
Linköpings universitet | Institutionen för systemteknik 
Examensarbete inom Institutionen för systemteknik ,  

 Högskoleingenjör inom Elektroteknik 
Vårterminen 2016 | LiTH-ISY-EX-ET--17/0461--SE  

 
 
 
 

 

Termistor  
för väderforskning 

 
 
 
 
 
 
 

Stefan Stapar 
Eric Öberg 

 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Linköpings universitet 

SE-581 83 Linköping, Sverige 
013-28 10 00, www.liu.se 

 

 



 

Sammanfattning 
 
Genom att fästa elektronik i en heliumballong som stiger och kommunicerar med en 
mottagare på marknivå är det möjligt att utföra mätningar högre upp i höjd på temperatur, 
luftfuktighet och vindar. På detta sätt kan det förutses väderprognoser som kan användas i 
flygbranschen eller vid känsliga världsdelar för att varna inför miljökatastrofer. Utveckling av 
en produkt som mäter på temperaturer och som kan användas professionellt i olika 
arbetsområden och sammanhang kräver en temperatursensor med hög noggrannhet och 
känslighet samt låg effektkonsumtion. För det här syftet är en termistor en lämplig sensor 
med högkänsliga egenskaper. Optimering av produkten kräver en integrering av termistorn 
med elektronik på ett kretskort där fokus ligger på noggrannhet, snabb responstid, lågt pris, 
minimal storlek och vikt. 
 
En termistor fungerar på så sätt att den ändrar resistans beroende på vilken yttre/inre 
temperatur den utsätts för. Vid låga temperaturer är resistansen hög och vid höga 
temperaturer blir resistansen låg. Kretskort som designas på olika sätt med termistorer och 
tillhörande nödvändig elektronik behöver utvärderas för att avgöra vilken prototyp som är 
bäst lämpad för temperaturmätningar i atmosfären. Problem som uppstår med termistorn som 
sådan är självuppvärmning, och sker när för stor ström går igenom termistorn vilket resulterar 
i intern uppvärmning hos komponenten som i sin tur påverkar mätningar på temperaturer. 
Förebyggning av denna felfaktor kräver att termistorn kombineras med komponenter för att 
få en linjär kalibrerad utspänning för vidare signalbehandling. 
 
Processen vid framställning av kretskort består av utvärdering för val av komponenter, 
simuleringar, beräkningar och slutligen hårdvarulayouts. Med färdiga designer kan tester 
utföras på kretskortsmodeller med hjälp av en spänningskälla som matar kortet med spänning 
och en multimeter som mäter utsignalen. För att utsätta termistorn för temperaturer används 
en apparat som värmer upp den, alternativt t.ex. is som kyler ner den. För referensvärden på 
temperaturmätningar används en värmekamera pekandes mot komponenten. Utsignalen från 
mätningarna består av analoga spänningsvärden, och de skickas vidare till en mikrokontroller 
som är synkroniserad med en dator. I mikrokontrollern kan signalen digitaliseras och sedan 
läsas av på en dataskärm. 
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1 Inledning 
 
Temperatur är en av de viktigaste fysikaliska kvantiteter att mäta, kontrollera och överföra till 
olika typer av applikationer. Sensorer som mäter temperaturer måste vara noggranna, 
känsliga och lågeffektskonsumerande för att kunna användas professionellt på olika typer av 
arbetsområden. Därför måste sensorns utläsning korrekt representera mätningar och för detta 
ändamål är termistorn den mest föredragna temperatursensorn på grund av dess fysikaliska 
proportioner och högkänsliga egenskaper [3]. 
 
Väderförhållanden skiljer sig markant högre upp i troposfären jämfört med prognoser som tas 
fram nere vid väderstationer på markhöjdsnivå. Sparv Embedded AB specialiserar sig på 
produkter som utför mätningar högre upp i höjd, som t.ex. kan hjälpa till att varna för 
tornados, eller användas i flygbranschen. 
 
Företaget använder systemet Windsond som mäter temperatur, luftfuktighet och vindar 
genom att fästa elektronik som kallas radiosonde i en heliumballong. Mätningar skickas ner 
till marken via radio i takt med att ballongen stiger. Problemet är att temperaturmätningarna 
inte har tillräckligt hög noggrannhet och upplösning, och reagerar inte heller tillräckligt 
snabbt på förändringar i temperatur. Därför ska det kartläggas ett antal termistorer, där fokus 
ligger på att ta fram modeller som har bra noggrannhet, snabb responstid, lågt pris, små i 
storlek och lätta i vikt. De ska monteras på utformade kretskort som ska vara okänsliga för 
yttre väderförhållanden, eftersom det påverkar mätningarna.  
 
1.1 Syfte 
Apparater för temperaturmätningar i troposfären ska förbättras, där fokus ligger på 
optimering av upplösning och noggrannhet, komponentpris, responstid samt mekanisk storlek 
och vikt. 
 
1.2 Frågeställning 

● Hur ska termistorer integreras på kretskort för kalibrering av temperaturmätningar, i 
syfte att generera en linjär utsignal beroende på temperatur? 

● Hur skiljer sig termistorns teoretiska beräkningar mot praktiska mätvärden? Blev 
resultaten som tänkt, om inte, varför? 

● Hur skiljer sig den teoretiskt beräknade självuppvärmningen mot den praktiskt 
uppmätta? Blir den försumbar eller behöver den åtgärdas? 

● Vilken termistor av utvalda kandidater är bäst lämpad för temperaturmätningar i 
atmosfären och vilka faktorer har varit viktigast för ändamålet? 

 
1.3 Avgränsningar 
Det skall designas två kretskort med två stycken integrerade termistorer för utvärdering 
vilken prototyp som fungerar bäst. 
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2 Bakgrund 
 
Företaget Sparv Embedded AB utvecklar mätsystem för meteorologiska parametrar i 
atmosfären. De utvecklar innovativa tekniska lösningar av elektronik, mikrokontrollers och 
mjukvaror för meterologi. Sparv avgränsar sig inom systemdesign, sensorer, radiotelemtri på 
långa avstånd, GPS, inbyggda system, skrivbords- och mobila mjukvaruutveckling, 
radiokontrollerade fordon samt konsultarbeten i inbyggda system.  
 
Flagsskeppsprodukten är vädersystemet “Windsond” som används av konsumenter för 
väderforskning. “Radiosonde S1” använder systemet Windsond och är en unik, liten och 
billig produkt för vädermätningar på olika höjder i atmosfären. Sonden kan alternativt köras 
med olika sensorer och hårdvara och den levereras med installerad GPS, radiosändare och 
lufttryckssensor. Vädersonden inkluderar batteri och ballong i olika storlekar och kan som 
mest gå 9000 meter över havet. Den väger 12 g (utan ballong) och kommunicerar i 
frekvensintervallet 400  480 MHz med en antenn på marknivå. Sensorns temperaturspann~  
är -50 - +45 och denna kan bytas ut mot andra sensorvarianter med alternativa° C  
specifikationer. 
 
 
3 Teori 
 
3.1 Tidigare forskning 
En central händelse gällande temperaturmätningar i atmosfären ägde rum i Yangjang, Kina i 
juli år 2010 där World Meteorological Organization (WMO) utförde en kampanj med 
jämförelser och utvärderingar mellan radiosondsystem. Syftet var att förbättra kvaliteten och 
kostnadseffektiviteten av övre luftobserveringssystem genom att förse rekommendationer på 
systems prestanda, förbättringar av redskap och metoder för observeringar samt lämpliga 
arbetsreferenser till WMO medlemmar och redskapstillverkare [12]. 
 
WMOs kampanj producerade en stor mängd data från nya radiosonddesigner, genom 
mätningar utförda av Scientific Sounding Instrumentation (SSI). Det kördes 72 ballonger för 
mätningar i atmosfären. Ingen av dem fallerade och 52 stycken nådde höjder på över 30 km. 
Det konstaterades att betydligt högre höjder var möjliga under dagtid jämfört med under 
nattid, då skillnaden låg på ungefär 3 km. Förklaringen till det här är att ballongerna frös vid 
en lägre höjd nattid, på grund av vattenkontaminationer kombinerat med låg temperatur [12].  
 
Slutsatser som kunde dras var att mätningar från de flesta sonder gav relativt bra kvalitet på 
mätningar för klimat och väder under nattid, men kom då inte lika högt upp i atmosfären. 
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Under dagtid konstaterades att sensorerna behövde förbättras för att klara mätningar på högre 
höjder, vid lufttryck på ungefär 10 hPa [12]. 
 
Klimatförändringar i atmosfären kräver en hög kvalitet på mätobservationer, och det krävs 
medvetenhet om mätningarnas osäkerhet. GCOS (Global Climat Observation System) är ett 
operationssystem som bl.a. detekterar och förutser temperaturförändringar i atmosfären. 
Mellan 2005 och 2007 var ett referensnätverk i planering vilket grundades som GCOS 
Reference Upper Air Network (GRUAN). Det är specialdesignat för klimatforskning och 
bidrar med mätningsobservationer av hög kvalitet för klimatvariabler i atmosfären, med hjälp 
av ballongburna apparater samt kontroller vid marknivå. Flera av vädersondsystemen som 
utvärderades på kampanjen i Kina ansågs ha potential för att användas av GRUAN [12]. 
 
3.2 Termistorn 
En termistor är en termiskt varierande temperatursensor av resistortyp där förändringar i 
temperaturen mäts i resistans. Termistorer lämpar sig bra till applikationer där många 
mätpunkter måste sensoreras och används fördelaktigt i kretsar där temperatur ska omvandlas 
till utspänning. 
 
I jämförelse med analoga och digitala temperatursensorer som genererar bättre linjäritet har 
termistorer andra fördelar. Analoga och digitala sensorer har spänningsgränser på 3 och 5 V, 
medan termistorer är kompatibla för olika spänningsspann. Termistorns höga känslighet gör 
den utmärkt till applikationer som kräver hög noggrannhet över relativt smala 
temperaturspann. De producerar en stor ändring i resistans beroende på 
temperaturförändringar vilket gör den till en mycket olinjär sensor. Detta komplicerar 
kalibreringen av sensorn för att uppnå noggrannhet, pålitlighet samt digital utläsning i ett 
gränssnitt, och måste förebyggas på ett tillräckligt bra sätt för att generera korrekta grafer mot 
temperaturförändringar [3]. 
 
Termistormodeller som implementeras finns i Appendix, med exakta specifikationer. 
 
3.3 Uppnå noggrannhet genom spänningsdelning 
För att få fram hög upplösning och bra noggrannhet används en spänningsdelning i kretsar 
där de olika termistorerna integreras, där spänningsdelning krävs för att kalibrera termistorns 
känslighet. När resistansvariationen konverteras till spänningsvariation, är mängden variation 
beroende av både resistansen i spänningsdelningen och av temperaturen. Temperaturens 
upplösning är alltså en funktion av både temperatur och resistans i spänningsdelningen och 
därför är det nödvändigt att veta denna resistans för att kunna optimera upplösningen [2]. 
Nedan i figur 1 och i figur 2 visas uppkopplingen för spänningsdelning i två olika kretsar. 
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Figur 1: Kopplingsschema med spänningsdelning följt av en kondensator. 
 

 
Figur 2: Kopplingsschema med spänningsdelning och kondensator följt av en 
OP-förstärkare. 
 
Formel för spänningsdelning mellan resistor och termistor visas nedan i ekvation (1). 
 

,     (1)V out = Rth
R +Rth

· V in  
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där  är utspänningen av resulterande spänningsdelning,  är matningsspänning på 3.3V out V in  
V i det här fallet.  är resistansen för termistorn vid en viss temperaturpunkt och R är av ettRth  
konstant utvalt värde. 
 
3.4 Val av komponenter 
Komponenterna med respektive värden bestäms i kretsarna utifrån termistorns specifikation 
och egenskaper, inklusive dess temperaturspannskapacitet med motsvarande resistansvärden 
[3]. Andra avgörande faktorer för val av komponentvärden är att förebygga termistorernas 
interna självuppvärmning som kan orsakas av ström genom komponenten, samt noggrannhet 
på mätningar. För låg självuppvärmning krävs ett högre värde på resistorn i 
spänningsdelningen, vilket ger en lägre utspänning. Hög upplösning på mätvärdena kräver ett 
högre genererat utspänningsintervall till processorn där vidare signalbehandling sker, och för 
att utnyttja dess kapacitet (0-3.3 V) krävs ett lägre värde på resistorn i spänningsdelningen. 
En kondensator används till att förebygga spänningsvariationer och brus efter 
spänningsdelning, och då man vill koppla ihop kretsen med processorn placeras en 
förstärkare före ingången då den resulterande impedansen från spänningsdelningen på så sätt 
anpassas till mikrokontrollerns inre resistans. Slutgiltiga komponenter mäts med en 
multimeter för att kontrollera att exakta värden stämmer. Olika resistorserier har t.ex. olika 
typer av tolerans vilket gör att resistansen kan skilja sig beroende på serie. Om mätvärdena 
stämmer med minimal felmarginal har de låg tolerans.  
 
3.5 Mätfel 
Det finns alltid mätfelsfaktorer och vad gäller klimatmätningar med termistorer bör man bl.a. 
ta hänsyn till termistorns oönskade förmåga av självuppvärmning. Denna så kallade 
adiabatiska uppvärmningen kan förklaras som kinetisk energi i luften transformerad till 
värme och uppstår hos en sensor när luften är uppbromsad vid känslighetselementet av 
mätinstrumentet, d.v.s då värmen isoleras i komponenten och inte överförs ut i omgivningen. 
Denna adiabatiska värme leder till högre mätvärden jämfört med den statiska temperaturen 
[8]. 
 
Termistorns självuppvärmning beror på strömmen som flödar genom komponenten. En 
formel för en kalibrerad krets som tar hänsyn till en termistors självuppvärmning kan 
beskrivas med ekvationen: 
 

,     (2)e (ºC)T = P
dth

 
 
där P är effekten i termistorn och där  är termistorns maximal effekt per grad [8].dth  
Självuppvärmningen fås fram som felmarginal i grader celcius. Effekten  kan beräknasP  
som: 
 

,     (3) P = ( U  

Rtot)
2

· Rth  
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där  motsvarar resistansen i termistorn, är inspänningen som ligger på 3.3 V och därRth U   

 är den sammanlagda resistansen i spänningsdelningen. Utifrån termistornsRtot  
temperaturspannskapacitet finns motsvarande resistans för samma temperaturpunkter och 
effekten kan då beräknas i utvalda mätpunkter, för att utvärdera om felmarginalen blir kritisk 
någonstans och behöver åtgärdas.  
 
Ekvation för självuppvärmning i en okalibrerad krets kan beskrivas som: 
 

 = ,     (4)T p
U2

R  · dtot th
 

 
där  är den maximala uppvärmningen för kretsen vid en viss uppmätt temperatur,T p  
spänningen  är matningsspänningen i kretsen,  är maximal effekt per grad för termistornU dth  
och  är hela kretsens resistans [9].Rtot  
 
Maximal effekt per grad i termistorerna finns i respektive datablad och kan räknas ut som: 
 

,     (5)dth = Tp
Pmax  

 
där är den maximala effekten dividerad med dess självuppvärmning [9].P max  
 
3.6 Mikrokontroller (STM32F030) 
Mikrokontrollern STM32F0 kan arbeta i temperaturspann från -40 till +85 C och kan drivas 
med spänning mellan 2.4V till 3.6 V. Det finns även strömsparningslägen som gör det möjligt 
att arbeta i lägre spänningar. Mikrokontrollern finns i 4 olika kapslar från 20 pinnar till 64 
pinnar. Beroende på vilken kapsel det är så ingår det olika uppsättningar av kringutrustning. 
Blockschema av mikrokontrollern som används visas i figuren nedan. 
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Figur 3: Blockschema av mikrokontrollern STM32F0 som används på kretskorten. 
 
3.6.1 Kommunikation genom I2C (Inter-Integrated Circuit) 
Som kommunikation mellan mikrokontroller och komponent eller annan mikrokontroller 
används I2C, som kan ske genom två ledare. Den ena ledaren står för klocksignalen som 
synkroniserar systemet, och den andra ledaren står för överföring av data. I den här typen av 
kommunikation finns två olika typer av noder som agerar master eller slave. Masternoden har 
i uppgift att generera klocksignal och att adressera slavnoden. Slavnoden tar emot 
klocksignalen och svarar masternodens adressering. De båda noderna kan både skicka och ta 
emot data. 
 
Det finns upp till två I2C-bussar (I2C1 och I2C2) som kan arbeta i multimaster (olika antal 
masternoder) - eller slavläge. Båda två stödjer standardläget (upp till 100 kbit/s) och 
snabbläget (upp till 400 kbit/s). I2C1 klarar även upp till 1 Mbit/s. De kan hantera 7-bitars 
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och 10-bitars adresseringslägen samt flera olika 7-bitars slaveadresser (två adresser och en 
konfigurerbar mask) [1]. 
  
3.6.2 Intern ADC (Analog to Digital Converter) 
Den interna A/D omvandlaren har 16 externa och 2 interna (temperatursensor och 
spänningsmätning) kanaler och utför omvandlingar i singel- eller scanningsläge. I 
scanningsläge utförs omvandlingen automatiskt på en utvald grupp analoga ingångar.  
En analog så kallad “watchdog-funktion” utför noggranna kontroller av den omvandlade 
spänningen för utvalda kanaler. Ett avbrott genereras då den konverterade spänningen är 
utanför den önskade programmerade tröskelspänningen [1]. 
 
Med känt temperaturspann för en termistor, är den maximala upplösningen per ADC-steg i 
spannet nyckel för att bestämma AD-omvandlingens bitbredd, eftersom upplösningen för 
varje temperaturpunkt i spannet ska vara samma eller mindre än den maximala upplösningen. 
Därför är det användbart att bestämma resistansen vid spänningsdelningen som minimerar det 
temperaturspannet. Förhållandet för denna resistans in till AD-omvandlare satisfierar följande 
formel: 
 

     (6)(T ) ,  0 (T ) ,u = r(T)
x+r(T)  ≤ u ≤ 1  

 
där  representerar resistansen av termistorn vid temperaturen ,  det konstanta(T )r T x  
motståndet av resistorn, och  den resulterande resistansen vid temperaturen  [2].(T )u T  
 
Förändringarna i termistorresistansen beroende på temperaturförändringar kan beskrivas med 
följande formel:  
 

     (7)(t) r ,r =  0 · 10(β( − ))t
1 1

t0   
 
där  är termistorresistansen vid temperaturen , och  är termistormaterialkonstanten somr0 t0 β  
sakta förändras med temperatur och har relativt högt värde, vilket kan approximera 
termistorns derivatavärde: 
 

     (8)(t) − .r′ ≃ t2
βr  

 
I figur 4 visas ett block på mikrokontrollerns 16 ingångar där AD-omvandlingsfunktioner 
finns inbyggda, och med en digital omvandlingskapacitet på 12 bitar. Mikrokontrollerns 
inbyggda temperatursensor kan användas till att mäta temperatur på en digital signal [1]. 
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Figur 4: Block i mikrokontrollern där det finns 16 AD-ingångar att utföra analoga till 
digitala omvandlingar. Det genereras digitala representationer av mätdata med 12 bitars 
noggrannhet. 
 
3.6.3 Temperatursensor 
Temperatursensorn genererar en spänning  som varierar linjärt med temperaturen.V sense  
Temperatursensorn är internt kopplad till ADC_IN16 som är ingångskanalen där sensorns 
utspänning omvandlas till digital data. Sensorn ger bra linjäritet men behöver kalibreras för 
att erhålla god övergripande precision av temperaturmätningen [1]. 
 
För att förbättra noggrannheten på mätningarna, är processorns temperatursensor redan 
fabrikkalibrerad. Kalibreringsdatan är lagrad i systemets minne och är tillgängligt i läsläge 
[1]. 
 
3.6.4 Intern referensspänning 
Den interna referensspänningen  förser en stabil utspänning till AD-omvandlaren ochV refint  
är internt kopplad till ADC_IN17 (ingångskanal) [1]. 
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4 Metod 
 
4.1 Multisim 
Multisim är ett mjukvaruprogram för design av kretsar och används för att testa och simulera 
olika kretsvarianter för att komma fram till vilken som fungerar bäst, baserat på hur linjär 
utsignalen är med följande funktioner: Spänning beroende av temperatur, spänning beroende 
av resistans, resistans beroende av temperatur och utspänning beroende av inspänning. 
 
Anledningen till användning av Multisim beror på att det är smidigt att utföra simuleringar i, 
vilket är nödvändigt för att kontrollera kretsarnas funktionalitet. 
 
4.2 Val av termistorer 
Utifrån optimering  på noggrannhet, snabbhet och kostnad har företaget varianter på 
termistorer där två stycken har valts ut. Vad som bland annat skiljer dem åt är resistans vid 
temperaturpunkter samt olika toleranser för bl.a. resistans. 
 

● NTCLE305E4202SB 
 

● NTCLE305E4502SB 
 
4.3 Två kretsscheman 
Två kretskort tas fram för olika typer av utformningar och kopplingsmetoder. I den ena 
kretsen (modell 1) kan AD-omvandling ske internt i processor. I den andra kretsen (modell 2) 
kan den genomföras externt i en komponent. 
 
4.3.1 Modell 1 
För att få ut mätvärdena så exakt som möjligt krävs en anpassning av signalen in till 
processorn, där signalen konverteras till digital form på 12 bitar för att representera mätdata 
[10]. 
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Figur 5: En sample and hold funktion finns internt i mikrokontrollern för AD-omvandlingen, 
där varje spänningssample skickas in och hålls en viss tid. I processorns datablad är de 
maximala värdena 1kohm på Radc (Sampling switch resistance) och 8pF på Cadc (Internal 
sample and hold capacitor).  
 
Kretsschemat består av en spänningsdelning mellan en resistor och en termistor som matas 
med 3.3 V, följt av en kondensator för att stabilisera spänningsvariationer och filtrera bort 
brus. Eftersom det är en resistor på 56 kohm i kretsens spänningsdelning anpassas den 
resulterande impedansen till processorn med en OP-förstärkare som spänningsföljare. 
Kretsschema visas nedan i figur 6 där omvandling till digital data kan ske internt i en 
mikroprocessor på utsignalen Vout. 
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Figur 6: Modell 1, där utsignalen Vout har impedansanpassats mot processorns inre 
resistans med en OP-förstärkare. 
 
4.3.2 Modell 2 
Genom I2C kopplas en extern AD-omvandlare som konverterar kretsens spänningsdelning 
till digital data, och överförs till mikroprocessorn via en dataledare (SDA) som synkroniseras 
med en klockledare (SCL). Komponenten är av modell LTC2451 och konverterar analog 
signal till 16 bitars digital data. Med referens från datablad av modellen väljs ett kretsschema 
för en typisk termisk krets, där endast komponentvärden modifieras. Kretsschema visas 
nedan med en spänningsdelning av resistor och termistor, en kondensator och en extern 
AD-omvandlare [11]. 
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Figur 7: Kretsschema enligt modell 2, där en extern ADC är kopplad till processor via 
I2C-kommunikation. 
 
4.4 Mikrokontrollers funktion och implementering 
Mikrokontrollern integreras i respektive krets för att ta emot data från kalibrerade mätningar. 
Med hjälp av en dator och en programmerarenhet, kan mätdatan från kretskorten läsas av på 
en dataskärm i digitalt format. Nedan i figur 8 visas ett blockschema på uppkoppling mellan 
dator, programmerarenhet och mätapparat. 
 

 
Figur 8: Mätapparatens kommunikation med en programmerarenhet, som vidare är kopplad 
via USB till dator där program kan köras. 
 
4.5 Integrering av kretsschema med mikrokontroller 

16 



 

Mikroprocessor, tillsammans med spänningsförsörjning, spänningsregulator och LED-lampa 
integreras med de två olika kretsarna.  
 
Light Emitting Diode (LED) är en lampa på kretskortet som kan lysa i olika färger. Denna 
lampa används till tester på kretskorten för att verifiera att de är programmerbara då det är 
simpel kod som krävs för att generera blinkande lysande färger. Det är en resistor framför 
respektive ingång på komponenten, och dessa resistorer kan varieras i värde beroende på 
önskad nyans av färgerna röd, grön och blå. LED-komponenten visas i figur 9. 
 

Figur 9: Kopplingsschema för LED-komponenten med resistorer som gör att lamporna lyser 
i olika färgnyanser.  
 
Japan Solderless Terminal (JST) är en anslutning och används som spänningsförsörjning där 
man kan ansluta ett batteri, eller ansluta till ett oscilloskop för att kontrollera funktionaliteten 
av ett kretskort, enligt figur 10.  
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Figur 10: Kopplingsschema för JST-anslutningen, som matas med 5.0 V för att 
spänningsförsörja respektive kretskort. 
 
Spänningsregulator i figur 11 nedan är nödvändig eftersom det krävs en spänning på 3.3 V på 
kretskortet, den kommer då att reglera all spänning som överstiger 3.3 V. Det är 
kondensatorer på in- och utgången som används för att försäkra en kretsstabilitet, med 
tillräckligt höga värden enligt regulatorns datablad.  
 

18 



 

Figur 11: Kopplingsschema för spänningsregulatorn. 
 
 
Det finns även en tagganslutning på undersidan av kretskorten som innehåller 6 paddar (små 
metallkontakter) och används för att ansluta kretskortens mikrokontrollers till en dator som 
sedan kan programmeras och köras. 
 
I figuren nedan visas den totala kretsen där modell 2 integrerats. I nedre vänster hörn syns 
AD-komponenten, som tillsammans med resterande block är kopplade till processorn på 
ingångar enligt datablad. 
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Figur 12: Komplett kopplingsschema på konstruktionen, där termistorn integrerats enligt 
modell 2. 
 
4.6 Simuleringar av kretsar 
För ökad förståelse av en termistors beteende i kretsarna genomförs simuleringar, vilket 
också är nödvändigt för vidare praktiska mätningar. Graferna i figur 13 visar simuleringar på 
hur utspänning (spänning efter spänningsdelning) beror på temperatur för de båda 
termistorerna. 
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Figur 13: Simulering av spänning på utsignalen vid temperaturpunkter mellan -40 och 60  ºC 
för termistormodell  NTCLE305E4202SB i det övre fallet och för termistormodell 
NTCLE305E4502SB i det undre fallet. 
 
4.7 PCB-design i KiCad 
KiCad är ett mjukvaruprogram där man skapar elektroniska scheman och PCB (Printed 
Circuit Board). KiCad anses vara bra nog för att utveckla komplicerade kretskort. Det 
presenteras inte någon begränsning på storlek av kretskort och det kan hanteras upp till 32 
kopparlager, 14 tekniska lager och 4 hjälplager [7]. KiCad kan skapa alla de nödvändiga filer 
som behövs för att konstruera ett kretskort. 
 
Montering av komponenter på PCB sker genom fastlödning på så kallade footprints, vilka är 
kretskortets anpassning till komponenternas olika storlekar och ben. De väljs ut från paket där 
storlekar av dessa finns till att matcha komponenterna och för att i det här fallet få plats på 
mycket små kretskort. För det mesta finns färdiga footprints i KiCad från standardpaket, men 
för de komponenter vars footprints inte finns krävs egengjorda varianter. Detta gäller bl.a. för 
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termistorerna som visas nedan i figur 14, där det gjorts hål med paddar i lagom storlek för 
dessa komponenter. 
 

Figur 14: Footprint skapat för termistor i KiCad. 
 
Med utvalda och designade footprints implementeras respektive krets i en PCB-editor, där de 
designas för att få en kompakt design på liten yta. I layouten tas det också hänsyn till 
termistorns placering för att förebygga mätfel från övriga komponenters uppvärmning. 
Kretskorten utformas på två olika sätt för att skydda termistorerna från yttre 
väderförhållanden som vindturbulens. I ena fallet formas kortet ut med två ben, där 
termistorn monteras mitt emellan, och i andra fallet designas en footprint längst ner på kortet 
i form av två hål där det ska kunna monteras ett skydd mot vindar och solstrålning runt den 
utstickande termistorn. De två PCB-korten beställs hem för montering och lödning av 
komponenter. I nedanstående bilder syns de färdiga caddade kretskorten. 

22 



 

 
Figur 15: Kretskort designat i KiCad, med intern ADC i mikrokontrollern. I den här layouten 
har det utformats ben som sticker ut längst ner för att skydda termistorn, istället för att 
montera på skydd som på nästa design i figur 16. 
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Figur 16: PCB med extern ADC som är kopplad till mikrokontrollern via I2C. På de två 
hålen längst ner i hörnen monteras skydd för termistorerna. 
 
4.8 Programmering av mikrokontroller 
Mikrokontrollern programmeras i språket C. Installation av en arbetsmiljö är nödvändig för 
att kunna programmera mikrokontrollern och genomförs i en steg-för-steg handledning i 
programmet Eclipse. Först används ett demokort med samma processor som också har en 
inbyggd enhet för att kunna programmera mikrokontrollern. Demokortet används för att 
försäkra möjligheten att köra kompilerbara program från datorn, så att konfigueringarna i 
Eclipse stämmer för processormodellen. Detta sker genom att inledningsvis skapa ett projekt 
som får en LED-lampa på demokortet att blinka i blå färg, genom att använda sig av en 
exempelkod från tillverkaren STs hemsida. Från hemsidan laddas det ner bibliotek, där alla 
nödvändiga filer kopieras till projektet. Vidare behövs det kommandokonfigurationer för 
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processorn på kortet, där kompilatorn Arm Gcc toolchain används. För att instruera Eclipse 
om vilken processor som ska kompileras, samt för att definera processorn som en master, 
läggs flaggor till i kompilatorn som i sin tur behöver ett bibliotek att använda, vilket 
konfigueras i dess inställningar. För att skapa en förbindelse av mikrokontrollern med 
nödvändiga filer läggs ytterligare flaggor till för att få hela exempelkoden att kompilera. För 
att köra programmet krävs en så kallad elf-fil som läggs till i projektinställningar. Processorn 
kan endast tolka bin- och hexfiler och därför utnyttjas denna elf-fil för att konverteras till en 
sådan. Med hjälp av t.ex. en bin-fil är det möjligt att skicka instruktioner till 
mikrokontrollern.  
 
Uppkopplingen mellan demokortet och datorn sker med mjukvaran ST-link genom 
USB-anslutning, och kan konfigueras i Eclipse för att köras direkt därifrån. Detta kräver 
också programvaran OpenOCD som används för kommunicering mellan programmen. 
Slutligen behövs en server för att köra en ARM-processor som är kompatibel med 
kommunikation mellan Eclipse och OpenOCD. I figur 17 nedan visas demokortet med 
mikrokontroller, programmeringsenhet och USB-adapter. 
 

 
Figur 17: Demokortet STM32F0308-DISCO används för kontrollering av att programmering 
av mikrokontroller är möjlig med rätt konfigurationer i Eclipse.  
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Med en fungerande arbetsmiljö kan kretskortet och en separat programmerarenhet 
implementeras istället för demokortet. Datorn ansluts till denna programmerarenhet på 
samma sätt som demokortet - genom ST-link, och kopplas därifrån till kretskortets 
tagganslutning. Nedan visas en bild på den separata programmeringsenheten i figur 18, samt 
en bild på ett av kretskorten i figur 19 som programmerades efter att Eclipse konfigurerats 
med demokortet. 
 

Figur 18: Programmerarenheten som kopplas mellan dator och kretskort för att köra 
program på mikrokontrollern. 
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Figur 19: Kretskort realiserat utifrån modell 2, där AD-komponenten, termistorn och skyddet 
i det här fallet inte är monterade. PCB-kortet används för testprogrammering och mätningar. 
 
4.9 Förebyggande av mätfel 
Genom att beräkna ett värde på termistorernas självuppvärmningsförmåga i en kalibrerad 
krets kan man få en teoretisk uppfattning om den behöver åtgärdas, d.v.s. om temperaturens 
felmarginal är för stor. Självuppvärmningen tillkommer som tidigare nämnt då stor mängd 
ström går igenom termistorn och strömmen blir större desto lägre resistansen blir. Det gör att 
självuppvärmningen blir ett problem vid höga temperaturer då resistansen blir låg. Genom att 
använda en resistor av högt värde i spänningsdelningen minskar strömmen vid höga 
temperaturer och således även mätfelsmarginalen [8]. Beräkning för självuppvärmning fås av 
ekvation (2) och (3) vid följande temperaturpunkter för samtliga termistorer, spänningsdelade 
med resistorer av högre värde (56 kohm) och av lägre värde (1 kohm). 
 
Termistormodell NTCLE305E4202SB: 
 

  och  T p = P
dth

  P = ( U  

Rtot)
2

· Rth
 
⇒  

 
 

TEMPERATUR 
(ºC) 

RESISTANS 
(Ω) 

Effekt 
 (uW) 

Självuppvärmning 
 (ºC) 

-40.0 47326 48,8273 0.06103 

-20.0 15435 32.9391 0.04117 

0.00 5847.7 16.6481 0.02081 

27 



 

20.0 2504.6 7.96867 0.00996 

40.0 1186.9 3.95229 0.00494 

60.0 608.74 2.00258 0.00258 

Tabell 1: Uträknade temperaturökningen av självuppvärmning med resistor på 56 kohm  för 
termistor E4202. 
 

TEMPERATUR 
(ºC) 

RESISTANS 
(Ω) 

Effekt  
(uW) 

Självuppvärmning 
 (ºC) 

-40.0 47326 220.682 0.27582 

-20.0 15435 622.293 0.77786 

0.00 5847.7 1358.07 1.69759 

20.0 2504.6 2220.70 2.77587 

40.0 1186.9 2702.61 3.37827 

60.0 608.74 2561.46 3.20183 

Tabell 2: Uträknade temperaturökningen av självuppvärmning med resistor på 1 kohm i 
spänningsdelning med termistormodellen E4202. 
 
Termistormodell NTCLE305E4502SB:  
 

 och   T p = P
dth

 P = ( U  

Rtot)
2

· Rth ⇒  

 
 

TEMPERATUR 
(ºC) 

RESISTANS 
(Ω) 

Effekt (uW) Självuppvärmning 
(ºC) 

-40.0 167137 36.5559 0.04569 

-20.0 48381 48.3571 0.06044 

0.00 16312 33.9715 0.04246 

20.0 6246.4 17.5561 0.02195 

40.0 2661.9 8.42379 0.01053 

60.0 1241.9 4.12749 0.00516 
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Tabell 3: Uträknade temperaturökningen av självuppvärmning med resistor på 56 kohm för 
termistor E4502. 
 

TEMPERATUR 
(ºC) 

RESISTANS 
(Ω) 

Effekt (uW) Självuppvärmning 
 (ºC) 

-40.0 167137 64.38340 0.08479 

-20.0 48381 216.064 0.27008 

0.00 16312 592.708 0.74088 

20.0 6246.4 1295.43 1.61928 

40.0 2661.9 2161.76 2.70219 

60.0 1241.9 2690.08 3.36350 

Tabell 4: Uträknade temperaturökningen av självuppvärmning med resistor på 1 kohm för 
termistor E4502. 
 
Då ingen av termistorerna tillsammans med resistor på 56 kohm överstiger 0.07 grader kan 
detta mätfel bortses ifrån, medan ett värde på 1 kohm medför att en stor ström går igenom 
termistorn som värms upp [8]. 
 
4.10 Hårdvarumontering 
Innan själva monteringen och lödningen kan påbörjas kontrolleras komponenternas värden, 
och det planeras en strategi i vilken ordning komponenterna ska placeras ut för att lödningen 
ska kunna genomföras så enkelt som möjligt. Det studeras också olika handledningsfilmer för 
hur man löder på bästa sätt när det är så pass små komponenter.  
 
Efter fastmontering kan det utföras tester på kretskorten, för att verifiera utspänningen. 
 
4.11 Praktiska mätningar 
 
4.11.1 Omslutande skydd av kretskort 
För att motverka skador på kretskort och tolerans mot vatten krävs ett isolerande skydd som 
sluter om apparaten. I det här fallet kan ett fastklämt plastskydd som motverkar fukt användas 
samt ytterligare ett skydd i form av tyg som motverkar solstrålning. 
 
4.11.2 Mätmetoder 
Mätningarna utförs genom att mata kretskortet med 3.3 V medan termistorn utsätts för olika 
temperaturer, för att sedan granska utspänningssignalen, där det det fås ut 
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spänningsvariationer då temperaturen ändras. Det kan då konstateras att hårdvaran fungerar, 
och mikrokontrollern kan då läsa av kretsens utsignal och digitalisera mätdatan.  
 
Genom att utsätta termistorerna för temperaturvariationer erhålls utspänningsvärden för 
kretskortet. Först utvärderas de anpassade modellerna som förebygger självuppvärmning med 
begränsad upplösning. Vidare utvärderas modellerna anpassade efter högre upplösning på 
utspänningssignalen, d.v.s. med ett omfång mellan 0-3.3 V, för att maximera processorns 
kapacitet och noggrannhet för AD-omvandling.  
 
För mätningar på temperaturvariationer används fyra olika apparater utöver kretskortet; 
spänningsaggregat, spänningsmultimeter, en digital termometer samt en varmluftsstation. 
Med spänningsaggregatet matas exakt 5.0 V till kretskortet med lågt brus och 
spänningsmultimetern mäter sedan på utgången i kretsen, för att fastställa 
utspänningssignalen. Varmluftsstationen används för att värma upp termistorn genom att 
reglera avståndet mot givna temperaturpunkter. Som referensmätvärde används en 
värmekamera, vilken är en kamera som fångar bild på infraröd strålning och som samtidigt 
visar mycket noggrann temperatur. Denna termiska kamera riktas mot termistorn samtidigt 
som den värms upp med varmluftsstationen, och när önskad temperatur uppnåtts exakt enligt 
värmekameran, kan utspännigsvärdet för det kalibrerande kretskortet fastställas på 
spänningsmultimetern. På liknande sätt fastställs mätvärden vid kallare klimat, med 
skillnaden att det används frysboxar och is istället för att komma ner i temperatur. I figuren 
nedan visas en bild på den användbara varmluftsstationen. 
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Figur 20: Varmluftsstation som används för uppvärmning av termistorn till olika 
temperaturpunkter. 
 
En mätmetod som införs då komponenter på kretskorten skadas är att koppla upp 
mätningskretsen på en så kallad breadboard. På en sådan krävs inga ytmonterade 
komponenter med speciella storlekar som matchar footprints, vilket ett PCB med två lager 
måste ha. Med risk för att hembeställda specifika komponenter skadas och tar slut, är den här 
uppkopplingsmetoden en bra utväg att genomföra fortsatta mätningar med, då den fungerar 
med valfria komponenter med samma värden för hålmontering istället för ytmontering. I 
nedanstående figur visas uppkoppling för krets enligt figur 1, med spänningsmatning och 
spänningsregulator på ingången. 
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Figur 21: Krets på breadboard enligt figur 1, där grön sladd är kopplad till ett 
spänningsaggregat på 5.0 V, och där orange sladd bredvid som pekar ut från breadboard är 
kopplad till jord. 
 
 
5 Resultat 
 
Genom att presentera erhållna mätvärden i tabeller och grafer jämförs beräkningar och 
praktiska mätvärden och beroende på hur linjär datan är kan det avgöras hur väl apparaten 
fungerar för temperaturmätningar, d.v.s. hur bra temperaturkalibreringen är.  
 
5.1 Termistorns självuppvärmning 
De första testerna utfördes med en resistor på 56  kohm spänningsdelat med termistorer vid 
olika temperaturer, vilket gav stabil spänning på utsignalen och relativt bra 
överensstämmande mätvärden jämfört med teorin. De andra mätningarna genomfördes 
istället med en resistor på 1 kohm. Detta komponentvärde valdes eftersom upplösningen som 
tidigare nämnt blir bättre med ett bredare utspänningsintervall. Vid dessa mätningar blev det 
en betydligt mer oscillerande ojämn utspänning och det konstaterades att självuppvärmningen 
påverkar termistorn eftersom utspänningen blev betydligt lägre än vad den ska vara teoretiskt 
i rumstemperatur. Oscilleringen på utsignalen medför också svårigheter att överhuvudtaget 
fastställa mätningar. 
 
5.2 Analoga mätresultat 
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Mätresultat i form av utspänning vid temperaturspann enligt specifikation för krets i figur 1 
visas nedan för respektive termistor spänningsdelat med en resistor på 56 kohm, i tabell- och 
grafformat. I tabellerna är de två högra kolumnerna teoretiskt uträknade värdena och de två 
vänstra kolumnerna visar praktiskt framtagna mätvärden. De teoretiska beräkningarna fås 
fram genom ekvation (1), där  varierar beroende på temperatur:Rth  
 
V out = Rth

R +Rth
· V in   

 
För termistormodell NTCLE305E4502SB: 
 

Praktiska mätningar  Teoretiska 
beräkningar 

 

Temperatur (ºC) Spänning (mV) Temperatur (ºC) Spänning (mV) 

-5 920  -5 904  

0 721.4  0 744  

20  310.4  20  331  

40  155.3  40  149  

60  121  60  72 

Tabell 5: Utspänningsvärden för termistormodell  NTCLE305E4502SB  vid olika 
temperaturer. De två vänstra kolumnerna visar praktiska mätningar och de två högra 
kolumnerna visar teoretiskt uträknade värden enligt ekvation (1). 
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Figur 22: Diagram över utspänningen beroende av temperatur, där röd graf är teoretiskt 
uträknade spänningsvärden och där blå graf är praktiska mätningar för termistormodell 
NTCLE305E4502SB . 
 
För termistormodell NTCLE305E4202SB:  
 

Praktiska mätningar  Teoretiska 
beräkningar 

 

Temperatur (ºC) Spänning (mV) Temperatur (ºC) Spänning (mV) 

-5 370  -5 383  

0 300  0 312  

20 126.6  20 141  

40 60 40 71 

60 45  60 36  

Tabell 6: Utspänningsvärden för termistormodell  NTCLE305E4202SB  vid olika 
temperaturer. De två vänstra kolumnerna visar praktista mätningar och de två högra 
kolumnerna visar teoretiskt uträknade värden. 
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Figur 23: Diagram över utspänningen beroende av temperatur, där röd graf är teoretiskt 
uträknade spänningsvärden och där blå graf är praktiska mätningar för termistormodell 
NTCLE305E4202SB . 
 
5.3 Mjukvara 
Genom att programmera mikrokontrollern att få LED-lampan att lysa i olika färger på 
framtaget kretskort enligt modell 2, kunde det verifieras att kretskorten var programmerbara. 
Det har skrivits två program som ska omvandla analoga inspänningar till digital data, och 
som gör detta på två olika sätt. Dessa program har inte provkörts på kretskorten, utan det har 
endast skrivits kompilerbar kod. I Program 1  i Appendix används ett HAL-bibliotek, där en 
variabel uppdaterar analog inspänningssignal på en av mikrokontrollerns ingångar med 
AD-funktion (PA7, kanal 7). AD-omvandlingen fungerar på mikrokontrollern med DMA 
(Direct Memory Access) som behöver kontrolleras för att få tillgång till inkommande 
spänningsvärden. I Program 2  i appendix utförs AD-omvandling på samma ingång och kanal 
fast med biblioteket Standard Peripheral, och där det omvandlade AD-värdet skickas till en 
fiktiv slav via I2C på in-/utgångarna PB11 (SDA) och PB10 (SCL). Programmet består 
huvudsakligen av två funktioner där den ena funktionen konfigurerar det som I2C kräver 
samt det nödvändiga för AD-konverteringen, och där den andra funktionen skickar 
AD-värden i bytes via en I2C-buss till en fiktiv slav vars adress och interna register kan 
modifieras beroende på vilken enhet man vill skicka till. I en huvudfunktion konverteras 
analoga värden till digitala värden som sparas i bytes och som sedan skickas ut på bussen till 
ett slavregister.  
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6 Diskussion 
 
6.1 Resultat 
Vid mätningar av analoga utsignaler konstaterades det att termistorns oönskade 
självuppvärmning visade sig ha stor påverkan på apparatens funktionalitet. Resistorn med 
lågt värde ansluten i kretsens spänningsdelning orsakar en stor mängd ström i termistorn, 
vilket ger felaktiga värden på utsignalen. Strömmen bidrar till en ökad temperatur internt i 
termistorn och ger följaktligen fel mätvärden för temperatur. Självuppvärmningen som 
felfaktor blir alltså inte försumbar, utan måste förebyggas med spänningsdelning mellan en 
termistor och en resistor för bra kalibrering. Därför mäts endast temperaturer på krets 
anpassad till att förebygga självuppvärmning genom att ansluta en resistor av högre värde, 
som ger ut rimliga mätvärden på utsignalen enligt teoretiska beräkningar. Med en resistor på 
56 kohm i spänningsdelningen överstiger den interna uppvärmningen i termistorerna inte 0.07 
grader, vilket är en låg felmarginal. Ett motstånd på t.ex. 33 kohm medför en teoretisk 
felmarginal av temperatur på maximalt ca 0.1 grader i termistorerna, men 56 kohm valdes för 
att få bättre precision på mätningarna. Kondensatorn i modellerna skulle kunna bytas ut mot 
en kondensator av högre värde än 10 pF för att reducera lågfrekvent brus bättre. I tabell 2 och 
tabell 4 visas teoretisk självuppvärmning med en svagare resistor i spänningsdelning där 
felmarginalen markant överstiger 0.07 grader, medan felmarginalen med en betydligt större 
resistor blir mer försumbar, enligt tabell 1 och tabell 3. 
  
Termistormodellen NTCLE305E4502SB fungerar bäst för mätning på varierande 
temperaturer då den dels nyttjar ett större utspänningsintervall och ger bättre upplösning för 
vidare behandling av signalen, och dels reagerar den bättre på självuppvärmning enligt 
teoretiska beräkningar, vilka är avgörande faktorer för utvärderingen i det här fallet. 
Mätresultaten på båda termistorerna stämmer relativt bra enligt teorin vid ett temperaturspann 
på -5 till 60 grader. Det utfördes inte mätningar på de önskade temperaturpunkterna -20 
grader och -40 grader därför att det inte fanns någon lämplig mätmetod för det. Kretskortet 
måste matas med en exakt konstant spänning utan störningar från ett spänningsaggregat 
medan resultaten granskas i ett mätinstrument. Idén att använda sig av en frys fungerar därför 
inte bra då det är svårt att kontrollera resultaten, och i de flesta fall är temperaturer på -20 
grader och -40 grader inte möjliga att komma åt med denna hushållsapparat, vilket gör den 
till en sämre mätmetod i det här fallet. Det användes därför is för att mäta på 
temperaturpunkten -5 grader. 
 
Kopplingsmetoden enligt figur 1 fungerar bra för att integrera termistorerna då utsignalen 
genererade kalibrerade mätvärden som stämde relativt väl med teoretiska beräkningar. 
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För att överhuvudtaget köra kod på mikrokontrollern gällde det att verifiera alla 
konfigurationer för mikrokontrollern, genom att få demokortet att utföra instruktioner. För att 
sedan utföra samma metod på kretskortet måste hela kortet fungera korrekt för att få tillgång 
till mikrokontrollern. Vid körning av program var det svårt att hålla kontakten igång mellan 
programmerarenheten och kretskortet, då denna avbröts med jämna mellanrum. Delvis 
berodde detta på att tagganslutningen på kretskortet hade dålig kontakt med 
programmerarenheten, och delvis för att de båda korten stundtals inte var optimalt monterade 
där t.ex. bryggor (ihoplödda ben) och felaktiga footprints påverkade kretsarna. Det 
återkommande problemet var att det orsakades en stor ström i kretsen, som gjorde att värmen 
steg vilket omöjliggjorde programmering av mikrokontrollern. Problemet identifierades som 
att inspänningsstiftet på kretskortet motverkade spänningsregulatorns uppgift att reglera 
inspänningen till 3.3 V, då den bara sjönk till 4 V. En av resistorerna varierade kraftigt i 
värde vid mätningar vilket också påverkade kretskortet i form av ojämn ström och spänning i 
kretsen. Då dessa problem åtgärdades fungerade kortet korrekt för mätningar och för 
programmering av mikrokontroller. Det verifierades genom att utnyttja kretskortets 
LED-lampa för att få den att lysa i tre olika färger. Omvandling av mätdata till digitalt format 
representerat binärt eller hexadecimalt var grundidén, men istället registrerades mätvärdena 
analogt.  
 
De slutgiltiga kretskorten har designats utifrån optimering på noggrannhet och upplösning av 
temperaturmätningar, komponentpris, responstid samt mekanisk storlek och vikt på 
apparaten. Resultatet är två kretskort med integreringar av termistorer, där det ena kretskortet 
har en intern AD-omvandlare i en mikrokontroller med 12 bitars upplösning, och där det 
andra kretskortet har AD-omvandlare som en extern komponent med 16 bitars upplösning. 
Vid val av termistorvarianter var pris och responstid viktiga faktorer och kretskorten 
utformades i minimala storlekar med relativt få komponenter, vilket resulterade i låg vikt. 
Vid utformning av korten togs det också hänsyn till yttre påverkan på termistorn av både 
väderförhållanden och uppvärmda komponenter. 
 
6.2 Metod 
Simulering av kretsar i programmet Multisim gav bra förståelse för hur termistorn fungerar 
med spänningsdelning, samt gav bra referenser på grafernas utseende för senare praktiska 
mätningar. Teoretiska beräkningar på termistorns självuppvärmningseffekt visade sig 
betydelsefulla, då det var en stor felfaktor att ta hänsyn till.  
 
Under monteringen av hårdvaran uppkom problem med identifiering av bryggor som krävde 
noggrann genomsökning p.g.a. små komponenter sittande tätt intill varandra. Det visade sig 
att några footprints skiljde sig från respektive komponenters ben, och bidrog därmed till mer 
felsökning vid utvärdering av kretskorten. Trots fastmonterade komponenter med ben 
monterade på rätt footprints utan bryggor fungerade inte alltid PCB-korten, vilket i vissa fall 
kan bero på att komponenter havererat. Det resulterade i många omlödningar på korten och 
för att identifiera fel monterades komponent för komponent kombinerat med tester. 
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Arbetsmiljön för mjukvaran visade sig vara mer omfattande än väntat att installera och 
konfigurera och borde därför påbörjats redan vid inväntan av PCB-beställning.  
 
Mätmetoderna täcker inte hela temperaturintervallet i specifikationen, utan som längst ner till 
-5 grader. Som metod för att mäta på temperaturpunkterna -20 grader och -40 grader hade 
olika kemiska substanser kunnat användas, som t.ex. flytande kväve för nedkylning i syfte att 
få ut hela temperaturspannet. Det är svårt att få ut exakt önskade temperaturpunkter att mäta 
utspänningar på och inte minst i en bägare med flytande kväve. Även om det är intressant att 
kontrollera kalibreringen vid mycket låga temperaturer, är -5 grader också relativt lågt och 
ger möjligheten att utföra mer kontrollerade mätningar genom att använda is som nedkylning, 
tillsammans med en värmekamera som indikerar den exakta temperaturen.  
 
6.3 Arbete i ett vidare sammanhang 
En apparat som mäter på temperaturvariationer högt upp i atmosfären kan t.ex. användas i 
flygbranschen för att förutse väderförhållanden, samt för att i känsliga områden förebygga 
klimatkatastrofer genom att indikera typiska klimatförändringar. Apparaten kan därför bidra 
till mer kontrollerade vädermätningar på högre höjder i atmosfären och därav göra en 
betydelsefull nytta. Korten är mycket små bl.a. för att ha minimal miljöpåverkan efter utförda 
mätningar, då de faller ner till marken och marginellt bidrar med förorening av naturen. 
 
 
7 Slutsatser 
 
För att integrera en termistor i ett kretsschema som ska generera en utspänningssignal bör en 
spänningsdelning nyttjas tillsammans med en resistor av lämpligt värde för att få en balans på 
utsignalen mellan hög upplösning och låg mätsfelmarginal. För avsikt att få en kalibrerad 
utsignal används en större resistans som spänningsdelare för att motverka självuppvärmning i 
termistor, eftersom denna mätfelsfaktor påverkar mätningar och ger till följd felaktiga 
resultat. Hög upplösning fordrar lägre motstånd på en resistor som spänningsdelare, för att få 
en större maximal utspänningssignal och bredare spann för olika temperaturpunkter. Detta 
bidrar till en större mängd ström i termistorn och större mätosäkerhet. För att den analoga 
utsignalen ska kunna visualiseras digitalt behöver den konverteras, internt i en 
mikrokontroller där en OP-förstärkare med fördel implementeras innan ingången, eller 
externt i en komponent som kan kopplas till processor genom I2C kommunikation. 
 
Spänningsdelning följt av en kondensator är en lämplig metod för att integrera en termistor, 
då temperaturmätningarna inte påverkas av intern självuppvärmning i komponenten, samt 
reducering av brus för vidare signalbehandling.  
 
Utspänningsvärden från kretsen genererade av termistorns temperaturmätningar stämmer bra 
överens enligt teoretiska beräkningar i det fall då självuppvärmning förebyggs genom 
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spänningsdelning, med en relativt stor resistans. Mätfelsfaktorn kan då försummas, vilket den 
inte kan om resistorn är av för lågt värde. Teoretiska beräkningar överensstämmer med 
praktiska mätningar vid undersökning av självuppvärmning i termistorn, där det kunde 
verifieras betydligt högre och ojämnare temperaturer eftersom en större ström värmer upp 
komponenten internt. 
 
De utvalda termistorkandidaterna fungerar bra för mätning på varierande temperaturer då 
mätningarna kalibreras, och eftersom NTCLE305E4502SB nyttjar ett större 
utspänningsintervall som ger bättre upplösning på utsignalen samt reagerar bättre på 
självuppvärmning, lämpar sig denna modell bäst i sammanhanget. Utöver bra upplösning och 
mätsäkerhet har den snabb responstid och är relativt billig, vilka är viktiga faktorer för 
utvärderingen. 
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9 Appendix 
 
Tabeller med specifikationer för samtliga termistormodeller: 
 
NTCLE305E4202SB: 
 

Resistans 
25 ºC 

R 
tolerans 

Ɓ 
tolerans 

Temp. 
Spann 

Effekt 
vid 

55 ºC 

Responstid Storlek 

2.06K Ω ± 1.92% ± 1.0% -40 - +125 
ºC 

50 mW Ca 3 sek. 1.6 mm 

 

TEMPERATUR 
ºC 

RESISTANS 
Ω 

R/ ∆R/R 
% 

a 
%/K 

∆ 
± ºC 

Ω Ω 

-40 47236 22.974 5.27 -6.03 0.87 44832 49820 

-35 35203 17.089 4.95 -5.81 0.85 33461 36945 

-30 26473 12.851 4.65 -5.6 0.83 25245 27700 

-25 20115 9.7643 4.34 -5.39 0.81 19241 20988 

-20 15435 7.4925 4.06 -5.2 0.78 14808 16061 

-15 11954 5.8031 3.78 -5.02 0.75 11502 12407 

-10 9341.4 4.5347 3.52 -4.85 0.73 9012.6 9670.2 

-5.0 7361.4 3.5735 3.27 -4.68 0.70 7120.9 7601.8 

0.0 5847.7 2.8387 3.02 -4.53 0.67 5671 6024.5 

5.0 4680.9 2.2723 2.79 -4.38 0.64 4550.5 4811.4 

10 3774.3 1.8322 2.56 -4.24 0.60 3677.7 3870.9 

15 3064.4 1.4876 2.34 -4.1 0.57 2992.7 3136.2 

20 2504.6 1.2158 2.13 -3.97 0.54 2451.3 2557.9 

25 2060.0 1.0 1.92 -3.85 0.50 2020.4 2099.6 

30 1704.5 0.82744 1.86 -3.73 0.50 1672.7 1736.3 

35 1418.6 0.68864 1.81 -3.62 0.50 1392.9 1444.3 

40 1186.9 0.57618 1.76 -3.52 0.50 1166.1 1207.8 
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45 997.97 0.48445 1.71 -3.42 0.50 980.9 1015.0 

50 842.9 0.40917 1.67 -3.33 0.50 828.85 856.95 

55 714.92 0.34705 1.63 -3.25 0.50 703.29 726.55 

60 608.74 0.29550 1.59 -3.18 0.50 599.06 618.41 

Tabell 7: Specifikation för termistormodell NTCLE305E4202SB  [4]. 
 
NTCLE305E4502SB: 
 

Resistans 
25 ºC 

R 
tolerans 

Ɓ 
tolerans 

Temp. 
Spann 

Max. 
Effekt 

  

Responstid Storlek 

5.0K Ω ± 2.19 % ± 0.5% -40 - +125 
ºC 

50 mW Ca 5 sek. 2.5 mm 
 

 

TEMPERATU
R 

ºC 

RESISTANS 
Ω 

R/ ∆R/R 
% 

a 
%/K 

∆ 
± ºC 

Ω Ω 

-40.0 167137 33.427 4.10 -6.63 0.62 160290 173984 

-35.0 120661 24.132 3.91 -6.41 0.61 115939 125383 

-30.0 88066 17.613 3.74 -6.19 0.60 84775 91358 

-25.0 64960 12.990 3.57 -5.99 0.59 62632 67268 

-20.0 48381 9.6761 3.41 -5.79 0.58 46732 50029 

-15.0 36382 7.2765 3.25 -5.61 0.57 35199 37565 

-10.0 27609 5.5218 3.10 -5.43 0.56 26753 28465 

-5.0 21134 4.2268 2.96 -5.26 0.55 20509 21759 

0.0 16312 3.2624 2.82 -5.10 0.54 15852 16772 

5.0 12609 2.5381 2.68 -4.94 0.53 12350 13031 

10.0 9948.4 1.9897 2.55 -4.80 0.52 9694.3 10203 

15.0 7855.6 1.5711 2.43 -4.65 0.51 7664.7 8046.5 

20.0 6246.4 1.2493 2.31 -4.52 0.50 6102.1 6390.6 

25.0 5000 1.0000 2.19 -4.39 0.50 4890.3 5109.7 
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30.0 4028.0 0.80560 2.13 -4.26 0.50 3942.2 4113.8 

35.0 3264.9 0.65297 2.07 -4.14 0.50 3197.3 3332.5 

40.0 2661.9 0.53239 2.01 -4.03 0.50 2608.4 2715.5 

45.0 2182.6 0.43653 1.96 -3.92 0.50 2139.9 2225.4 

50.0 1799.4 0.35987 1.90 -3.81 0.50 1765.1 1833.6 

55.0 1491.9 0.29823 1.85 -3.71 0.50 1463.5 1518.8 

60.0 1241.9 0.24838 1.80 -3.61 0.50 1219.5 1264.3 

Tabell 8: Specifikation för termistormodell NTCLE305E4502SB  [6]. 
 
Program 1: 
 
#include "main.h"  
#define AD_PIN       GPIO_PIN_7  
#define AD_GPIO_PORT     GPIOA  
 
/* ADC handle declaration */  
ADC_HandleTypeDef  AdcHandle;  
 
/* ADC channel configuration structure declaration */  
ADC_ChannelConfTypeDef  sConfig; 
 
/* Converted value declaration */  
uint32_t aResultDMA;  
uint8_t ADC_STATUS = 0;  
 
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/  
static void SystemClock_Config(void);  
static void Error_Handler(void);  
 
int main(void)  
{  
  // STM32F0xx HAL library initialization:  
  HAL_Init();  
 
  // Configure the system clock to 48 MHz  
  SystemClock_Config();  
  // Initialize ADC peripheral  
  AdcHandle.Instance = ADC1;  
  AdcHandle.Init.ClockPrescaler  = ADC_CLOCK_SYNC_PCLK_DIV4;  
  AdcHandle.Init.LowPowerAutoWait  = DISABLE;  
  AdcHandle.Init.LowPowerAutoPowerOff  = DISABLE;  
  AdcHandle.Init.Resolution  = ADC_RESOLUTION_12B;  
  AdcHandle.Init.ScanConvMode  = ADC_SCAN_ENABLE;  
  AdcHandle.Init.DataAlign  = ADC_DATAALIGN_RIGHT;  
  AdcHandle.Init.ContinuousConvMode = ENABLE; 
  AdcHandle.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE;  
  AdcHandle.Init.ExternalTrigConv  = ADC_SOFTWARE_START;  
  AdcHandle.Init.ExternalTrigConvEdge  = ADC_EXTERNALTRIGCONVEDGE_NONE;  
  AdcHandle.Init.EOCSelection  = ADC_EOC_SINGLE_CONV;  
  AdcHandle.Init.DMAContinuousRequests = ENABLE;  
  AdcHandle.Init.Overrun  = ADC_OVR_DATA_OVERWRITTEN;  
  
// Setting the variable adc_status (converted value variable) as HAL_ADC_Init with  
AdcHandle  //peripheral:  
  uint8_t adc_status = HAL_ADC_Init(&AdcHandle);  
  volatile int i = 0;  
 // START CALIBRATION:  
  if (HAL_ADCEx_Calibration_Start(&AdcHandle) != HAL_OK)  
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  { 
Error_Handler();  

  } 
  
  // Channel configuration, selecting Channel 7 to be converted:  
  sConfig.Channel  = ADC_CHANNEL_7;  
  sConfig.Rank  = ADC_RANK_CHANNEL_NUMBER;  
  sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_1CYCLE_5;  
  if (HAL_ADC_ConfigChannel(&AdcHandle, &sConfig) != HAL_OK)  
  { 

Error_Handler();  
  } 
  
  // Start conversion in DMA mode:  
  if (HAL_ADC_Start_DMA(&AdcHandle, &ADC_STATUS, 1) != HAL_OK)  
  { 

Error_Handler();  
  } 
 
 // ENABLE GPIOA CLOCK TO SYNC WITH ITS PORTS, AND GET ADC PERIPHERAL TO WANTED PORT:  
  __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();  
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;  
  //Configure GPIO pin : PA7 (analog input):  
  GPIO_InitStruct.Pin = AD_PIN;  
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;  
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;  
  HAL_GPIO_Init(AD_GPIO_PORT, &GPIO_InitStruct);  
 
  // Infinite Loop, read analog input pin and check value in variable ADC_STATUS when  
running program:  
  while (1)  
  { 
   if(ADC_STATUS)  
   { 

ADC_STATUS = 0;  
   } 
   GPIO_PinState state;  
   state = HAL_GPIO_ReadPin(AD_GPIO_PORT, AD_PIN);  
 if (state)  
 { 
  ADC_STATUS = 0;  
 } 
  } 
} 
void SystemClock_Config(void)  
{ 
  RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;  
  RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct;  
  RCC_PeriphCLKInitTypeDef PeriphClkInit;  
  RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI|RCC_OSCILLATORTYPE_HSI14;  
  RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;  
  RCC_OscInitStruct.HSI14State = RCC_HSI14_ON;  
  RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = 16;  
  RCC_OscInitStruct.HSI14CalibrationValue = 16;  
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_NONE;  
  HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct);  
  RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK;  
  RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_HSI;  
  RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;  
  RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;  
  HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_0);  
  PeriphClkInit.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_I2C1;  
  PeriphClkInit.I2c1ClockSelection = RCC_I2C1CLKSOURCE_HSI;  
  HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&PeriphClkInit);  
  HAL_SYSTICK_Config(HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000);  
  HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK);  
  /* SysTick_IRQn interrupt configuration */  
  HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0, 0);  
} 
//This function is executed in case of error occurrence.  
static void Error_Handler(void)  
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{ 
  while (1)  
  { 
  } 
} 
 

Program 2:  
 
#include "stm32f0xx.h"  
#include "stm32f0xx_adc.h"  
#include "stm32f0_discovery.h"  
#include <stm32f0xx_i2c.h>  
#include <stm32f0xx_rcc.h>  
#include "stm32f0xx_gpio.h"  
 
#define ADC1_DR_Address ((uint32_t)0x400127FF)  //32 bit register ADC address  
 
#define I2C_SDA GPIO_Pin_11   //PB11   I2C1_SDA  
#define I2C_SCL GPIO_Pin_10   //PB10   I2C1_SCL  
#define I2C_GPIO GPIOB  //PB pins 
#define I2C_SDA_PS GPIO_PinSource11  
#define I2C_SCL_PS GPIO_PinSource10  
#define I2C_PIN_AF GPIO_AF_1  
 
// BUS TO I2C2 SLAVE  
#define I2Cbus I2C1   
  
// fictitious address for I2C2 SLAVE that is changed to wanted device:  
#define I2Caddr (0x14)   
 
// fictitious slave internal register that is changed to wanted device:  
#define fic_slave (0x03)   
 
// time keep variable:  
volatile uint32_t MSec;   
  
__IO uint16_t ADCConvertedValue;  
I2C_InitTypeDef IT;  
DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;  
 
//setups for AD-converting and I2C communication:  
 
void ADC_I2C_Setup(void)  
{ 
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;  
ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;  
 
//enable ADC interface clock  
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE);  
 
//enable clock for GPIO pins, configure ADC PA7, ADCchannel 7  
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE);  
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7;  
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AN;  
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;  
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);  
 
/* DMA1 channel1 configuration ----------------------------------------------*/  
DMA_DeInit(DMA1_Channel1);  
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = ADC1_DR_Address;  
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)&ADCConvertedValue;  
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;  
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 1;  
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;  
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Disable;  
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;  
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;  
DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;  
DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;  
DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;  
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DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure);  
 
/* Enable DMA1 channel1 */  
DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE);  
//configure ADC, cont. mode enabled  
ADC_InitStructure.ADC_Resolution = ADC_Resolution_12b;  
ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;  
ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConvEdge = ADC_ExternalTrigConvEdge_None;  
ADC_InitStructure.ADC_ScanDirection = ADC_ScanDirection_Upward;  
ADC_Init(ADC1, & ADC_InitStructure);  
 
//SET THE I2C PINS AND SETUP I2C CLOCK TO PINS:  
//Setup a systick interrupt every 1ms (1/1000 seconds)  
SysTick_Config(SystemCoreClock/1000);  
//Enable GPIOB clock, required for the I2C output  
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOB, ENABLE);  
//Enable the I2C peripheral clock  
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_I2C2, ENABLE);  
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = I2C_SDA | I2C_SCL;  
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;  
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_OD;  
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_Level_1;  
GPIO_Init(I2C_GPIO, &GPIO_InitStructure);  
 
//Configure the pins to the I2C AF  
GPIO_PinAFConfig(I2C_GPIO, I2C_SDA_PS, I2C_PIN_AF);  
GPIO_PinAFConfig(I2C_GPIO, I2C_SCL_PS, I2C_PIN_AF);  
 
//Setup the I2C struct. Using analog filter to clean up noisy edges  
IT.I2C_Ack = I2C_Ack_Enable;  
IT.I2C_AnalogFilter = I2C_AnalogFilter_Enable;  
IT.I2C_DigitalFilter = 0;  
IT.I2C_Mode = I2C_Mode_I2C;  
IT.I2C_OwnAddress1 = 0xAB;  
IT.I2C_Timing = 0x10805E89;  
IT.I2C_AcknowledgedAddress = I2C_AcknowledgedAddress_7bit;  
I2C_Init(I2Cbus, &IT);  
I2C_Cmd(I2Cbus, ENABLE);  
} 
 
//WRITE TO SLAVE  
FUNCTION---------------------------------------------------------------------  
void I2C_WrReg(uint8_t Reg, uint8_t Val)  
{ 
//wait for i2c available:  
while(I2C_GetFlagStatus(I2Cbus, I2C_FLAG_BUSY) == SET);  
 
//Transfer:  
//Send address of SLAVE down the i2c bus and generate a start saying "write one byte":  
I2C_TransferHandling(I2Cbus, I2Caddr, 1, I2C_Reload_Mode, I2C_Generate_Start_Write);  
 
//Ensure the transmit interrupted flag is set  
while(I2C_GetFlagStatus(I2Cbus, I2C_FLAG_TXIS) == RESET);  //SEND A REQUEST  
 
//Send the address of the register to write to, send the byte to be written!  
I2C_SendData(I2Cbus, Reg);  
 
//Ensure that the transfer complete reload flag is set with a standard TC flag  
while(I2C_GetFlagStatus(I2Cbus, I2C_FLAG_TCR) == RESET);  
 
//Send adress again now when slave knows which register to write to and make sure of no  
start & stop conditions:  
I2C_TransferHandling(I2Cbus, I2Caddr, 1, I2C_AutoEnd_Mode, I2C_No_StartStop);  
 
//Again, wait until the transmit interrupted flag is set  
while(I2C_GetFlagStatus(I2Cbus, I2C_FLAG_TXIS) == RESET);  
 
//Send the value to be written to the register  
I2C_SendData(I2Cbus, Val);  
 
//Wait for the stop flag to be set indicating a stop condition has been sent:  
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while(I2C_GetFlagStatus(I2Cbus, I2C_FLAG_STOPF) == RESET);  
 
//Clear the stop flag for the next transfer:  
I2C_ClearFlag(I2Cbus, I2C_FLAG_STOPF);  
} 
 
//Standard systick interrupt handler incrementing a variable named  
//MSec (Milliseconds)  
void SysTick_Handler(void)  
{ 
 MSec++; 
} 
 
int main(void)  
{ 
 ADC_I2C_Setup();  
 ADC_ChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_7, ADC_SampleTime_55_5Cycles);  
 
 //Enable ADC1 DMA  
 ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE);  
 //Enable ADC1 FLAG  
 ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);  
 
 //Calibrate ADC  
 ADC_GetCalibrationFactor(ADC1);  
 //Activate ADC peripheral  
 ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);  
 //Wait for ADC enable flag  
 while(ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_ADEN) == RESET);  
 
 //Start conversion:  
 ADC_StartOfConversion(ADC1);  
 
 uint8_t adc_byte[2];  
 while (1)  
 { 
 //16 bit adc value in DMA memory  
  ADCConvertedValue = ADC_GetConversionValue(ADC1);   
 
  //16 bit vector in array of byte-groups required for I2C bus  
  adc_byte[0] = (ADCConvertedValue>>8) & 0xFF;  
  adc_byte[1] = ADCConvertedValue & 0xFF;  
 
 //sending adc array of bytes to fictitious slave  
  I2C_WrReg(fic_slave, adc_byte[2]);  
 } 
} 
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