displayElements[0] * 10; 

Det samme gøres for minutter og sekunder. Herefter konverteres tallene til deres byte repræsenteringer: 

  for (int i = 0; i < 6; i++) { 

    displayBytes[i] = dispNums[displayElements[i]]; 

  } 

For hvert af de 6 displays sættes dets byte lig det givne tal i tabellen dispNums som indeholder tal fra 0-9. 
Herefter kan det nye sæt af bytes skubbes til displayet med setTargetDisplayData(displayBytes); 

En udfordring ved fysiske inputs som knapper er at de ved tryk kortvarigt hopper flere gange mellem åben 
og lukket mens kontakten endnu ikke har lavet ordentlig kontakt. For at undgå at dette tæller som flere 
tryk udføres der normalt debouncing på knapperne, hvilket forhindrer flere tastetryk i at finde sted inden 
for samme korte interval. Til at gøre dette let findes der også biblioteker, eksempelvis Michael Adams 
’Button’ bibliotek11. Dette fungerer ved at definere en knap, Button mButton(3); Initialisere den i 
setup() med ’mButton.begin();, og derefter aflæse den som nødvendigt med mButton.pressed(), 
der returnerer en boolean true en gang for hvert knappetryk.  

Trykregistrering virkede først lidt sløvt ved brug af biblioteket. For at fikse dette blev bibliotekets kildekode 
redigeret til at sætte minimal tid mellem tryk ned fra 500 ms til 100ms. Dette gjorde knapperne meget 
mere responsive uden at medføre nogen negative konsekvenser. 

10 Jack Christensen, 2013 
11 Michael Adams, 2016 
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Håndtering af alarmer 
Alarmer bliver i kildekoden håndteret som objekter. Ved at gøre dette er de meget lettere at arbejde med. 
Hvert alarm objekt kan sætte og aflæse tidspunktet hvorpå den skal affyres, slåes til og fra, og tjekke med 
tid og ugedag om de bør affyres i dette minut. Alarmerne opbevares i en liste sådan at relativt få ændringer 
skal til for at forøge eller formindske antallet af alarmer. Ligesom tiden er det ønsket at alarmer skal huskes 
selvom uret mister strøm en tid. Dette kan gøres ved at opbevare alarmerne i EEPROM, hvilket også er 
betydeligt forsimplet ved at bruge objekter. Når en bruger bevæger sig ud af alarmmenuen kaldes 
automatisk funktionen saveAlarms():  

void saveAlarms() { 

  for (int i = 0; i < numAlarms; i++) { 

    EEPROM.put(alarmAddress[i], alarms[i]); 

}} 

Denne løber gennem alle alarmer, og skriver dem til deres respektive pladser i EEPROM, som bestemt efter 
en liste af positioner som beregnes ud fra alarm-objektets størrelse med funktionen sizeof(). Siden der kun 
kan skrives til EEPROM et begrænset antal gange bruges put() funktionen, som først læser om indholdet har 
ændret sig før dataen overskrives. En tilsvarende loadAlarms() findes, der ved setup() indlæser de gemte 
alarmer fra EEPROM. 

Visning af data på et simpelt display 
En udfordring ved at vise mere end bare tid på de seks syvsegments displays er den stærkt begrænsede 
plads. Af samme grund var det besværligt at vise ikke-numeriske tegn. Løsninger på dette blev fundet. 

Tid kan vises på 6 tegn i formen HHMMSS, og ligeså kan dato i YYMMDD. En ting der dog kunne ønskes 
tilføjet til datoen er hvilken dag på ugen det er. Her blev det taget i brug at der på hvert display sidder et 
punktum. Med dette kan antallet af prikker illustrere dagens nummer, søndag værende 0, mandag 1, 
tirsdag 2 pletter og så videre. Denne ide blev videreført til tiden hvor udvalgte prikker blinkede hvert 
sekund. For at vise om alarmerne 1-3 var aktive direkte på TIME skærmen blev hver alarm tildelt en prik 
som kun blinker hvis alarmen er tændt. Endeligt gøres noget af det samme ved alarmdisplayet. Her bruges 
prikkerne samt første displays nederste segment til at vise dagene som den givne alarm er tændt. På det 
første display vises også et antal streger lig alarmens nummer. På sidste display vises en lodret streg for 
tændt, og en vandret streg for slukket.  

At vise tekst på displayet er også på grund af det lave antal 
segmenter svært. I stedet for kun at bruge tal i menuen og 
give brugeren en manual blev det dog forsøgt at tilnærme de 
enkelte bogstaver så meget som muligt. Mens hvert enkelte 
bogstav måske ikke alene kan tydes, viste det sig ganske 
muligt at tyde de fulde ord. De enkelte tegn blev ligesom 
tallene regnet fra segmenternes værdi og skrevet ind i 
todimensionelle arrays af menuelementer og deres enkelte 
display data.  

 

Figur 25 Om det sidste bogstav er et H eller et K er 
ikke sikkert, men det kan rimeligt tydeligt ses at der 
står 'BACK'. 
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Design af menusystem 
I menusystemet skal tiden samt de tre alarmer kunne sættes. For at få et overblik over hvordan menuen 
skal navigeres laves et flowchart. 

 

Figur 26 Diagram over navigation af menusystemet 

Da navigationen kun foregår i maksimalt tre lag og er relativt simpel vælges det bare at lave navigationen 
uden nogen abstraktion. Overordnet fungerer de fleste menusegmenter ved at lade højre og venstre knap 
tælle op og ned på en variabel modulo antallet af menuelementer. På skærmen vises så data fra en liste 
svarende til variablen. Ved klik på midterste knap tælles en anden variabel op eller ned efter kontekst, 
hvormed en ny menu kan præsenteres. 

Kildekode 
Den samlede kildekode kan findes løst kommenteret på engelsk i Bilag 1. 
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Vurdering 
I projektbeskrivelsen blev en række krav til uret stillet. Disse er alle blevet mødt med produktet. Med urets 
tre knapper kan en menu åbnes hvori brugeren kan indstille tiden samt tre alarmer. De tre alarmer kan 
hver indstilles til at affyre på et bestemt minuttal på dagen, og aktiveres eller deaktiveres for hver af ugens 
dage. Når en alarm går tændes en buzzer som bipper igennem minuttet, eller indtil midterknappen trykkes. 
Displayets lysintensitet skifter automatisk mellem 10 niveauer efter lyset i rummet. Uret kan drives direkte 
fra en vilkårlig usb port.  

En demonstration af urets funktionalitet kan findes på https://youtu.be/TxkjsxtzKwE 

Forbedringsmuligheder 
Mens uret lever op til de originalt stillede krav er der stadig plads til forbedringer, specielt i hardwaren. Det 
lykkedes aldrig at bruge det digitale potentiometer til at justere displayets lysstyrke, og det blev i stedet 
forsøgt at styre det i software. Dette viste sig at fungere ganske udmærket. En mulighed vil derfor være helt 
at fjerne det digitale potentiometer og blive ved mat at styre lysstyrke som for øjeblikket. I vil et almindeligt 
potentiometer eller en fast spændingsdeler kunne bruges til at sætte boost kredsløbets spænding. 

Et andet område med mulighed for forbedring er urets buzzer. Den nuværende alarm er ikke specielt 
højlydt, og kunne meget vel soves igennem. At forøge buzzerens volumen vil altså være en nødvendighed 
hvis uret skal bruges som vækkeur. For at forbedre dette kunne buzzeren muligvis udskiftes med en 
designet til at være mere højlydt ved 5v, eller buzzeren kunne muligvis drives på boost kredsløbets højere 
spænding, styret af en transistor. 

Endeligt er der spændingsregulatoren som leverer strøm til rørenes filamenter. Effektafsættelsen i 
regulatoren er så høj at komponenten bliver brandvarmt i brug, hvorfor det blev sat på ledninger og fik 
monteret en køleplade. Dette er selvfølgelig hverken optimalt for komponentens levetid eller urets 
strømforbrug. En fremtidig forbedring kunne derfor være at skifte spændingsregulatoren ud med en buck 
converter. Denne fungerer meget ligesom boost converteren til energieffektivt at omforme til en anden, 
her lavere, dc spænding.  
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Konklusion 
I teknikfag eksamensprojekt ’IV-6 Clock’ blev 6 gamle IV-6 VFD-rør ønsket brugt i et digitalt ur. Kravene for 
at kunne drive et VFD blev undersøgt. Det blev fundet at rørene kræver en konstant strøm ved omkring 1,2 
volt, og skal styres med spændinger på 12-25 volt. Til at levere disse spændinger blev det valgt at bruge en 
spændingsregulator og et boost kredsløb. For at styre de 6 displays i alt 48 segmenter ved høj spænding 
blev en løsning fundet. Denne involverede at tænde alle displays med pull-up resistor arrays, for så at 
slukke uønskede segmenter med darlington arrays styret med shift registers. Det blev først forsøgt at styre 
displayets lysstyrke med et digitalt potentiometer direkte på boost kredsløbets feedback. Dette lykkedes 
ikke af flere grunde, men blev derpå i stedet gjort med darlington/shift register-styringen i software. For at 
fuldende urets funktionalitet blev et RTC fundet til at holde tiden, samt en buzzer til at give alarm. Kredsløb 
blev tegnet og lagt ud i Eagle. For at mindske urets størrelse i planet blev kredsløbet spredt over tre boards 
designet til at stables på hinanden med pin headers og sockets. De tre boards blev skåret på en PCB fræser, 
komponenter blev loddet på, og uret blev samlet. Efter en længere udviklingsproces var uret elektronisk 
funktionelt. 

Software til uret blev skrevet i Arduino. Med softwaren kan uret sætte og vise tid og dato, samt tre alarmer 
der kan indstilles til at ringe på minuttet et valgt sæt af ugens dage. Tal og bogstaver skubbes til displayet i 
form af bytes, der hver kan indeholde en vilkårlig indstilling af displayets segmenter. Softwaren er skrevet 
til ikke at være blokerende, sådan at rørenes lysstyrke kan styres i software ved hurtigt at tænde og slukke 
for displayet.  

Det endelige produkt lever op til kravene stillet i projektbeskrivelsen, men mangler lidt forbedringer før det 
kan bruges i hverdagen. 
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Bilag 1 – Kildekode 
Siden kildekode i papirform vil fylde omkring 20 sider, er det i stedet tilgængeliggjort sammen med Eagle 
og Inventor designfiler på GitHub ved adressen https://github.com/SarahAlroe/IV-6-Clock  
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Bilag 2 – Schematics og board designs 

Board 1 
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Board 2 
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Board 3 
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