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SammanfattningSammanfattningSammanfattningSammanfattning 
Mätsystemet COMET som utvecklas av Saab AB innehåller en enhet för 
signalanpassning och A/D-omvandling, KSM. Varianterna till signalanpassning utgörs 
av ett antal specifika korttyper, vars hantering och modifiering är både omständig och 
kostsam. Examensarbetet har syftat till att utreda om och i så fall hur 
signalanpassningen går att ersätta med en programmerbar, mer flexibel lösning.  
 
Utvecklingen har bedrivits genom att idéer och förslag verifierats med uppkoppling i 
labmiljö, för att resultera i en virad analog konstruktion. Resultatet av examensarbetet 
är en programmerbar konstruktion som alternativ till dagens lösning. Aktuell lösning 
bygger huvudsakligen på digitala potentiometrar, switchar och MUXar. Dessa 
möjliggör val av signalväg samt kretsens beteende i övrigt. Ett par funktioner har 
tillkommit utöver vad som används idag, men viss vidareutveckling återstår innan 
kretsen är komplett.  
 
På sikt skulle mätsystemet COMET kunna förbättras betydligt om utvecklingen av 
signalanpassningen bedrivs vidare i linje med resultaten som presenteras här. 
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1111 Terminologi och Terminologi och Terminologi och Terminologi och 
förkortningarförkortningarförkortningarförkortningar    

Interna beteckningar på Saab 
 
CE  = Central Enhet i mätsystemet COMET 
HOTLink  = High-Speed Optical Transceiver Link, finns även 

som tvinnad partråd i koppar 
KSM  =  Kombinerad SignalMultiplexer, 

signalanpassningsenheten i COMET 
R1, R0 = Hög resp. låg referens som genereras på 

signalanpassningskorten 
 
Allmänna uttryck och förkortningar 
 
AC-koppling = Kondensator sitter i signalvägen så att endast AC-

signaler släpps fram. 
Adapterkort = Mönsterkort som möjliggör placering av 

ytmonterade komponenter på kopplingsdeck. 
ASIC = Application Specifik Integrated Circuit 
BNC = Koaxialkontaktdon med bajonettkoppling 
Channel-to-channel crosstalk = Mått på graden av signalläckage mellan kanalerna i 

en switch eller MUX (mäts i dB) 
Charge injection = Mått på spik som överförs från digital ingång till 

analog utgång i switch under omslag (anges i 
Coulomb, C) 

CMRR = Common Mode Rejection Ratio, mått på hur väl 
common mode-signaler undertrycks i en differentiell 
förstärkare (mäts i dB) 

D = Differentiell signal 
DC-koppling = DC-nivåer släpps fram 
DEMUX = Omvänd multiplexer, ex. 1-4 
DIL-switch = Mekanisk switch i DIL-kapsel 
EEPROM = Electrically Eraseable Programmable Read Only 

Memory 
FPAA = Field Programmable Analog Array 
FPGA = Field Programmable Gate Array 
FSD = Full Scale Deflection 
IC-hållare = Hållare för virning av IC-komponenter 
ICP = Integrated Circuit Piezoelectric 
Kort = Används i betydelsen mönster- eller kretskort 
LSB = Least Significant Bit 
Mode = Försvenskad användning av engelskans ”mode”, 

betyder ungefär arbetssätt 
MSB = Most Significant Bit 
MUX = Multiplexer, ex. 4-1 
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Offset = DC-nivå i signal 
On-resistans = Resistans i tillslaget läge för switch eller MUX 
OP-koppling = Koppling baserad på operationsförstärkare 
PBA = Printed Board Assembly (kretskort) 
Pot = Vedertagen förkortning för potentiometer, 

uteslutande digitala sådan i rapporten 
SE = Single Ended signal 
SNR = Signal to Noise Ratio, förhållande mellan signal och 

brus (mäts i dB) 
S&H = Sample and Hold 
Spice-modell = Modell av krets för simulering i CAD-miljö 
Subkrets = Del av större krets 
Tempko = Förkortning för temperaturkoefficient 
Triggning = Avläsning, aktivering 
Virning = Sätt att förbinda benen på kretsar via trådar 
 
Inkapslingar av IC 
 
DIL, SO, SOL, TO-226AA, TSSOP 
  
För förklaring av hur inkapslingarna ser ut och vilka egenskaper de har, hänvisas 
läsaren till databöcker eller liknande. 
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2222 BakgrundBakgrundBakgrundBakgrund    
COMET är ett mätsystem som idag används av Saab Aerospace vid utprovning av 
JAS 39 Gripen, världens första fjärde generationens stridsflygplan att tas i drift. För 
att möjliggöra utvecklingen tas provflygplan fram och förses med nödvändig 
utrustning, däribland givare för mätning av olika storheter. Mätsystemet innehåller 
kommunikationselektronik så att övervakning av flygningarna kan ske från 
markcentraler i realtid. Dessutom lagras all information från flygpassen så att dessa 
kan analyseras i efterhand.  
 
Givarna i flygplanet skickar signaler direkt till signalanpassningsenheten KSM-15, 
som anpassar och A/D-omvandlar signalerna för vidare behandling i en centralenhet, 
CE. Fig. 1 åskådliggör hur en KSM-15 ser ut utan lock och här sitter dessutom några 
signalanpassningskort på plats. KSM-15 mäter 174 x 188 x 65 mm (bredd x djup x 
höjd, enligt figuren) och väger 2,0 kg. 
 

 
Fig. 1: KSM-15 med signalanpassningskort och kontakteringsdon väl synliga. 
 
Kommunikationen med CE sker via den seriella förbindelsen HOTLink och en 
trädstruktur av KSM-enheter byggs upp enl. Fig. 2. De analoga blocken nederst i 
figuren med till synes tre anslutningar är KSMer och det stora blocket i mitten är CEn. 
Blockschemat i figuren ger en överblick av COMET, men blocken utöver KSM och 
CE tas inte upp här. I själva verket finns fyra kontaktdon på varje KSM, av vilka tre st. 
behövs för ingångarna till anpassningskorten. Det fjärde används till HOTLink, sync-
signaler samt spänningsmatning. 
 
Anslutningarna som syns i Fig. 2 är HOTLink gränssnitt och varje KSM har en sådan 
anslutning uppåt i trädet och två nedåt. Totalt kan trädet innehålla 127 st. KSMer 
eftersom adressen är på 7 bitar, men adress 0 används till broadcasting vilket betyder 
att alla KSMer svarar. Varje KSM-15 har upp till 32 analoga insignaler, som var och 
en anpassas till en egen A/D-omvandlare genom ett skräddarsytt 
signalanpassningskort. A/D-omvandlarna, digitala filter och buffertminnen sitter på ett 
separat ADC-kort i botten på KSM-15. I dagsläget finns tio st. typer av 
signalanpassningskort som trimmas/kalibreras genom att motstånd och byglingar löds 
dit manuellt för att passa den givna situationen och givartypen. Varje modifiering av 
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en mätkedja kräver därför vanligen en omtrimning, eller byte, av 
signalanpassningskort och en flexiblare lösning efterfrågas.  
 

 
Fig. 2: Blockschema över mätsystemet COMET med bl.a. CE i mitten och KSM-15 i trädstruktur 
nederst. 
 
Funktionen hos anpassningskorten är att mata givarna, komplettera bryggorna (i de 
fall givarna sitter i mätbryggor), generera referensnivåer för tolkning av mätdata, 
möjliggöra val av D resp. SE, AC- resp. DC-kopplad signal, förstärka signalerna till 
lämplig nivå samt att justera signalernas offset. Varje anpassningskort följs av en 
A/D-omvandlare vars upplösning, som en följd av signalanpassningen, utnyttjas 
optimalt. A/D-omvandlarna, som jobbar enligt översamplingsprincipen, sitter på ett 
separat kort i KSM-15 och föregås av anti-aliasing filtrering. Linjärisering av olinjära 
signaler sker digitalt i CEn och alternativet är att inkludera även denna funktion på 
anpassningskortet, alltså i den analoga domänen. 
 
Givartyper som KSM-15 måste kunna hantera är:  

•  Strömmatade givare (ex. ICP accelerometer) 
•  Spänningsmatade givare 
•  Resistiva givare (ex. motståndstermometrar som Pt-100) 
•  Töjningsgivare (eng. Strain gage, kvarts-, halv- och helbrygga) 
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3333 InledningInledningInledningInledning    
Arbetet har till största delen gått ut på att utreda huruvida det är möjligt och lämpligt 
att utveckla en krets av det här slaget eller ej, se Syfte och målsättning. Att gå till 
botten med saken och ta fram en färdig prototyp för att verifiera funktionen, skulle 
vara ett arbete på betydligt mer än 20 veckor. Istället har en krets konstruerats på 
labkort för att påvisa realiserbarheten hos den programmerbara signalanpassningen. 
Uppgiften har inneburit konstruktion enbart på systemnivå och specifika kretsar har 
använts och kombinerats på ett lämpligt sätt. 
 
Rapporten ska ge en klar bild av innebörden av uppgiften, arbetets gång samt resultat. 
Vidare är rapporten riktad mot lekmän med någon form av teknisk bakgrund, men det 
förutsätts att läsaren sätter sig in i den inledande studien. Alternativet är att läsaren 
sedan tidigare är väl bekant med olika givare och mätsystem. Läsarna förutsätts alltså 
inte ha någon inblick i verksamheten på TFIM, men dock grundläggande kunskaper 
om tekniska begrepp som används främst inom elektronikbranschen. 

3.1 Upplägg av rapporten 
Rapporten består i huvudsak av två delar. Den första utgörs av en inledande studie 
som genomfördes i den första fasen av arbetet och den andra av utvecklingsarbetet 
bakom den programmerbara, generella signalanpassningskretsen. För att undvika 
onödigt bläddrande i rapporten finns ett avsnitt med terminologi och förkortningar 
som ofta används i rapporten. Viss förklaring sker även fortlöpande i rapporten. I 
figurer som åskådliggör delar av den slutliga kretslösningen visas principiella 
scheman, detta för att lättare förstå funktionerna. Med principiellt schema menas att 
generella symboler för potentiometrar, MUXar och switchar används istället för 
tillverkarnas specifika symboler med pinnummer. I appendix finns även ett principiellt 
schema samt ett riktigt schema över hela kretsen och labkopplingen. Observera att 
endast det riktiga schemat innehåller fullständig information om komponenterna. 
Informationen behövs för att kunna adressera och programmera kretsarna, men har 
medvetet uteslutits ur de figurer som förekommer i den löpande texten. Angivande av 
antal sker i den löpande texten med bokstäver upp till antalet tretton. Undantaget är 
antal som har stor matematisk eller teknisk betydelse, ex. antal bitar som anges 
uteslutande med siffror. 
 
Beräkningarna som gjorts under arbetets gång anses inte teoretiskt djuplodande nog att 
tas med i rapporten, resultatet av dem redovisas dock i samband med aktuellt avsnitt.  
Inom området som rapporten behandlar är en stor del av litteraturen engelskspråkig, 
varför vissa figurer innehåller engelsk text. I de fall det anses nödvändigt förklaras 
figuren extra noggrant i anslutning till densamma. Källhänvisningen sker löpande 
enligt en tämligen ovanlig men vedertagen metod. Den används däremot ofta i 
tekniska sammanhang och principen bygger på att ett stycke avslutas med 
hakparenteser med källans nummer i, ex. [2]. Under avsnittet referenser anges sedan 
källan fullständigt. 
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Sist i rapporten, Appendix 2, finns inställningar av alla switchar och komponenter 
angivna för respektive mode eller funktion. Dessa tabeller riktar sig endast till den 
som ämnar använda uppkopplingen för ex. vidare arbete. 

3.2 Metod 
För att bygga en grund att bedriva arbetet från, studerades inledningsvis områdena 
signalanpassning och givare. Detta resulterade i bättre förståelse för terminologin och 
ökade möjligheter att nå en vettig lösning. Nästa steg bestod i att undersöka 
funktionen hos dagens kretslösningar för att veta konkret vad som efterfrågades. 
Parallellt undersöktes vad som fanns att tillgå i teknikväg på marknaden och utifrån 
detta gjordes en första ansats till lösning. En uppsjö komponenter och tillverkare 
föreföll lämpliga innan alla prestandakrav sållade bort merparten av dessa. Ansatser 
har avlöst ansatser under arbetets gång och komponenter som verkade lämpliga ur en 
synvinkel, fungerade inte ur en annan. 
 
Verktyg som använts för teoretisk verifikation är en studentversion av PSpice från 
Cadence Design Systems Inc. samt Electronics Workbench från Interactive Image 
Technologies Ltd. P.g.a. att Spice-modeller inte funnits att tillgå för valda 
komponenter, har praktisk verifikation genomförts direkt efter beräkningar i form av 
montering på ett labkort. Komponenterna har virats på kortet och funktionen har 
successivt byggts ut. Arbetet har inriktats mot en fungerande, verifierad labversion av 
den tänkta lösningen. Olika subkretsar har monterats på labkortet en i taget och 
modifierats tills funktionen verifierats, i vissa fall har dock subkretsar kunnat 
simuleras med verktygen ovan. För schemaritning har CADEL använts, ett av Saab 
utvecklat verktyg för bl.a. el-CAD. 
 
Komponenterna som använts är gratisprov som beställts från olika tillverkare. I vissa 
fall har de inte funnits tillgängliga i DIL-kapslar, utan ytmonterade komponenter som 
TSSOP har varit fallet. För att möjliggöra användning av dessa i labmiljö, har de lötts 
på små adapterkort och stiftlister har i sin tur lötts på korten. Adapterkorten har fästs 
via stiftlisterna på IC-hållare med ben lämpliga för virning. Även i fallet med DIL-
kapslar har dessa IC-hållare använts. Fig. 19 i kapitel 7, Resultat och diskussion, visar 
labkortet.  
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4444 Syfte och målsättningSyfte och målsättningSyfte och målsättningSyfte och målsättning    
Tillverkningen av dagens tio typer av anpassningskort är relativt kostsam, i och med 
att flera olika kort måste tillverkas. Användningen av korten är också kostsam 
eftersom justering och trimning sker manuellt och kräver fysisk hantering. Ändringar i 
en mätkedja är av samma anledning inte särskilt flexibel och nya typer av givare kan 
kräva nya eller modifierade signalanpassningskort. Dessutom sitter KSM- enheterna 
ibland svåråtkomligt i flygplanen vilket också gör att det varken är lätt eller billigt att 
införa förändringar i systemet. 
 
Syftet med arbetet och rapporten är att undersöka möjligheten att ersätta funktionerna 
åtminstone hos dagens kort med en enda flexiblare programmerbar kretslösning. 
Därmed skulle en och samma korttyp sitta på positionen för alla 32 kanaler och 
konfigureras utan fysisk beröring, så att signaler från aktuell givare kan behandlas. 
Uppbyggnaden och utvecklingen av mätsystemet skulle i sådana fall förenklas och 
förmodligen bli billigare.  
 
Målsättningen är att samtliga givartyper och signaler som används i dagsläget ska 
kunna hanteras med kretslösningen och att acceptabla prestanda uppnås. Önskvärt är 
även att kretslösningen ska kunna användas och programmeras för att hantera nya 
givartyper som kan tänkas bli aktuella. Programmeringen ska ske via ett seriellt 
gränssnitt och följande insignaler ska kunna hanteras: spänning 0,004-50 V FSD 
(toppvärde), ström 4-20 mA. Frekvenser på upp till 20 kHz är aktuella och givartyper 
som ska kunna hanteras är: 
 

•  Strömmatade givare (ex. ICP accelerometer) 
•  Spänningsmatade givare 
•  Resistiva givare (ex. motståndstermometrar som Pt-100) 
•  Termoelement 
•  Töjningsgivare (eng. Strain gage, kvarts-, halv- och helbrygga) 
 

Utsignalen från kretsen ska ha en DC-nivå på 2,5 V och variationerna däromkring ska 
ligga på ±1,6 V för fullskala. Kraven på utsignalen är specificerade för att passa 
aktuell A/D-omvandlare. 

4.1 Önskade resultat 
Steg 1: 
A Undersöka möjligheten att realisera ovanstående mål 
B Jämföra prestanda som går att uppnå med de som dagens lösning uppvisar 
C Bedöma om detta är en lämplig lösning 
 
Steg 2: 
Om steg 1 ger önskvärda resultat ska en prototyplösning implementeras i hård- och 
mjukvara och beräknade prestanda verifieras. 
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5555 Inledande studieInledande studieInledande studieInledande studie    
Inledningsvis utfördes en övergripande studie av de vanligast förekommande 
givartyperna samt olika signalanpassningsaspekter. Parallellt studerades dagens tio 
typkort och dess kretslösningar för att bygga en grund att bedriva det fortsatta arbetet 
från. Konstruktionsuppgiften i sig har inte så mycket med givarna att göra, utan mer 
med signalerna från dessa. När uppgifter om vilka signaler som är intressanta att ta 
emot fanns, samtidigt som det stod klart hur A/D-omvandlaren jobbar, kunde arbetet 
mot en lösningsansats inledas.  
 
Ett avsnitt om signalanpassning följer nedan innan en överblick över olika givartyper 
ges. 

5.1 Signalanpassning 
Den som inte är insatt i konstruktion av och arbete med mätsystem, kan lätt misstolka 
begreppet signalanpassning. Ett annat stort elektronikområde där signalanpassning 
förekommer är nämligen RF-elektroniken och då i sammanhang som involverar 
stående signalvågors reflektionskoefficienter. Här är det som sagt inte alls fråga om 
några högfrekventa signaler, snarare tvärtom. Signalanpassningen kan inkludera 
impedansomvandling, nivåanpassning (offsetjustering), differentiella applikationer, 
isolering, samtida S&H, ström-till-spänningskonvertering, spänning-till-
frekvenskonvertering, varierande beräkningar (analoga och digitala), filtrering, 
linjärisering, förstärkning, buffring samt ev. bias för omvandlaren m.m. 
Impedansomvandling kan vara t.ex. bryggkomplettering vid mätning på bryggor, se 
avsnittet Bryggkopplingar. I de fall signaler utanför kretsarnas maximala signalområde 
ska behandlas, inkluderas även en adapterkrets för nedtransformering.  
 
Ett universellt byggblock är OP-förstärkaren som kan användas t.ex. summering, 
buffring, offsetjustering samt en del andra applikationer. Switchnät, innehållande 
switchar och MUXar, är vanligt förekommande då behovet av att kunna välja en eller 
ett par signaler för analys eller behandling ständigt finns. Ett av de sista blocken i en 
signalanpassningskrets är mätförstärkaren (eng. Instrumentation Amplifier, IA) och 
syftet med denna är att undertrycka common mode signaler, förstärka signalen och 
därigenom minimera effekten av resistanser genom MUXar samt att driva A/D-
omvandlaren.  
 
För att undvika eller minimera bruspåverkan i signalanpassningen kan avskärmade 
kablar användas samt olika typer av isolering, lågpassfiltrering, medelvärdesbildning 
och differentiell spänningsmätning tillämpas. Galvanisk isolering innebär att ingen 
likströmsväg finns och fördelar med detta är: skyddande av krets, brusreducering och 
förmåga att motstå höga common mode-spänningar. Vanliga problem i switchnät som 
bör beaktas är on-resistans, channel-to-channel crosstalk och charge injection. För 
förklaring av begreppen, se Terminologi och förkortningar. [6] 

5.1.1 Offset och Linjärisering 
Typiska tillämpningar där offset förekommer är ex. vid mätning av små variationer 
runt en arbetspunkt, vid mätning av ökningar eller minskningar, vid reducering av 
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common mode-nivå, vid återinförande eller introducerande av offset. Offset kan 
genereras med bryggor, OP-kopplingar eller mätförstärkare.  
 
Linjärisering utförs ofta när data omvandlats till digital form och då med hjälp av 
ROM-minnen och beräkningsalgoritmer. I andra fall linjäriseras utsignalen från 
givaren genom en analog process. Tillvägagångssätt i det analoga fallet kan vara att 
t.ex. balansera en brygga genom att återkoppla en förstärkare, se Fig. 3, eller att 
använda nät med resistanser och termistorer. Figuren är endast avsedd att visa ett 
exempel på hur linjärisering kan gå till och ingen uppmärksamhet bör riktas mot 
ekvationerna. [5] 
 

 
Fig. 3: Aktiv brygga med linjär utsignal. 

5.2 Allmänt om givare 
Att försöka göra någon strikt indelning av alla givare som finns, är definitivt ingen lätt 
uppgift. Inte ens de vanligast förekommande grupperna av givare är icke 
överlappande. Frågan är nämligen om indelningen ska ske efter principen enligt vilken 
givaren mäter, eller efter storheten som mäts. Den till synes oändliga flora av 
mätprinciper och storheter som finns, bidrar till att röra ihop det hela. I det här kapitlet 
har en indelning gjorts för att försöka ge en överblick över vanliga givare och följande 
underrubriker redogör för dessa. De mest använda givartyperna i flygplan är 
termoelement, töjningsgivare samt piezoelektriska givare. Tyngdpunkten läggs i det 
här kapitlet på resistiva givare, töjningsgivare, piezogivare, temperaturgivare samt 
accelerometrar. [1] 
 
En givares statiska och dynamiska egenskaper konkretiseras genom givarkonstanten, 
en kvot mellan utsignal (normalt elektrisk) och insignal (normalt icke elektrisk). 
Störkällor som vanligen finns med i bilden brukar delas in i allmänna och speciella. 
De allmänna är: temperatur, elektroniskt brus, vibrationer, fukt och omgivande kemisk 
miljö och de speciella är ex. dålig elektrisk jord. [3] 

5.2.1 Resistiva givare 
En mycket vanlig typ av givare, kanske den vanligaste, är de resistiva givarna. Denna 
typ av givare används bl.a. vid läges- och vinkelmätning. Ett enkelt exempel är en 
krets med potentiometer där släpkontaktens (löparens) position ändras med läges- 
eller vinkelförändringar. Det fysikaliska fenomen man vill uppmäta påverkar helt 
enkelt resistansen i en krets på ett givet sätt och därur kan utslaget tydas. Ytterligare 
exempel på resistiva givare är s.k. piezoresistiva givare, motståndstermometrar samt 
töjningsgivare (eng. strain gage). [3] 

5.2.2 Töjningsgivare 
Relativ töjning (strain) är den dimensionslösa kvoten mellan två längder, förändringen 
∆L hos kroppen som utsätts för en kraft och hela kroppens längd L. Därav kommer det 
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engelska namnet strain gage för töjningsgivare. Den relativa töjningen betecknas ε och 
är normalt av storleksordningen 10-6-10-2. Den vanligaste enheten för ε är “strain“, 1 
µstrain motsvarar en relativ längdförändring (∆L/L) på en del på 106. Principen för 
alla töjningsgivare är att resistansen hos en ledare som utsätts för töjning ändras och 
de två typer som finns är trådtöjningsgivare och töjningsgivare av folie. Givarfaktorn 

definieras som 
k

rR
R
L

L
= =

∆

∆ ε . I de allra flesta fall använder man sig av en 
bryggkoppling, se avsnittet Bryggkopplingar, för att mäta på en töjningsgivare. [3] 

5.2.3 Piezogivare 
Piezogivare utnyttjar piezomaterial, d.v.s. material som ändrar elektriska egenskaper 
när de utsätts för kompression eller töjning. Två typer förekommer, nämligen 
piezoresistiva och piezoelektriska givare. Den förstnämnda typen ändrar sin resistans 
när givaren komprimeras eller töjs och den sistnämnda alstrar elektriska laddningar. 

5.2.3.1 Piezoresistiva 
De piezoresistiva givarna är nära släkt med trådtöjningsgivarna och hör till kategorin 
resistiva givare. [3] 

5.2.3.2 Piezoelektriska 
De piezoelektriska givarnas utomordentliga linjäritet medför att man kan mäta med 
hög noggrannhet även när mätstorhetens värde bara är några procent av maxvärdet, 
detta i motsats till de flesta andra givare där mätning av storheter som understiger 5-10 
% av maxvärdet ger dålig noggrannhet. Storheter som kan mätas är kraft, tryck, 
hastighet och acceleration. Ekvivalent krets presenteras i Fig. 4. Strömmen som 

genereras är proportionell mot kraftderivatan enligt 
i

dQ
dt

K
dF
dt

= =
 och detta leder till 

att en kraftändring dF under tiden dt laddar upp kondensatorn Cg med laddningen Q. 
Laddningen är således ett mått på rådande kraftändring och utsignalen eut ges av  

e
Q
Cut

g
=

. Problemet med den här kraftmätaren är att givarens parallellresistans Rg 
orsakar urladdning av kondensatorn, vilket ger ett mätfel som måste kompenseras för.  
[3] 
 

 
Fig. 4: Ekvivalent elektriskt schema för piezoelektrisk givare. 

5.2.4 Temperaturgivare 
5.2.4.1 Termoelement 

Termoelement mäter temperaturskillnader och består av två trådar av olika metaller 
(grundämnen eller legeringar) som bildar en sluten slinga, se Fig. 5. Om punkterna A 
och B har olika temperatur, flyter en ström genom kretsen och detta kallas Seebeck-
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effekten. En s.k. termo-EMK har uppstått i kretsen orsakad av temperaturskillnaden 
mellan A och B, men sambandet är olinjärt och olinjäriteterna måste kompenseras för. 
Den alstrade EMKn är genomgående låg, från tiotals µV till några mV. Om T1 ≠ T2 i 
figuren nedan flyter en ström genom kretsen. Den vänstra delen visar principen, i den 
mellersta delen visas termo-EMKn av en voltmeter och i den högra delen visas den 
utformning av kretsen som används i praktiken för mätning av skillnaden mellan T1 
och T2. [3] 
 
 

 
Fig. 5: a: Principiell uppbyggnad av termoelement. b: En voltmeter har kopplats in för att mäta termo-
EMKn. c: Koppling för mätning i praktiken. 
  

5.2.4.2 Motståndstermometrar 
Motståndstermometrar, RTD (Resistance Temperature Detector), bygger på att 
metallers resistans är temperaturberoende och normalt ökar med ökande temperatur. 
Temperaturberoendet hos metallresistansen kvantifieras m.h.a. resistansens 
temperaturkoefficient, men sambandet är olinjärt. På grund av dagens höga krav på 
temperaturmätningar, används nästan uteslutande Platinatermometrar (Pt) trots att 
dessa är relativt dyra. Platinamotståndstermometern (PRT) finns med ett antal 
standardiserade motståndsvärden, men den helt dominerande typen har resistansen 
100 Ω vid 0 °C och benämns Pt-100. [3] 

5.2.4.3 Halvledartermometrar 
Halvledartermometrar, termistorer, utnyttjar de temperaturberoende elektriska 
egenskaperna hos halvledare. Resistansen i dessa varierar mycket mer än för metaller. 
Termistorn är den vanligaste halvledartermometern och den består av ett material vars 
resistans är kraftigt temperaturberoende. Det normala är att en halvledares resistans 
minskar med temperaturen (NTC-motstånd), men det förekommer även varianter där 
resistansen ökar med temperaturen (PTC-motstånd) (Negative resp. Positive 
Temperature Coefficient). En termistors temperaturberoende är exponentiellt enligt 

följande: R T A e
B

T( ) = ⋅ , där A och B är konstanter och T är den absoluta 
temperaturen i Kelvin. [3] 

5.2.5 Accelerometrar 
Accelerometrar är ofta seismiska givare, töjningsgivare etc. men vanligast är 
piezoelektriska givare. Mätning av acceleration sker ofta genom att man låter en 
massa vara fjädrande fastspänd i förhållande till givarens hölje. På grund av 
tröghetskrafter kommer den inspända massan att ändra sitt läge relativt givaren. När 
ett nytt jämviktsläge erhållits, mäts massans lägesändring och accelerationen kan 

a b c
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beräknas. De vanligaste accelerometrarna är den piezoelektriska, 
töjningsgivaraccelerometern och kraftbalansaccelerometern. 
 
Den piezoelektriska accelerometern är en seismisk givare och dess konstruktion 
framgår av Fig. 6. När det piezoelektriska elementet utsätts för en kompression eller 
töjning alstras en laddning över elementet som är proportionell mot accelerationen. 
Elektriskt kan man se den här typen av accelerometer som en laddningsgenerator som 
laddar en kapacitans Cg och den alstrade spänningen blir då  

U
Q
Cg

=
.  

 
Fig. 6: Principiell uppbyggnad av den piezoelektriska accelerometern. 

 
En viktig egenskap hos den piezoelektriska accelerometern är dess undre 
gränsfrekvens, som i huvudsak bestäms av kapacitansen Cg och ingångsimpedansen 
hos den efterföljande förstärkaren. Det finns tre sätt att mekaniskt utforma en 
accelerometer av den här typen, dels genom att utnyttja kompression, dels genom 
skjuvning och dels genom inverterad montering. Det andra fallet bidrar till hög 
resonansfrekvens, 20-50 kHz, men är känslig för snabba temperaturväxlingar och för 
mekaniska spänningar. [3] 

5.2.6 Kapacitiva givare 
Som namnet antyder bygger en kapacitiv givare på principen att kapacitansen ändras 
då givaren utsätts för en viss storhet. Läges- och vinkelmätning utgör utmärkta 
exempel på hur en kapacitiv givare kan fungera och kapacitansändringen kan i dessa 
fall åstadkommas genom tre principer. Endera kan dielektrikat skjutas in mer eller 
mindre mellan plattorna i kondensatorn, eller så kan avståndet mellan plattorna 
varieras, eller så kan den för plattorna gemensamma arean justeras. Kapacitiva givare 
förekommer vanligen i bryggkopplingar och en obalansspänning utgör då utsignalen. 
[3] 

5.2.7 Induktiva givare 
För att ändra induktansen hos ett system av spolar kan bl.a. kärnan förflyttas relativt 
lindningen. Den enklaste typen av induktiv givare består av en enkel spole med kärna 
och det ligger precis som för de kapacitiva givarna nära till hands att associera till 
lägesmätning. Vanligast förekommande bland de induktiva givarna för lägesmätning 
är en s.k. differentialtransformator, vilken består av en primärspole, två 
sekundärspolar samt en gemensam rörlig kärna. [3] 
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5.2.8 Intelligenta givare 
En speciell typ av givare är intelligenta givare som endast presenteras kort här. De är 
speciella eftersom de innehåller inbyggd elektronik och behöver stabil matning. 
Precisionen som åstadkoms med dessa givare är högre än vad man kan vänta sig med 
många andra typer. 

5.3 Bryggkopplingar 
Storheter som mäts med bryggor är kraft, tryck och töjning. Principen för 
bryggkopplingar är att mätstorheten åstadkommer en impedansändring hos givaren, 
vilket i sin tur innebär en spänningsändring på givarens utgång. När elementen i 
givaren är rent resistiva, går den under namnet Wheatstonebrygga och en sådan visas i 
Fig. 7. Signalen från givaren tas ut mellan motstånden (markerat D i figuren). De 
bryggkopplingar som används är hel-, halv-, eller kvartsbrygga och dessa kan matas 
med växelspänning, likspänning eller konstant ström. En s.k. kvartsbrygga består av 
endast en aktiv givare och tre motstånd i mätbryggan medan halvbryggan och 
helbryggan använder två resp. fyra av motstånden som givare. De motstånd som inte 
agerar givare används till att komplettera bryggan så att den fungerar som det är tänkt, 
alltså innehåller den alltid totalt fyra motstånd. Innan mätning balanseras bryggan 
genom just kompletteringsmotstånden, så att den inte ger någon utsignal i obelastat 
läge.  
 
I klassiska bryggor sker mätningen genom att bryggan balanseras under mätning, 
vilket innebär att kompletteringsmotstånden justeras så att bryggan inte ger någon 
signal (balanseringsmetoden) och resistansändringen är måttet på ex. töjningen. Ofta 
måste balanseringen göras manuellt och då omöjliggörs mätning på snabba förlopp. 
Istället kan spänningsändringen på givarens utgång användas som ett mått på 
resistansändringen (utslagsmetoden) och då kan mätning av i tiden varierande 
resistanser ske. [3] 

 

 
Fig. 7: Wheatstonebrygga i kvartsbryggekonfiguration. 
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Spänningen D i Fig. 7, kan uttryckas som  

D

R
R

R
R

R
R

R
R

Vin=
−

+ +

3

1

4

2

3

1

4

2
1 1( )( )

 

 
 och vid balanserad brygga gäller att 
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D3
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2
0= ⇔ = . [5] 

Den bryggkoppling som ger den största noggrannheten, känsligheten samt är minst 
känslig för temperaturvariationer är helbryggan. För att lättare förstå varför så är fallet, 
kan mätning av töjning på en balk användas som exempel. Om en helbrygga klistras 
fast på balken så att två av motstånden hamnar på ena sidan och de andra två på 
motsatt sida, blir känsligheten dubbelt så stor i jämförelse med om en halvbrygga 
skulle använts och fyra gånger så stor som för en kvartsbrygga. Förklaringen är att de 
två motståndsparen töjs åt motsatt håll i förhållande till varandra, så att resistansen 
ökar resp. minskar på de olika sidorna. [3] 
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6666 Programmerbar, generell Programmerbar, generell Programmerbar, generell Programmerbar, generell 
signalanpassningsignalanpassningsignalanpassningsignalanpassning    

Alla funktioner hos signalanpassningsdelen i KSM-15 finns med i den här lösningen, 
även om vissa begränsningar införts. Det är detta i kombination med 
programmerbarheten som väsentligt skiljer sig från tidigare signalanpassning och inte 
funktionerna i sig. Dessutom har några nya funktioner tillkommit varav den ena är 
spänningsdelning i ingångssteget för att kunna hantera stora signaler. Den andra är 
ström-till-spänningsomvandling för att kunna mäta på strömslingor på 4-20 mA. Den 
tredje är en programmerbar spänningsregulator för matning av givarna. Lösningen 
som helhet bygger på seriellt programmerbara digitala potentiometrar och analoga 
MUXar/DEMUXar samt switchar. I samtliga fall som potentiometrar diskuteras avses 
digitala sådana och detta skrivs inte alltid ut explicit fortsättningsvis. Ett annat centralt 
byggblock är operationsförstärkare som används i såväl strömgenerator som för att 
realisera offsetreducering. För att nästan förlustfritt kunna hantera matningsspänningar 
och stora signaler i gränssnittet mot givarna har reläer använts, även om de är 
förknippade med vissa nackdelar som deras fysiska storlek. 
 
För att som läsare lätt kunna följa denna den kanske viktigaste delen av rapporten, har 
följande indelning gjorts. Från avsnitt som behandlar funktionerna hos 
signalanpassningskretsen övergår diskussionen mot de konkreta subkretsarna. 
Konfigurationskretsen som konstruerades för utvärdering av lösningen i labmiljö 
följer därpå som ett eget avsnitt. Den tredje delen av kapitel 6 redogör för ingående 
komponenter i befintlig kretslösning. I kapitel 7 finns resultat av arbetet och 
diskussion omkring detta. Bl.a. beskrivs verifikationsarbetet, felkällor, begränsningar 
och sist ges förslag till vidare utveckling.  

6.1 Signalanpassningskrets 
6.1.1 Funktioner och inställningar 

Kretsen bygger som nämns ovan på ett antal centrala komponenter som möjliggör 
inställning av specifika moder, se Tabell 2. Principen är att åstadkomma rätt 
kombination av de valda komponenterna för att kunna utnyttja funktionen hos dem på 
bästa sätt. Valmöjligheterna får inte leda till att försämra de enskilda modernas 
beteende i sådan utsträckning att de fungerar otillfredsställande. Balansgången mellan 
valbara funktioner och minimering av kretslösningens storlek, är en av de svåraste 
aspekterna i sammanhanget. Grunden till de möjliga moderna är de olika typkort som 
används i dagens COMET och de anger i huvudsak hur givarna ska matas samt vad 
som ska hända med signalen när den passerar genom kretsen.  
 
Kretslösningen kan delas in i ett antal delblock (subkretsar) som framgår av Fig. 8. I 
blockschemat har den digitala delen för programmering uteslutits, detta för att 
konstruktionen av den inte påbörjats. Den bidrar med ytterligare ett block som har 
förbindelse med alla övriga och förslag till principiell lösning ges under avsnittet 
vidare utveckling. Här ges en övergripande förklaring till hur kretsen fungerar och 
samverkar med omvärlden. Sedan följer en mer ingående beskrivning av de olika 
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subkretsarna var och en för sig. Spänningsreferensen som genererar 2,5 resp 4,5 V tas 
inte upp som ett eget avsnitt med anledning av att konstruktionen är tämligen trivial. 
Den består endast av en spänningsreferens på 2,5 V som efterföljs av en icke 
inverterande OP-förstärkare med 1,8 ggr förstärkning. Resultatet blir att både 2,5 V 
och 4,5 V kan tas från kretsen, se Appendix 1 med scheman för hela kretslösningen. 
 
Signalvägen är begränsad till ± 2 V för både S+ (Signal +) och S- (Signal -). 
Anledningen är att viss marginal krävs till matningsspänningarna för kretsarna som 
hanterar signalen. Viss variation i matningen kan förekomma, ± 10 % är vanlig 
tolerans, och detta måste kunna hanteras. Den matningsspänning som satt gränsen till 
just ± 2 V är ± 2 5, V till en digital potentiometer (AD5206). Vad gäller matning av 
givarna finns två alternativ till hur denna tas ut från kretsen. Endera kan matningen 
ske från B+ (Batteri +) och då som ström eller spänning. Det andra alternativet är att 
mata via S+, men då är endast strömmatning möjlig. 
 
De in- och utgångar som finns till den analoga signalanpassningskretsen är nästan som 
för tidigare lösning. Observera att två utgångar för positiv givarmatning (B+) finns i 
stället för en som tidigare. En utgång finns för negativ givarmatning B- (Batteri -), en 
positiv och en negativ signalingång, en signalutgång samt matning till kretsen själv. 
 

 
Fig. 8: Blockschema över den analoga delen av signalanpassningen. 
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Anledningen till att två st. B+ finns är att spänningsfall i långa ledare ut till givaren 
ställer till problem med bryggans balans i fallet med kvartsbrygga. Med en ledare från 
B+ på kortet till givaren och en från B+ vid givaren till kompletteringsmotstånden (på 
kortet),  reduceras dessa problem. De olika matningsspänningar som behövs till 
aktuell lösning är: + + ± ± ±24 15 5 3 2 5V V V V V, , , , , samt GND. Matningen har i 
labmiljön tagits från nätaggregat, men måste i en slutgiltig lösning genereras från 
DC/DC omvandlare. 
 
Blockpilarna i figuren symboliserar två eller flera anslutningar och enkelpilarna endast 
en. I blocket offsetreducering finns även funktioner som SE, D, AC- och DC-
koppling.  
 
De i labmiljön använda seriella digitala ingångarna till kretsen är desamma som 
utgångarna från konfigurationskretsen i Fig. 17. De parallella konfigurationssignalerna 
har funktioner som chip select, enable o.s.v. och genereras på labkortet självt genom 
sex st. DIL-switchar om vardera 8 bitar, se vänsterkanten i Fig. 19. Anledningen till 
att använda DIL-switchar är att förenkla snabb justering i labmiljö. Av de totalt 48 
bitarna som finns tillgängliga används i dagsläget 43 st. och dessa förklaras i Tabell 1. 
Funktionerna aktiveras genom att ställa motsvarande switch i läge 1. Moderna och 
funktionerna är förknippade med två alternativ, aktiv eller inaktiv, som motsvarar 1 
eller 0 för dess switch. Hög logisk nivå är anpassad efter resp. krets matning. När 
kretsens positiva matning är +5 V eller högre är även logisk etta = +5 V och när 
positiv matning är lägre än +5 V ligger logisk etta på samma nivå som denna. 
Observera att den seriella programmeringen alltid har samma logiska nivåer (0, +5 V), 
detta p.g.a. att komponenterna är konstruerade att kunna hantera det. Logisk nolla är 
alltid 0 V. 
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Tabell 1: Parallella konfigurationssignaler för de olika moderna. 
Signal(er) Funktion Signal(er) Funktion 
Ström S+ Val av strömmatn. på 

S+ 
IN1 ADG734_B Aktivering av  

bryggkomplettering 
Ström B+ Val av strömmatn. På 

B+ 
IN2 ADG734_B Val av rörlig ref. vid 

bryggor 
50 V Val av spänn.deln. på 

ingången 
IN1 MAX333 Aktivering av rörlig 

ref. vid +10 V 
matning (ej brygga) 

I → V Val av ström-till-spänn. 
Omvandling på 
ingången 

IN2 MAX333 Aktivering av 
bryggmode 

EN ADG708_+- Aktivering av MUXar i 
signalväg 

IN3 MAX333 Val av strömmatn. 
på B+ 

EN ADG708_R1 Aktivering av MUX för 
val av R1 

CS AD7376_1-7 Låg för val av krets 
vid programmering, 
hög annars 

A2,A1,A0 
ADG708_In+ 

Adress till signal-MUX, 
positiv ingång 

CS AD5206_10 -“- 

A2,A1,A0 
ADG708_In- 

Adress till signal-MUX, 
negativ ingång 

CS AD5206_100 
B, 2,5, 5 

-“- 

A2,A1,A0 
ADG708_+ 

Adress till signal-MUX 
utgångssteg (S+) 

SYNC ADG739 -“- 

A2,A1,A0 
ADG708_- 

Adress till signal-MUX 
utgångssteg (S-) 

A1,A0 PGA204 Val av förstärkning 2 
i utgångssteget 
(1,10,100,1000) 

A2,A1,A0 
ADG708_R1 

Adress till R1-MUX  A1,A0 PGA205 Val av förstärkning 1 
i utgångssteget 
(1,2,4,8) 

IN1 ADG734_A Val av SE/D signal   
 
Vissa signaler i Tabell 1 har namn som gör att det lätt går att tyda funktionen för 
dessa, medan andra inte har det. Exempel på sådan är ”Ström B+” som antyder att 
strömmatning på batteri + väljs. Samtidigt i den andra kolumnen finns signalen ”IN3 
MAX333” som har samma funktion, men ett betydligt otydligare namn. Anledningen 
till detta är att ”Ström B+” utgör ett primärt val vid gränssnittet till givarna och 
påverkar även B-, medan ”IN3 MAX333” ställer en switch som strömmen måste 
passera på vägen. Antalet switchar som sitter i olika sammanhang har en mängd 
funktioner och bedömningen har gjorts att dessa är mer lättöverskådliga om de 
sammanställs i en tabell likt den ovan. 
 
De moder som kretsen kan jobba i och som väljs genom signalerna ovan tas upp i 
Tabell 2. Observera att kombination av vissa moder kan förekomma, ex. kan 
offsetreducering användas vid allmän spänningsmatning o.s.v. 
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Tabell 2: Moder som signalanpassningskretsen kan jobba i. 
Mode Funktion Kommentar Mode Funktion Kommentar 
1a Spänningsmatad 

kvartsbrygga 
 4a Spänningsmatn. 

(B+) allmän 
AC/DC-
koppling, 
SE/D eller 
jordreferens 
finns som val 

1b Strömmatad 
(B+) 
kvartsbrygga 

 4b Strömmatn. (B+) 
allmän 

AC/DC-
koppling, 
SE/D eller 
jordreferens 
finns som val 

2a Spänningsmatad 
halv/helbrygga 

Används i 
helbryggefallet 
för finjustering 
av bryggan  

5 Strömmatning på 
S+, signaler 
refereras till 
GND 

Aut. AC-
koppling av 
S+, DC-
koppling samt 
SE/D finns 
som val 

2b Strömmatad 
(B+) 
halv/helbrygga 

Används i 
helbryggefallet 
för finjustering 
av bryggan 

6 Offsetreducering 
av S+ 

Subtraherar 
programmerbar 
DC-nivå 

3a Spänningsmatad 
helbrygga 

Ingen 
finjustering 

7 Hantering av 
signaler större än 
± 2 V 

Spänningsdeln.
± → ±50 2V V  

3b Strömmatad 
(B+) helbrygga 

Ingen 
finjustering 

8 Ström-till-
spänning 
omvandling på 
S+ 

Hanterar 
strömsignaler  

 
För SE signal gäller att  S- är jordad och  D signal innebär att både S+ och S- är 
informationsbärande. Eftersom bryggkopplingar är vanligt förekommande och kräver 
tämligen speciell hantering på kortet, är de sex första moderna avsedda att jobba med 
just bryggkopplingar. Den speciella hanteringen innebär flera val av 
bryggkomplettering samt signalväg, se den inledande studien och bryggkopplingar. a- 
och b-moderna representerar i bryggfallet spänningsmatning resp. strömmatning, för 
övrigt fungerar dessa moder identiskt.  
 
Moderna 4a och b är allmän spännings- resp. strömmatning. Med allmän menas att 
ingen subkrets förutom ingångssteget, offsetreducering m.m. och utgångssteget är 
aktivt i signalvägen. Dessutom utnyttjas i detta fall inte funktionen hos moderna 5,7,8 
i ingångssteget. De valmöjligheter som finns är AC- eller DC-koppling av signalen, 
SE eller D signal samt referens av signalen till jord eller helt opåverkad signal från 
ingångssteg till utgångssteg. I mode 5 då strömmatning sker på S+, är denna 
automatiskt AC-kopplad och därför bör även signalvägen för S- konfigureras på 
samma sätt. Den typen av givare som matas på det här sättet är ofta accelerometrar, se 
Inledande studie. 
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Mode 6 innebär att oavsett hur givaren matas så kopplas S+ till en krets som kan 
programmeras att subtrahera en viss nivå från signalen. Detta kan användas då 
oönskad signaloffset förekommer. Funktionen för moderna 7 och 8 finns i 
ingångssteget. För mode 7 kan spänningsdelning kopplas in för både S+ och S- via 
switchar. Syftet med denna funktion är att kunna hantera signaler med amplitud på 
upp till 50 V på både S+ och S- och spänningsdelningen är dimensionerad så att 50 V 
ger 2 V till vidare signalbehandling. Mode 8 ger möjligheten att omvandla ström till 
spänning. Ett motstånd kopplas då in via en switch till jord och leder strömmen denna 
väg. 20 mA ger ca 2V på ingångsbufferten, se avsnittet Ingångssteg. 

6.1.2 Givarmatning 
Den spänning som levereras till givaren väljs genom att programmera en 
spänningsregulator och maximal matningsspänning som används är +15 V, se 
avsnittet om spänningsregulatorn. I vissa fall av mätkedja krävs mycket stabil 
matningsspänning. Det är därför matningsdelen har lösts så att en regulator matar 
givarna i samtliga fall då spänning är aktuellt. Negativ givarmatning, B-, är jordad 
internt i signalanpassningskretsen då spänning levereras på B+, se Fig. 9. Då ström 
istället levereras på B+, är B- jordad via en potentiometer och potentialen i B- är 
därmed beroende av både strömmen och inställningarna av poten. Detta framgår av 
Fig. 13 i avsnittet Referensnivågenerering. Storleken på matningsströmmarna väljs 
genom programmering av en strömgenerator och de strömmar som används i 
dagsläget är 500 µA och ca 4 mA, se avsnittet om strömgeneratorn. 
 
I Fig. 9 visas de två B+ utgångarna som nämns i föregående kapitel, varav den översta 
endast används vid mätning på kvartsbrygga. För kvartsbryggan ansluts 
kompletteringsmotstånden via den övre B+ medan den nedre B+ alltid är inkopplad 
för matning av givarna från B+. I övrigt framgår det av Fig. 9 hur matningen väljs och 
relät i övre vänstra hörnet är ställt enligt figur i standardläge, d.v.s. när det är 
frånslaget matas givaren med spänning. I tillslaget läge aktiveras strömmatningen på 
B+. Figuren kan antyda att det är frågan om två relän, men det är endast ett som är 
tvåpoligt. För de två switchkomponenterna skrivs beteckningarna ut och MAX333 kan 
hantera upp till +15 V, vilket är högsta fallet av spänningsmatning. I fallet då 
bryggkopplingar hanteras, är matningen som mest +5 V och därför kan B+ då 
switchas vidare till ADG734. I de fall hel- eller halvbrygga förekommer, kopplar 
ADG734 in kompletteringsmotstånden genom den översta switchen. Den andra 
switchen gör ett förval till hur referensnivån genereras. Om strömmatning på B+ är 
fallet, måste två st. inställningar göras. Den första är att släppa strömmen genom 
MAX333 och den andra innebär att ställa relät i strömmode. 
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Fig. 9: Principiellt schema för givarmatningskretsen. Text på ledningar antyder hur inkoppling mot 
övriga kretsen ser ut.  

6.1.3 Spänningsregulator 
Spänningsregulatorn utgörs av en programmerbar spänningsreferens kopplad som 
shuntregulator. Programmeringen sker via yttre motstånd som i det här fallet består av 
två st. digitala potentiometrar, närmare bestämt AD7376. Fig. 10 visar det principiella 
schemat för regulatorn.  

 
Fig. 10: Principiellt schema över den programmerbara shuntregulatorn. 
 
Observera att avkopplingskondensatorn på utgången är överdimensionerad. Under 
laboration infann sig vissa störningar och för att sänka gränsfrekvensen i syftet att 
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filtrera bort störningarna, sattes en kondensator på 100 µF dit. Störningarna fick 
mindre inverkan, men nu är den störkällan eliminerad och en kapacitans på 6-7 µF 
borde räcka. Huvudsaken är att storleken på den inte leder till att göra 
spänningsreferensen instabil, se avsnittet om TL1431. Avkopplingskondensatorns 
uppgift är att stabilisera spänningen ut från referenskretsen. 
 
Tre terminaler måste kopplas in för att regulatorn ska fungera som tänkt. 
Referenskretsen består av en anod, en referens samt katod (Vo i Fig. 10). Anoden är 
minuspolen, referensanslutningen är en internt genererad referensspänning på 2,5 V 
(Vref) och katoden är utspänningen från kretsen. De två motstånden som används för 
programmeringen sitter mellan anod och referens resp. mellan referens och Vo.  
 
Den pot som sitter överst mot +24 V reglerar strömmen in i referenskretsen och har 
beteckningen 7376_1. Den undre poten motsvarar R1 och R2 (spänningsdelare) och 
har beteckningen 7376_2.  
 

Uttrycket för utsignalen är: V
R
R

Vo ref= +( )1 1

2
och alltså är det inställningen av 

förhållandet mellan resistanserna i 7376_2 som avgör utspänningen. Ett villkor för 
problemfri funktion är att katodströmmen in till referenskretsen alltid är ≥ 1mA även 
när matningen tillåts variera. Detta är den huvudsakliga funktionen hos 7376_1 som 
programmeras för att leverera rätt ström vid den aktuella utspänningen hos kretsen. 
[17] 
 
Teoretiskt möjliga prestanda för extremfallen av de olika spänningarna som är 
aktuella är med AD7376 (värden i parentes anger motsvarande prestanda bortsett från 
begränsningarna i AD7376): 
 

 
Det som avgjorde valet av den här kretslösningen var enkelheten, endast en 
spänningsreferens samt två potar ingår. En stor nackdel med kretsen är att den alltid 
drar lika mycket ström vid en given utspänning, oavsett last. Alltså är 
effektförbrukningen hög och detta är ett klart minus. För ytterligare diskussion 
omkring detta, se Vidare utveckling i kapitel 7.3. 

6.1.4 Strömgenerator 
En av de strömgeneratorer som tidigare använts behölls i aktuell lösning, men 
modifierades något så att strömmen lätt kan programmeras. Dessutom matas kretsen 
nu med +15 V istället för +2,5 V för att kunna användas till aktuella applikationer. 

Maximal utspänning: 23,8 V (Obelastad) 
 
Maximal lastström vid Vo = 5 V: 19 mA (99 mA) 
Minimal resistans hos lasten vid Vo = 5 V: 263 Ω (51 Ω) 
Maximal resistans hos lasten vid Vo = 5 V: Obegränsad 
 
Maximal lastström vid Vo = 15 V: 19 mA (46 mA) 
Minimal resistans hos lasten vid Vo = 15 V: 789 Ω (326 Ω) 
Maximal resistans hos lasten vid Vo = 15 V: Obegränsad 
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Kretsen är känd som Howland-generatorn eller Howland-kretsen och är en koppling 
baserad på en operationsförstärkare, se Fig. 11. Positiv och negativ återkoppling 
kombineras på ett sätt som gör ekvationen för den genererade strömmen allt annat än 
trivial att härleda och därför ges inga bevis här. Något som gör den här kretsen 
attraktiv är enkelheten att byta riktning på strömmen, möjligheten att begränsa 
spänningen på utgången samt att den är stabil. Det har dessutom visat sig relativt lätt 
att programmera den med digitala potar. Att kretsen är ganska skrymmande och att så 
många komponenter behövs talar å andra sidan emot kretsen. Vilka potar som kan 
användas beror helt och hållet på med vilken precision strömmen ska justeras samt 
vilken last strömmen ska dras igenom. Det senare leder till att potentialen på 
strömgeneratorns utgång är avgörande. [4] 
 
I Fig. 11 är utgången till vänster. Ledningarna som det står ”till givarmatning” resp. 
”till ingångssteg” på är utgången som sitter förbunden med dessa subkretsar. 
Insignalen till kretsen är spänningen mellan +15 V-noden längst ner i figuren och den 
jordade noden rakt ovanför utgången, låt oss kalla den Vin. Observera att ”OUT” är 
utgången på OP-förstärkaren AD822 och inte utgången från strömgeneratorn. 

 
Fig. 11: Schemat för Howland-generatorn som används som programmerbar strömgenerator. 
 
Numret 4 kommer från den globala numreringen av AD7376, totalt finns sju st. 
sådana. I figuren har potarna dessutom ett värde ex. AD7376_4 50k där 50k anger 
potentiometerns totala motstånd i ohm. 

Ekvationen som direkt styr strömmen är: I
V

ut
in=

[ _ ]7376 4
, alltså påverkas den till lika 

stor grad av inspänningen som av inställningen av poten AD7376_4. Hakparenteserna 
symboliserar helt enkelt att det är värdet av resistansen hos poten som gäller. För att 
byta riktning på strömmen ändras helt enkelt polariteten på Vin, men med figurens 
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konfiguration går strömmen ut från kretsen till lasten. Andra parametrar som kan 
justeras och som är av central betydelse för funktionaliteten hos Howland-kretsen är: 
 

K M= = = =
[ _ ]
[ _ ]

[ _ ]
[ _ ]

,
[ _ ]
[ _ ]

[ _ ]
[ _ ]

7376 4
7376 3

7376 6
7376 5

7376 5
7376 3

7376 6
7376 4

   . 

 
När 7376_4 dimensionerats för lämplig ström kan K väljas för önskat värde på 
7376_3, som huvudsakligen bestämmer inimpedansen till kretsen. M ger istället 
möjligheten att välja hur hög potential som ska tillåtas på utgången. Desto högre upp i 
utspänning som kretsen ska agera strömgenerator, d.v.s. driva en konstant, stabil 
ström, desto mindre värde krävs på M (M<<1). För att kunna reglera utspänningen ska 
istället M vara större än 1. Potarna ger stora möjligheter att kombinera dessa 
egenskaper hos strömgeneratorn och när Vin är konstant, regleras strömmen enbart 
med 7376_4. Desto högre spänning som önskas på utgången, desto mindre ström kan 
levereras. [4] 
 
Nedan anges kretsens maxprestanda och samtliga värden är teoretiska utom maximal 
utspänning som praktiskt uppmätts. Maximal lastström inom parentes anger vad 
kretsen skulle prestera om inte begränsningarna i AD7376 funnits. 
 

 
För att kretsen ska fungera bra som strömgenerator och leverera en stabil ström måste 
inspänningen Vin, i det här fallet +15 V, tas från en mycket stabil källa. I fallet med 
labkopplingen tas emellertid den spänningen från ett nätaggregat. De strömmar som är 
aktuella att generera är 500 µA och ca 4 mA, men inställningarna i resp. fall redogörs 
för i Appendix 2, Inställningar. 

6.1.5 Ingångssteg 
Ingångssteget har ett flertal viktiga funktioner varav ett par, som nämnts tidigare, är 
helt nya. I tidigare lösning fanns inget egentligt ingångssteg, åtminstone inte i samma 
bemärkelse som i den här lösningen. Möjlighet att leverera ström från strömgeneratorn 
ovan på S+ finns och då är automatiskt S+ AC-kopplad med relät slutet och inte öppet 
som i Fig. 12. Val av spänningsdelning för höga spänningar är möjligt samt ström-till-
spänningsomvandling. Det är de två sistnämnda funktionerna som är helt nya, men 
observera även att möjligheten att mata med ström på S+ i samma kretslösning som 
alla andra signaler tas emot även den är ny. Tidigare var detta en del av ett specifikt 
signalanpassningskort som endast användes till den typen av givare som kräver ström 
på S+. Ingångsbuffertar har införts på de båda signalledningarna för att ge kretsen hög 
inimpedans. Inimpedansen är nu alltid minst 2,3 MΩ utom i fallet för ström-till-
spänningsomvandling då den är mycket lägre (ca 100 Ω), men då ska heller inte 
inimpedansen vara hög. Vid normal signalmottagning ligger inimpedansen på flera 
GΩ. Buffertarna är nödvändiga eftersom olika signalvägar väljs med flera möjliga 
vägar till jord och detta skulle annars göra inimpedansen för låg för vissa 

Maximal utspänning: 14,7 V (23,7 kΩ last) 
 
Maximal lastström vid Vo = 14,7 V: 3 mA  
Minimal resistans hos lasten vid Vo = 14,7 V: 4,9 kΩ  
Maximal lastström: ca 40 mA (75 mA) 
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applikationer. Vid mätning av spänning är det relevant att inte belasta mätobjektet och 
alltså krävs hög inimpedans. Ström-till-spänningsomvandlingen sitter precis innan 
bufferten på S+ och därmed tillåts strömmen gå genom en lägre impedans till jord, se 
Fig. 12. Från plusingången på AD822 (OP-förstärkaren) leds strömmen till jord via 
133 Ω.  
 

 
Fig. 12: Principiellt schema för ingångssteget 
 
Aktiveringen av ström-till-spänningsomvandlingen samt spänningsdelningen sker 
genom en switch från Maxim, MAX333. Kretsen innehåller fyra st. 1-2 switchar varav 
tre används här. Spänningsdelningen på S+ och S- aktiveras samtidigt med samma 
styrsignal medan ström-till-spänningsmotståndet kopplas in separat. Motståndet för 
detta ändamål har två värden angivna i Fig. 12, ett på 133 Ω och ett inom parentes på 
100 Ω. Anledningen är att värdet modifierats så att 20 mA (största ström för 
omvandling till spänning) ska ge ca 2 V istället för 2,5 V som var tanken från början. 
Motståndet i switchen har tagits med i beräkningarna, men ytterligare detaljer om 
komponenterna tas upp i kapitel 6.3.  
 
Spänningsdelningen är dimensionerad som ett 2,2 MΩ och ett 100 kΩ motstånd på S+ 
och S- vardera. Resultatet blir att ± 50 V in ger ±  2 V in på buffertarna. I 
återkopplingen på buffertarna sitter 10 Ω motstånd med syftet att stabilisera 
förstärkarkopplingarna. Teoretiskt finns inga belägg för instabilitet, men i praktiken 
infann sig en ringning på buffertarnas utgång. Med 10 Ω i återkopplingen reducerades 
ringningen kraftigt så att den numera knappt är märkbar. Att just värdet 10 Ω skulle 
användas beslutades efter laboration och utprovning.  
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Längst till höger i Fig. 12 sitter en 1-8 DEMUX (ADG708) på vardera signalvägen 
och här görs val av fortsatt signalväg till utgångssteget. Signalvägarna kan gå via 
bryggkompletteringsmotstånden i fallet med mätning i bryggkopplingar. AC- och DC-
koppling kan väljas, signalen kan gå opåverkad fram till förstärkarna i utgångssteget 
och offsetreducering kan aktiveras i positiv signalväg. Allt som händer efter DEMUX-
kretsarna framgår av scheman i Appendix 1.    

6.1.6 Referensnivågenerering 
Syftet med referenssignalerna är att underlätta tolkning av mätdata. Observera att 
referenserna INTE är referenser åt givaren, utan utgör en signal som ska ge viss 
information om mätsituationen och användas i databehandlingen. Principen för 
referensgenereringen är densamma som för tidigare kretslösningar och som vanligt 
finns alla, eller nästan alla, tidigare alternativ med här. Två olika referensspänningar 
förekommer på signalanpassningskorten och dessa är hög (R1) resp. låg (R0) referens. 
Båda signalerna är differentiella och har en positiv och en negativ anslutning. Syftet 
med R0 är att kompensera för offsetfel i förstärkarkedjan och detta är en mycket viktig 
funktion eftersom R0 används kontinuerligt i beräkningarna. Vid generering av R0 har 
båda dessa ingångar på utgångsMUXen tidigare kortslutits till jord genom motstånd 
som ska motsvara en obelastad givare. Alternativet har varit att kortsluta direkt utan 
impedans och det är så den här lösningen fungerar, se Fig. 13 över 
referensgenereringen. Den differentiella förstärkaren får därmed 0 V på ingången och 
ev. utsignal beror endast på offsetfel hos den själv. Därmed kan dessa offsetfel tas 
med i beräkningarna för ett mer korrekt mätresultat. [1] 
 
R1 förekommer både som rörlig och som fast referens, där den rörliga genereras från 
matningen av givaren och den fasta från en fast, stabil spänning. Syftet med R1 är att 
simulera ett kalibrerat värde till signal och impedans. Innebörden av detta är att 
inkopplingen av R1 ska ge en bild av givarens utsignal för det kalibrerade värdet och 
R1 jämförs sedan med signalen under mätning. Fast referens praktiseras i de fall 
signalen från givarna inte varierar med matningen av dessa. Genom att rörlig referens 
och givaren matas från samma källa, kompenserar R1 i detta fall för ev. förändringar i 
matningen. [1] 
 
I Fig. 13 visas principiellt schema för generering och val av referenssignaler. 
Rörlig referens genereras i de flesta fall från positiv matning, men i det fall då 
strömmatning sker på B+, tas referensen från B- direkt. B- har då en potentiometer till 
jord och potentialen i R1 varierar alltså med matningsströmmen och inställning av 
poten. Rörlig R1+ kan enligt figuren genereras genom spänningsdelning mot såväl 
R1- som jord och R1- jordas alltid via ett motstånd. Ett förval har gjorts så att ingen 
signal ligger på poten mot R1- i de fall rörlig R1+ genereras mot jord, därav två 
anslutningar från B+. Notera att samtliga motstånd utgörs av digitala potentiometrar. 
Den fasta R1 genererades i tidigare lösning från +5 V, men här från +4,5 V. 
Anledningen är att den potentiometer som används till spänningsdelningen matas med 
0 och +5 V med ca 10% tolerans. För att kunna hantera signaler även om matningen 
ligger på 4,5 V levererar spänningsreferensen just +4,5 V. Referensen beräknas 
fungera tillfredsställande ändå i och med att förhållandet i spänningsdelningen enkelt 
kan modifieras. 
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Fig. 13: Principiellt schema för generering av referenssignaler. 
 
MUXen till höger i figuren hör egentligen till utgångssteget, där val av signal, hög 
eller låg referens kan göras. I och med att R0 genereras genom att jorda ingångarna till 
MUXen finns den ändå med i figuren. Symbolen i figuren ovan antyder att det är två 
st. MUXar, men i själva verket är det en 8-1 MUX. 

6.1.7 Bryggkomplettering 
Bryggkompletteringen fungerar på samma sätt som i tidigare lösning signalmässigt, 
men är uppbyggd på helt annorlunda sätt. De givartyper som sitter i bryggor är s.k. 
töjningsgivare (strain gage-givare), se den inledande studien, som mäter kraft, tryck 
och töjning. Bryggorna är så speciella och vanligt förekommande att de gett upphov 
till sex av tolv moder för signalanpassningskretsen. Här ställs de högsta kraven på 
digitala potar vad gäller ex. upplösning, noggrannhet och tempko. Från ingångssteget 
finns två valmöjligheter vardera till hur signalen på S+ och S- ska behandlas i 
förhållande till bryggkompletteringen. I Fig. 14 finns två signalanslutningar, S- 
kvartsbrygga samt S.   
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Fig. 14: Principiellt schema för bryggkompletteringen som hanterar kvarts-, hel- och halvbryggor. 
 
I fallet med kvartsbrygga ansluts den övre B+ ledningen för bryggkomplettering (samt 
B+ för matning) och S- ledningen till givaren. Observera att den undre B+ i figuren 
endast existerar internt i bryggkompletteringen och är inaktiv vid mätning på 
kvartsbrygga. Själva matningen av bryggan sker alltid via den andra, externa B+, 
jämför Appendix 1. Till utgångssteget tas S+ ut på S i figuren ovan och S- går även 
den till utgångssteget. S kan ha rollen som både S+ och S- beroende på om givaren 
sitter i en kvartsbrygga eller halvbrygga. Då kvartsbrygga används tas alltså S+ ut på S 
och följaktligen tas S- ut på S vid halvbrygga. För helbrygga går både S+ och S- direkt 
från ingångssteg till utgångssteg och kompletteringsmotstånden till halvbryggorna kan 
vid behov användas till finjustering av helbryggan. 
 
I halvbryggekonfiguration är inte S- i figuren inkopplad och inte heller den övre B+. 
S+ går opåverkad från ingångssteg till utgångssteg och S- tas som sagt ut på S i Fig. 
14. B- kopplas endast till givaren vid hel- och halvbrygga. När mätning sker på en 
helbrygga behöver endast B+ för matning, B- samt båda signalledningarna anslutas till 
givaren. Funktionen i Fig. 14 används då inte överhuvudtaget. 
 
Här har AD5206 använts uteslutande till bryggkompletteringen, men både 10 kΩ och 
100 kΩ versioner förekommer. Ur Fig. 14 framgår att tre parallella potentiometrar 
sitter på positionen för varje motstånd i bryggkompletteringen. Syftet med denna 
konfiguration är att erhålla bättre noggrannhet än vad en pot kan erbjuda. Potarna 
programmeras i ett antal givna steg och upplösningen är hela potens resistans dividerat 
med 256 (8 bitar). Därmed krävs viss finjustering och då har två st. 100 kΩ potar satts 
parallellt. Desto större parallellt motstånd desto större noggrannhet. För den som är 
något insatt i ellära är det inga konstigheter att resultatet av parallella motstånd alltid 
är mindre eller lika med det minsta av dessa. Detsamma gäller naturligtvis för en 
ändring av ett motstånd som sitter parallellt med ett annat. Formeln lyder:  
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1 1 1 1

1 2 3R R R R
o s v= + + +...... . . .  där R är det resulterande motståndet. Alltså kan tre 

potar programmeras för justering av varje enskilt motstånd i bryggkompletteringen. 

6.1.8 Offsetreducering 
I den här lösningen är offsetreduceringen programmerbar och kan väljas aktiv eller 
passiv, men ser annars ut precis som tidigare. Kretsen sitter mellan in- och 
utgångssteg på S+ och har en signalingång samt en signalutgång, se Fig. 15. 

 
Fig. 15: Principiellt schema för offsetreduceringskrets, först inverterare och sedan inverterande 
subtraherare. 
 
Offsetreduceringen aktiveras genom att switcha in en signal till kretsen samt att från 
utgången switcha signalen till förstärkarna, men detta sker i utgångssteget. Om ingen 
signal ligger på ingången kan kretsen betraktas som passiv. Principen bygger på att 
kaskadkoppla två st. OP-kopplingar, en inverterare och en inverterande subtraherare. 
Operationsförstärkaren som används är AD822. Den andra ingången nederst i figuren 
kommer från stabil 2,5 V referens. Ekvationen för kretsen ser ut som följer:   
 

S Sut in= − ⋅
[ _ ]
[ _ ]

,
[ _ ]
[ _ ]

5206 1
5206 2

2 5
5206 1
5206 3

 

 
Hakparenteserna betecknar resistansvärdet hos poten i fråga. Beteckningarna för 
potarna förkortas lite i ekvationen jämfört med i figuren. Samtliga är på 100 kΩ och 
matas med ±2,5 V därav beteckningen 5206_100k_2,5V, sista siffran anger helt enkelt 
vilken av potarna i kapseln som är aktuell. I ekvationen anges enbart sista siffran 
eftersom det är den som skiljer individerna åt.  
 
För att inte förvränga Sin, måste [5206_1] och [5206_2] vara lika stora och därmed 
programmeras lika. Den första OP-kopplingen inverterar helt enkelt Sin med 
förstärkningen 1 och den andra inverterar Sin igen, men då tillkommer kvoten mellan 
[5206_1] och [5206_2]. Sist subtraheras en term som genereras från 
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referensspänningen 2,5 V från signalen och det är det som är själva 
offsetreduceringen. Offset som reducerats under verifierandet var 50 mV. 
Anledningen till att just den nivån subtraherats är att den strömmatade 
platinamotståndstermometern Pt-100 gett en signal på 50 mV vid 0 °C. Efter 
offsetreduceringen levereras istället 0 V för 0 °C till förstärkarna. 

6.1.9 Utgångssteg 
Funktionen hos utgångssteget är att samla ihop alla signaler från den övriga kretsen 
och leverera lämplig nivå av vald signal in till A/D-omvandlaren. Jämfört med 
tidigare lösning har två förstärkare använts istället för en. Först kan förstärkningarna 
1,2,4,8 väljas och sedan 1,10,100,1000, alltså kan signalen förstärkas upp till 8000 
ggr. I Fig. 16 visas det principiella schemat för utgångssteget. 
 

 
Fig. 16: Principiellt schema för utgångssteget. 
 
Till vänster i figuren väljs signal för vidare bearbetning. Valet som sker här motsvarar 
det som tidigare gjordes i ingångssteget. Två st. ADG708 används här som 8-1 
MUXar, istället för som i ingångssteget 1-8 DEMUX. Komponenterna fungerar lika 
bra i båda riktningarna och har därför ett brett användningsområde. Signalvägarna går 
sedan in en komponent, MAX4639, som innehåller två st. 4-1 MUXar. I 
labkopplingen sitter istället ADG739 med samma funktion men med vissa 
begränsningar, se komponenter. Anledningen till att ADG739 använts är att 
MAX4639 aldrig levererades som planerat. Här väljs vilken typ av signal som ska 
förstärkas, S, R1 eller R0 och den funktionen finns även med i Fig. 13 med schemat 
för generering av referenssignaler. 
 
Förstärkarna som avslutar utgångssteget och därmed hela signalanpassningskretsen, 
programmeras via två digitala ingångar, A1 och A0. Med dessa ingångar kan fyra 
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olika förstärkningar väljas för resp. förstärkare, se Fig. 16. Utgången mot A/D-
omvandlaren ska ha en DC-nivå på 2,5 V och däromkring svänga ±1,6 V vid fullt 
utslag. För att ge rätt DC nivå jordas REF-ingången på den första förstärkaren och 
samma ingång på den andra förstärkaren tas från +2,5 V referensen. REF-ingången 
bestämmer vilken nivå utgången ska referera till, med andra ord vilken DC-nivå den 
ska ha. REF-ingången måste se en lågimpediv källa för att förstärkaren ska fungera 
ordentligt, därför sitter en OP-förstärkare som spänningsföljare mellan 
spänningsreferensen och förstärkaren. En spänningsföljare har förstärkningen 1 och 
agerar buffert med låg utimpedans, precis vad som behövs.     

6.2 Konfigurationskrets 
Enligt kraven på lösningen ska den vara seriellt programmerbar. Många kretsar, 
framförallt digitala potentiometrar, är seriellt programmerbara även om chip-select 
o.s.v. tillkommer. För att så enkelt som möjligt konfigurera kretsarna i en labmiljö, 
konstruerades på ett tidigt stadium ett skiftregister. Observera att endast de seriella 
sekvenserna till potar och MUXar genereras från detta. Enable-signaler, chip select, 
parallella adressingångar på switchar samt övriga parallella signaler genereras på 
labkortet från DIL-switchar, se vänsterkanten i Fig. 19. En digital krets för 
omvandling från rent seriellt till parallellt och seriellt återstår att konstruera, detta tas 
upp under Vidare utveckling. Skiftregistret sitter på kopplingsdeck på en labanordning 
avsedd för digital labverksamhet, se Fig. 17. Labanordningen möjliggör inställningar 
och drift av skiftregistret på ett smidigt sätt, men tillför dessvärre kraftiga störningar 
på den analoga elektroniken. Mer om detta under avsnittet Felkällor och 
begränsningar. I Fig. 17 visas konfigurationskretsen. Något kretsschema för den 
slutgiltiga kretsen finns ej, då detta var ett arbete som snabbt utfördes för att komma 
vidare med den egentliga konstruktionen. 
    

 
Fig. 17: Konfigurationskrets för seriell programmering. 
 
Funktionen hos skiftregistret är sådan att 1-15 bitar kan levereras seriellt beroende på 
val. Samtidigt som bitarna skiftas ut, levereras en klocka med lika många pulser som 
antalet seriella bitar. Under laboration har klockfrekvens på 1 kHz använts 
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genomgående. Valmöjligheter finns mellan att klockans positiva eller negativa flank 
infaller då datat är stabilt. Skillnaden är helt enkelt invertering av klockan. 
Inställningarna som behöver göras på konfigurationskretsen är antal bitar som ska 
skiftas ut samt hur dessa bitar ska se ut. Längden på den seriella sekvensen väljs 
enkelt genom 4 bitar på labanordningen och två DIL-switchar på vardera 8 bitar ställer 
in de skiftade bitarna, se överst i Fig. 17. De 4 bitarna som avgör antalet bitar, väljs 
med de mekaniska switcharna till vänster i figuren ungefär på mitten i höjdled. Hur 
många bitar som skiftas ut regleras genom att en räknare räknar från x till 15, där x 
som minst är 0. En sekvens genereras genom att trycka ned och sedan släppa knappen 
längst ner till vänster i Fig. 17. 
 
Alltså: Insignalerna till konfigurationskretsen är  
•  Seriell klockingång 
•  4 bitar för val av bitströmmens längd 
•  16 bitar för val av bitström (varav den 16:e inte används)  
 
Utsignalerna är 
•  Seriell datautgång 
•  Två klockutgångar, en för triggning på positiv flank och en för triggning på negativ 

6.3 Komponenter 
De komponenter som tas upp här är de av central betydelse för den specifika 
kretslösningen. De komponenter det handlar om är i huvudsak digitala potentiometrar, 
switchar, MUXar och förstärkare. Som OP-förstärkare har uteslutande AD822 från 
Analog Devices använts och denna är inte tillägnat något eget avsnitt. I avsnitten för 
respektive komponent redogörs det för de viktigaste egenskaperna med de största 
fördelarna och nackdelarna. I avsnittet om AD5206 finns en tabell där de olika potarna 
jämförs. Generellt för alla komponenter är att matningsspänningen måste vara lämplig 
för det signalområde som kretsen ska hantera. I labkopplingen har om möjligt DIL-
kretsar använts för att underlätta hantering i labmiljö. I tabellerna där inkapsling tas 
upp däremot, uppges den kapsel som anses lämpligast till en ev. prototyp av kretsen. 
Vissa parametrar har i datablad erhållits ur speciella uppkopplingar med särskilda 
villkor. Sådana parametrar tas inte upp som prestandamått här utan i de fall någon 
parameter saknas, hänvisas läsaren till datablad för aktuell komponent. De tabeller 
som finns innehåller parametrar som varit avgörande för val av just dessa 
komponenter. 
 
En potentiometer har tre anslutningar och kan kopplas på två sätt. Anslutningarna är 
A, W, och B där A och B är positiv resp. negativ terminal. W kommer från engelskans 
Wiper och är släpkontakten som kan flyttas mellan A och B. De sätt som en pot kan 
anslutas på är som reostat och som spänningsdelare, se Fig. 18. [12]  

 
Fig. 18: Två sätt att koppla en potentiometer; t.v. reostatkoppling och  t.h. spänningsdelarkoppling. 
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P i figuren kommer från engelskans ”pin”. De två kopplingarna längst till vänster är 
båda reostatkopplingar, alternativen är att kortsluta W till A eller B. Vanligast är att 
kortsluta W till A. Genom att flytta släpkontakten regleras på detta sätt den absoluta 
resistansen mellan A och B. Till höger i figuren visas hur en pot fungerar som 
spänningsdelare och då är det förhållandet mellan RA och RB som regleras. När poten 
sitter som spänningsdelare och lastas högimpedivt kan ofta resistansen i släpkontakten 
RW försummas. I och med att hela resistansen mellan A och B utnyttjas och endast 
förhållandet spelar roll i en spänningsdelare men inte i en reostat, får poten mycket 
bättre temperaturegenskaper som spänningsdelare. Få digitala potar har bra tempko 
när de sitter som reostater, det kan skilja en faktor 100 eller mer jämfört med 
spänningsdelarkoppling. 
 
I kretslösningen används ett par relän men de nämns endast kort här, eftersom dessa är 
relativt skrymmande och helst bör ersättas med en halvledarkonstruktion. Fördelen 
med relän är att de kan hantera stora spänningar och höga effekter. De relän som 
används sitter två i varje kapsel och är s.k. ”Form C”, vilket betyder att de växlar 
mellan att förbinda ingången mellan två utgångar. Det relä som förekommer i 
labkopplingen är ATQ209 från NAIS och det som är tänkt att användas i en ”skarp” 
version är AGQ2004H också från NAIS. Förutom att det sistnämnda relät är avsevärt 
mindre har reläna likvärdiga egenskaper. [13] 

6.3.1 AD5206 
AD5206 är en digital potentiometer från Analog Devices. Kapseln innehåller sex st. 
kanaler och finns som 10 kΩ, 50 kΩ samt 100 kΩ. Varje pot kan programmeras i 256 
steg genom 8 seriella bitar. Inläsning sker på positiv flank på den seriella klockan då 
CS  (Chip Select) är låg och 11 bitar läses in varje gång. När CS  går hög uppdateras 
interna register med den inlästa sekvensen. MSB läses in först och de 3 första bitarna 
anger adressen till den av de sex kanalerna som adresseras. Vid uppstart står 
släpkontakten mitt på potens skala och detta kan inte åstadkommas under drift bortsett 
från om omprogrammering sker. De främsta fördelarna och nackdelarna hos kretsen 
listas nedan och avgörande egenskaper i relation till övriga potar visas i Tabell 3. [10] 
 
Fördelar:  
•  Hög upplösning (8 bitar) 
•  Lätt att programmera 
•  Sex kanaler per kapsel 
Nackdelar: 
•  Dålig temperaturkoefficient (tempko) i reostatkoppling 
 
Tabell 3: Viktiga prestandamått och egenskaper för de olika potentiometrarna. 
Komponent Upplösning  Tempko 

(reostat/spänningsdelare) 
Matning Inkapsling 

AD5206 8 bitar 700/15 ppm/°C +2,7 till 5,5 V enkel 
±2,7 V dubbel 

6 st./kapsel 
TSSOP-24 

AD7376 7 bitar -300/5 ppm/°C +5 till +30 V enkel 
±5 till ±15 V dubbel 

1 st./kapsel 
TSSOP-14 

AD5242 8 bitar 30/5 ppm/°C +2,7 till +5,5 V enkel 
±2,7 V dubbel 

2 st./kapsel 
TSSOP-16 
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Det som är av största vikt vid val av potentiometrar i applikationer som denna, är 
stabilitet. Tempkon är alltså mycket viktig. Anledningen till att AD5206 trots sämst 
tempko. används till bryggkompletteringen, är att upplösningen är hög samt att det 
finns sex kanaler i varje kapsel. I och med att potar med samma egenskaper sitter på 
alla platser i bryggkompletteringen, blir effekten av temperaturdrift mindre.  
 
I Tabell 3 finns AD5242 med trots att den inte används överhuvudtaget i 
kretslösningen. Den används inte på grund av att den är tämligen komplicerad att 
programmera i en labmiljö, men för användning i andra tillämpningar skulle AD5242 
direkt ersätta AD5206 i flera funktioner. 

6.3.2 AD7376 
AD7376 är den pot som kan hantera störst signaler av de som används i den här 
lösningen. Detta är en egenskap som framgår av matningen eftersom de flesta 
komponenter kan hantera signaler från negativ till positiv matning. AD7376 kommer 
även den från Analog Devices men innehåller enbart en kanal per kapsel. Kretsen går 
att få som 10 kΩ, 50 kΩ, 100 kΩ samt 1 MΩ. Programmering sker i 128 steg genom 7 
seriella bitar som läses in med MSB först. Liksom 5206 triggar kretsen på positiv 
flank på klockan. CS  måste vara låg under inläsningen av bitströmmen och ettställs 
sedan för att uppdatera inställningarna. Standard vid uppstart är att släpkontakten står 
mitt på skalan men detta kan även åstadkommas under drift genom resetsignalen. 
 
Vid sidan av CS  finns ett par andra styrsignaler som kan vara värda att nämnas. 
Resetsignalen RS  kan, genom att nollställas, grundinställa poten d.v.s. placera 
släpkontakten mitt på skalan. SHDN  tvingar i aktivt läge A-terminalen på poten att 
vara öppen samt kortsluter W-terminalen till B. Resultatet blir att kretsen förbrukar 
minimalt med effekt och vid inaktivering av funktionen åter går kretsen till tidigare 
inställning. Varken RS  eller SHDN  används i labkopplingen utan är kopplade till 
positiv matning. [11] 
 
De främsta fördelarna och nackdelarna hos kretsen listas nedan och prestandamått och 
egenskaper finns i Tabell 3. 
 
Fördelar: 
•  Stora signaler kan hanteras 
•  Hyfsad temperaturkoefficient (tempko) 
Nackdelar: 
•  Inte så bra upplösning 
•  Endast en pot per kapsel 
•  Låg strömbegränsning (20 mA)! 

6.3.3 ADG708 
Från digitala potentiometrar handlar det nu om en analog MUX/DEMUX från Analog 
Devices. ADG708 innehåller en 8-1 MUX men den fungerar lika bra åt andra hållet, 
som DEMUX. Inställning av vilken av de åtta in- eller utgångarna som ska vara 
aktiverad sker genom tre st. adressingångar, A2, A1 och A0. Den kontrollsignal som 
finns är en enable, EN, som måste vara ettställd för att kretsen ska vara aktiv. I Tabell 
4 tas viktiga prestandamått och egenskaper upp för de analoga MUXar och switchar 



 38

som används i kretslösningen. Samtliga av dessa utom MAX333 är avsedda att 
hantera små signaler i området upp till 5 V amplitud. 2 V amplitud är som mest 
aktuellt i signalvägen, men vid referensnivågenerering från bryggmatning förekommer 
5 V-nivåer på ADG734. MAX333 hanterar gränssnitten där risk föreligger för högre 
nivåer. [7] 
 
Tabell 4: Viktiga prestandamått och egenskaper hos MUXar och switchar i kretsen. 
Komponent Funktion  On-resistans Kanalisolering  Matning Inkapsling 
ADG708 8-1 MUX 2,5 Ω typ (+25 °C)1) -60 till -80 dB 

(typ)2) 
+1,8 till +5,5 V enkel 
±3 V dubbel 

1 st./kapsel 
TSSOP-16 

ADG739 Dubbel 4-1 MUX 2,5 Ω typ (+25 °C)3) -55 till -75 dB 
(typ)2) 

+2,7 till +5,5 V enkel 
 

1 st./kapsel 
TSSOP-16 

MAX4639 Dubbel 4-1 MUX 2,5 Ω typ (+25 °C)4) -55 till -75 dB 
(typ)2) 

+1,8 till +5,5 V enkel 
±2,5 V dubbel 

1 st./kapsel 
TSSOP-16 

ADG734 1-2 Switch 2,5 Ω typ (+25 °C)5) -62 till -82 dB 
(typ)2) 

+1,8 till +5,5 V enkel 
±3 V dubbel 

4 st./kapsel 
TSSOP-20 

MAX333 1-2 Switch 20 Ω typ (+25 °C)6) -72 dB (typ) 2) +10 till +30 V enkel 
±4,5 till ±20 V dubbel 

4 st./kapsel 
TSSOP-20 

 
Noter: 1) Vid matning ±3 V, on-resistansen beror på matningen. 

2)  Speciella krav på last och frekvens hos signalen, se datablad för respektive 
komponent. 

3)  Vid enkelmatning 0 till +5 V 
4)  Vid matning ±2,5 V 
5)  Vid matning ±3 V samt 0 till +5 V 
6)  Vid matning ±15 V 

 
Med on-resistans menas den resistans som signalen upplever när den passerar genom 
switchen eller MUXen i påslaget läge. Kanalisolering är ett mått på hur mycket, eller 
lite, som läcker mellan kanalerna i avslaget läge. Det sista måttet har tämligen stor 
betydelse när flera delar av kretsen är anslutna till ex. samma MUX. On-resistansen 
gör sig gällande när signalen måste passera genom flera kretsar, speciellt för signaler 
med låg amplitud. 
 
För ADG708 behövs inte några fördelar ställas mot nackdelarna eftersom det inte 
finns några uppenbara nackdelar. Låg on-resistans, stor valbarhet med 1-8 DEMUX 
samt smidig kapsel, gör kretsen attraktiv i tillämpningar som denna. 

6.3.4 MAX4639 (ADG739) 
MAX4639 är en differentiell 4-1 MUX som fungerar lika bra som DEMUX. Med 
differentiell menas att det sitter två st. MUXar i kapseln som ställs i samma läge. Om 
t.ex. ingång nr. 2 väljs på den ena MUXen genom adressingångarna, så väljs 
automatiskt ingång nr. 2 även på den andra MUXen. Inställning av vilken av de fyra 
in- eller utgångarna som ska vara aktiverad sker genom två st. adressingångar, A1 och 
A0. Den kontrollsignal som finns är en enable, som måste vara ettställd för att kretsen 
ska vara aktiv. 
 
I utgångssteget är det tänkt att MAX4639 ska sitta innan den första förstärkaren, men i 
labkopplingen sitter istället ADG739. Komponenterna är snarlika, se Tabell 4, men 
har ändå ett par mycket viktiga olikheter. Den viktigaste skillnaden är att ADG739 
endast har enkelmatning, vilket direkt omöjliggör hanterandet av negativa signaler. En 
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stor nackdel som gör att labkopplingen därför är begränsad till positiva signaler. En 
annan stor skillnad är att ADG739 programmeras seriellt med 8 bitar som vardera 
ställer de 2 x 4 switcharna, en etta sluter switchen och en nolla bryter den. Detta 
betyder att de två MUXarna i kapseln inte behöver ha samma inställningar, vilket 
istället är ett stort plus. [15] [9] 
 
ADG739 programmeras som sagt seriellt och den triggar på negativ flank på klockan. 
Istället för CS  har kretsen en SYNC -signal som fyller samma funktion. SYNC  är 
alltså nollställd endast under programmering och uppdaterar kretsens inställningar vid 
ettställning. 

6.3.5 ADG734 
Switcharna som använts är s.k. SPDT-switchar, vilket är förkortning för Single Pole 
Dual Throw och betyder en ingång, två utgångar. Det har visat sig lämpligast att 
kunna välja mellan två lägen på varje switch istället för att endast ha lägena av och på. 
ADG734 är en Quadruple SPDT och innehåller fyra st. switchar. Varje switch har en 
egen ingång för val av switchens läge och benämningen på den är INx, där x är numret 
för respektive switch (1-4). Med INx hög väljs utgång SxA som aktiv och för INx låg 
är SxB aktiverad. Aktiv utgång kopplas till signalingången Dx. Liksom för MUXarna 
kan signal överföras lika bra i båda riktningarna genom switchen. [8] 
 
ADG734 erbjuder en bra kombination av låg on-resistans, dubbelmatning samt 
lämplig komponentstorlek, se Tabell 4.  

6.3.6 MAX333 
MAX333 är liksom ADG734 en Quadruple SPDT, se avsnittet ovan. Till skillnad från 
övriga switchar och MUXar har den högre on-resistans, vilket är en följd av att 
kretsen kan matas med större spänningar och därmed tål högre signalnivåer. För 
jämförelse med andra switchar och MUXar, se Tabell 4. Med tanke på hur stora 
signalnivåer kretsen kan hantera, är on-resistansen mycket konkurrenskraftig. 
 
Liksom för ADG734 har varje switch en ingång (INx) som väljer hur kretsen ska vara 
inställd. Utgångarna har beteckningarna NOx och NCx, där x är numret för aktuell 
switch (1-4). NO är förkortning för Normally Open vilket betyder att den är öppen för 
nolla på IN. NC betyder istället Normally Closed och antyder att den istället är sluten 
för nolla på IN. Signalingången som NOx eller NCx ansluts till för resp. switch heter 
COMx. [14] 

6.3.7 TL1431 
TL1431 är en programmerbar spänningsreferens som tillverkas av Texas Instruments. 
Skillnaden mellan en spänningsreferens och en spänningsregulator är att regulatorn 
klarar att lastas mer än referensen. Referensen är i regel stabilare och exaktare men 
kan inte ge eller sänka nämnvärt med ström. Kretsen används i lösningen som 
shuntregulator, se kapitel 6.1.3 om spänningsregulatorn.  
 
Kretsen klarar att sänka mellan 1 och 100 mA på katoden, d.v.s. utgången som 
spänningen levereras på. 1 mA krävs för att garantera reglering av utspänningen och 
100 mA inför begränsningarna på ström som totalt kan levereras. Mått på vad 
spänningsregulatorn kan prestera finns i kapitel 6.1.3. Kretsen har tre pinnar som 
ansluts, anod, katod och en internt genererad spänningsreferens (Vref ) på +2,5 V. 
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Egenskaper hos TL1431 som gör att just den är attraktiv till den här lösningen är bl.a. 
utimpedans 0,2 Ω (typ), möjlighet att programmera utspänningen i området Vref till 
+36 V samt tempko på 30 ppm/°C. Endast tre terminaler gör att kretsen finns 
tillgänglig i mycket små kapslar. I labkopplingen används en kapsel av typen TO-
226AA för enkel montering på labkortet. I en prototyplösning är det tänkt att en SO-
kapsel eller mindre ska användas. 
 
Något som måste beaktas vid användning av kretsen är lastkapacitansen. Den totala 
kapacitansen som kretsens utgång känner av, inklusive avkopplingskondensator, får 
inte vara i området 8 nF (0,008 µF) - 5 µF. I detta område finns det risk för att kretsen 
blir instabil. [17] 

6.3.8 PGA204-205 
Två programmerbara förstärkare sitter i utgångssteget som sista länk mot A/D-
omvandlaren. PGA204 och 205 från Burr Brown har använts till detta och valbara 
förstärkningar hos respektive komponent är 1, 10, 100, 1000 och 1, 2, 4, 8 ggr. 
Förstärkningen för varje förstärkare justeras via två digitala ingångar, A1 och A0, 
vilket gör den lätt att ändra vid behov. En ingång för referensnivå finns och används 
för att utsignalen ska få rätt DC-nivå. Funktion som finns hos kretsarna, men som inte 
används i den här lösningen är kompensering för interna offsetfel. Hög CMRR är 
viktig eftersom kretsen är tänkt att användas i en miljö med mycket störningar. En stor 
nackdel hos PGA 204 är att bandbredden (-3 dB) är begränsad till 1 kHz vid 1000 ggr 
förstärkning. [16] 
 
Fördel: 
•  Hög CMRR, 75-110 dB beroende på förstärkning 
•  Enkel att programmera 
Nackdel: 
•  Låg bandbredd vid högre förstärkning 
 
Det som gör dessa kretsar lämpliga för den här typen av tillämpning är framförallt hög 
CMRR samt enkelheten att programmera förstärkningen, inga externa komponenter 
behövs som för många konkurrenter. En annan fördel är att de finns att tillgå i smidiga 
inkapslingar som SOL-16. 
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Den största delen av arbetet har varit den praktiska biten. Att löda ytmonterade 
komponenter på adapterkort och att vira ihop kretsarna har visat sig vara ett 
tidsödande arbete. Modifieringar av den virade kretslösningen samt felsökning i 
densamma har utgjort en betydande del av arbetet. Det praktiska resultatet i form av 
labkortet som använts för verifikation visas i Fig. 19. 
 
Inriktningen av arbetet har varit att få med alla önskade funktioner i en kretslösning, 
samt att få funktionerna att samverka utan att dessa stör varandra. I brist på 
simuleringsverktyg har mycket tid lagts på praktiskt laborerande för att verifiera 
funktionaliteten hos kretsen. Det finns fortfarande delar av kretsen som inte uppvisat 
önskade resultat och arbetet har hela tiden riktats in mot att få labkopplingen att 
fungera som helhet. När funktionerna anses färdigutvecklade måste prestanda för 
lösningen mätas upp och jämföras med tidigare lösning, något som inte gjorts hittills.  
Krav som måste uppfyllas är att kretsen klarar det industriella temperaturområdet från 
-40 °C till +85 °C samt att SNR fram till A/D-omvandlaren inte underskrider 90 dB. 
Anledningen till att just 90 dB måste uppnås är att A/D-omvandlaren har motsvarande 
SNR och detta förhållande får därför inte försämras innan. Temperaturområdet klarar 
kretsen i dagsläget, men det är svårt att beräkna SNR för kretsen i och med att inte 
uppgifter finns för alla kretsar i datablad. SNR bör därför mätas i den mån labmiljön 
tillåter. Bandbredden måste vara tillräcklig för att kunna hantera signaler upp till 20 
kHz, detta för att ljudsignaler som det mänskliga örat kan uppfatta ska kunna 
överföras.  
 
Tabell 5 visar egenskaper i målspecifikationen som uppnåtts kontra sådant som 
återstår att uppnå. 
 
Tabell 5: Egenskaper och givare som resulterande lösning har resp. kan hantera. 
Signal/Givare som 
kan hanteras 

Status 

Spänning  
0,004-50 V FSD 

Uppfylls i aktuell lösning 

Ström 4-20 mA -”- 
Bandbredd = 20 kHz Uppfylls upp till 80 ggr förstärkning (ca 20 mV signaler) 
Strömmatade givare Uppfylls i aktuell lösning 
Spänningsmatade 
givare 

-”- 

Resistiva givare -”- 
Termoelement -”- 
Töjningsgivare -”- 
 
Bandbredden är beroende av vilken förstärkning som utnyttjas och för 80 ggr 
förstärkning kan ca 20 mV signaler tas emot och ge 1,6 V ut. 
 
De önskade resultaten har uppnåtts enligt följande: 
Steg 1: 
A Det är definitivt möjligt att realisera samtliga mål. 
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B Samtliga prestanda i dagsläget går att uppnå bortsett från att digitala potentiometrar 
har större temperaturvariationer än fixa diskreta motstånd. Den bästa poten ur den 
synvinkeln har en tempko på 30 ppm/°C, medan det vid bryggkomplettering skulle 
behövas nedåt 10-15 ppm/°C. 

C Detta bedöms vara en lämplig lösning. Kretslösningen kan till och med rymmas på 
befintliga signalanpassningskort (25 x 50 mm) om övergång till SE sker, se Vidare 
utveckling. 
 

Steg 2: 
Steg 1 anses ha gett önskvärda resultat. Labkopplingen är ett steg mot en 
prototyplösning i hårdvara men viss vidareutveckling samt verifikation återstår. 
 

 
Fig. 19: Resulterande labkoppling för utveckling av den programmerbara signalanpassningskretsen.. 
 
I Fig. 19 är de sex DIL-switcharna placerade längst till vänster. Dessa switchar väljer 
aktuell mode som kretsen jobbar i. Längst till höger sitter de två förstärkarna och 
signalerna passerar från vänster till höger i kretsen. 
 
Under arbetets gång fattades beslutet att behålla differentiella signaler ända fram till 
förstärkarna. Motiveringen till detta var att någon form av digital krets är nödvändig i 
omedelbar anslutning till de analoga funktionerna och som bekant är digitala kretsar 
kända för att introducera störningar. En förutsättning för att denna motivation håller är 
att både S+ och S- påverkas på identiskt samma sätt, då skulle nämligen störningen 
undertryckas tack vare hög CMRR hos de differentiella förstärkarna. Om det är 
möjligt att bevisa att de båda signalvägarna inte störs lika mycket under transport 
genom signalanpassningskortet, skulle en omkonstruktion vara högst aktuell, se 
Vidare utveckling. 
 
Signalnivåerna mellan givare och förstärkare har valts till ±2 V, detta med tanke på 
kretsarnas matningsspänningar och det signalområde som kan hanteras. Gränsen sätts 
av kretsar som matas med ±2,5 V eftersom viss variation i matningen måste tillåtas 
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utan att signalen klipps. Matningsvariationer som tagits med i beräkningarna är ±10 % 
och sedan har ytterligare lite marginal lagts till.  
 
Att just den här utformningen av lösningen har valts beror på att ett antal analoga 
funktioner skulle sammanföras och kunna väljas efter behov. Signalvägen och 
komponenterna för respektive funktion måste finnas på kretskortet i samtliga fall och 
aktiveras eller inaktiveras beroende på situationen och mätkedjan. Analoga switchar 
och MUXar ansågs vara lämpliga för val av signalväg etc. Vidare gjordes 
bedömningen att digitala potentiometrar lämpligen skulle kunna användas för att 
enkelt kunna välja resistivt beteende i kretsen. 
 
Till stor del är det hela en avvägning mellan vilka prestanda eller funktioner som 
verkligen krävs och vilken yta kretslösningen får ta upp. Exempelvis kan införandet 
av fler förbindelser med givarna reducera antalet kretsar på kortet. Val av kretsar har 
huvudsakligen skett utifrån faktorerna enkel programmering, lämplighet för specifik 
applikation samt små inkapslingar. Mycket sällan uppfylls alla parametrar av en krets. 
Lämplighet för specifik applikation innehåller i sig ett antal faktorer som varierar från 
krets till krets. Ett bra exempel på detta är digitala potentiometern AD5242 som har 
uteslutande bäst tempko, men förekommer endast två i varje kapsel och är 
förhållandevis besvärlig att programmera i labmiljö. Av sådana anledningar har den 
komponenten inte använts i lösningen för labbruk trots att den troligtvis skulle leda till 
bättre prestanda och definitivt är lämplig för tänkt applikation.  

7.1 Verifikation 
Vissa delblock verifierades isolerat från övriga kretsen innan helheten byggdes upp 
och dessa tas upp nedan. Successivt har fler och fler funktioner verifierats tillsammans 
men vissa modifieringar av kretsen med tillhörande verifikation återstår att införa.  
 
Spänningsregulator: 
Det har visat sig att poten AD7376 inte klarar att hantera större strömmar än 20 mA 
och detta ställer till problem i shuntregulatorn. Ofta är det frågan om resistanser på ca 
350 Ω i bryggor och då kan inte högre spänning än ca 6,5 V levereras. I och med att 
spänningsregulatorn med AD7376 inte uppvisar önskade prestanda i samtliga fall den 
är tänkt att fungera, har ingen grundligare verifikation utförts. Den verifikation som 
genomfördes visade att shuntregulatorn måste ersättas med ett annat alternativ.  
 
Strömgenerator: 
Strömgeneratorn har visat sig fungera tillfredsställande för olika laster och värdena 
nedan har verifierats med AD7376 i konfigurationen. 
Maximal utspänning: 14,7 V (23,7 kΩ last i testkoppling) 
Maximal lastström: ca 40 mA  
 
Givarmatning: 
Kretsen fungerar oklanderligt både vid spännings- och strömmatning.   
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Ingångssteg: 
Modifieringar har införts efter den första versionen av ingångssteget. Nu sitter 
spänningsföljare i signalvägen för hög inimpedans och ström-till-
spänningsomvandlingen väljs genom switch istället för relä. Dessutom spänningsdelas 
50 V till 2 V istället för 2,5 V som tidigare. Verifikation av den modifierade lösningen 
har inte utförts, men förutsätts fungera lika bra som den första lösningen. Enda 
skillnaden är en omskalning av motstånden. Verifikation av den första lösningen gav 
för ström-till-spänning: 4,0 mA → VS+,S- = 0,480 V 
 20 mA → VS+,S - = 2,402 V 
spänningsdelning:  +50 V → VS+,S - = 2,392 V 
 -50 V → VS+,S - = 2,478 V 
Anledningen till att amplituden inte blev exakt densamma för positiv och negativ 
spänning på ingången är variationer i de individuella motståndens resistans. Diskreta 
motstånd användes med tolerans på upp till 10 %. 
 
Bryggkomplettering: 
Liksom för ingångssteget har modifieringar införts som ännu inte verifierats. 
Skillnaden mot tidigare är att det nu sitter flera potar med större totalt motstånd 
parallellt på positionen för varje kompletteringsmotstånd och noggrannheten har 
därmed förbättrats. Verifikationen har gått ut på att balansera bryggan i obelastat läge 
och spänningen har mätts med digital multimeter med noggrannheten µV. 
Storleksordningen på den spänning som eftersträvats mellan utgångarna på bryggan 
för att klassa den som balanserad har varit 5-10 µV. Resultatet av den tidiga 
verifikationen var för balanserad kvartsbrygga:  
VS+,S - = 30 µV 
 
Anledningen till att inte bryggkompletteringen har verifierats för den senaste 
versionen, är att ingångsbuffertarna som lagts till kräver ytterligare omkonstruktion 
för att bryggkompletteringen ska kunna kopplas in. Ström måste nämligen kunna ledas 
igenom ingångssteget till bryggkompletteringen och det är omöjligt med 
ingångsbuffertarna i nuvarande konstruktion. Alltså: buffertarna löste ett problem, 
men införde ett annat.   
 
Offsetreducering:  
Offsetreduceringen har verifierats för ett fall och det är fallet som tidigare varit 
aktuellt, nämligen att subtrahera 50 mV från positiv signalväg. Insignalen var under 
verifikationen en sinus med 50 mV amplitud, 50 mV offset samt frekvensen 1 kHz. 
Utsignalen förstärktes till 1,6 V amplitud med 2,5 V offset för att motsvara full skala. 
Notera att utsignalen alltid har en DC-offset på 2,5 V. 
 
Referensnivågenerering: 
Referensnivåerna har inte verifierats överhuvudtaget, det är arbete som återstår. 
Funktioner som bryggkomplettering, signalväg samt matning av givarna har 
prioriterats istället. 
 
Utgångssteg:  
Utgångssteget har verifierats i samband med signalvägarna och fungerar utmärkt 
bortsett från den begränsade bandbredden. 
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Signalvägen från ingångssteg till utgångssteg har verifierats för samtliga inställningar 
av ingångs- och utgångsMUXar. Verifikation i det här avseendet betyder kontroll av 
att signalen går rätt väg. 

7.2 Felkällor och begränsningar 
Utöver kretsen själv, tillkommer en del andra faktorer som påverkar mätresultaten. I 
labmiljö är det t.ex. svårt att slippa undan nätbrummet på 50 Hz som infinner sig på de 
mest oönskade ställen. Möjligheterna finns att skärma av kretsen med någon typ av 
folie, men det försvårar åtkomsten av kretsen för att kunna mäta ordentligt samt 
tillföra matningsspänningar. Vidare är det svårt att åtgärda problemet med sluten 
jordslinga eftersom BNC-kontakter använts till oscilloskop och funktionsgenerator. 
Det innebär att signaljord och skyddsjord automatiskt sammankopplas och 
mätresultaten har tolkats med nätbrummets påverkan i åtanke. [2] 
 
Den utrustning för digitalt lab som använts till att generera konfigurationssignalerna 
har visat sig störa kretsen kraftigt. Utrustningen innehåller bl.a. en funktionsgenerator 
och efter programmering har matningen till denna utrustning därför slagits ifrån. Den 
externa funktionsgeneratorn har även den slagits ifrån med följd att störningarna 
reducerats kraftigt. Detta är utmärkande fenomen för praktiska mätningar som är svåra 
att ta med i det teoretiska arbetet. 
 
Begränsningar som införts gentemot tidigare lösning är enkelmatning av givarna. 
Tidigare kunde upp till ±15 V väljas och nu är negativ matning jordad utom i de fall 
strömmatning sker från B+. Positiv matning kan väljas upp till +15 V men i 
bryggfallet är begränsningen +5 V. Bedömningen har gjorts att enkelmatning lika 
gärna kan användas som dubbel och det underlättar valet av matning avsevärt. Inte 
heller har några problem setts med att mata bryggor från +5 V och detta val grundar 
sig i att komponenterna för bryggkomplettering som mest kan matas med +5V. Något 
som måste beaktas här är att matningen av komponenterna kan variera även om inte 
bryggmatningen gör det och det kan innebära att endast +4,5 V är aktuellt. 
 
Ingångssteget som det ser ut i dagsläget medför vissa begränsningar. Bufferten som 
medger hög inimpedans omöjliggör strömtransport från signalingångarna till 
bryggkompletteringen. För att kretsen ska fungera fullt ut måste ingångssteget 
modifieras så att problemet kringgås.  
 
De potentiometrar som används till bryggkompletteringen har en ganska hög 
temperaturdrift, d.v.s. högre än de diskreta motstånden i tidigare bryggkomplettering. 
Om en halvbrygga kompletteras, eller helbrygga finjusteras, är problemet obefintligt i 
och med att potar motsvarande en halv brygga kopplas in. Signalen tas ut mellan 
potarna och eftersom de driver lika mycket med temperaturen, förblir förhållandet 
detsamma. För kvartsbrygga däremot uppstår problem. Då kopplas en tredje pot in i 
den andra halvan av bryggan, vilket gör att resistansförhållandet där påverkas. 
 
Förstärkaren PGA204 har visat sig ha en begränsad bandbredd (-3 dB) på endast 1 
kHz för 1000 ggr förstärkning. I själva verket efterfrågas 20 kHz oberoende av 
förstärkning, mer om detta i nästa avsnitt. 
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7.3 Vidare utveckling 
De begränsningar som inte införts medvetet bör åtgärdas innan kretsens fulla potential 
kan utnyttjas. Andra områden för vidare utveckling är att bygga in fler, eller modifiera 
existerande, funktioner. Till att börja med tas begränsningar som bör åtgärdas upp. 
 
Som nämns ovan måste ingångssteget modifieras så att ström obehindrat kan gå i 
signalvägen till bryggkompletteringen. Ingångsbuffertarna bör alltså inte sitta innan 
bryggkompletteringen utan förslagsvis placeras istället kompletteringspotarna innan 
ingångssteget på något smart sätt.  
 
Temperaturdrift hos pot vid komplettering av kvartsbrygga kan enkelt åtgärdas genom 
att ersätta den med en som har bättre tempko. Förslagsvis används istället AD5242 
som har tempko på 30 ppm/°C i reostatkoppling. Observera att endast den pot som 
sitter i samma gren av bryggan som givaren är aktuell att ersättas. 
 
Förstärkaren PGA204 har inte tillräcklig bandbredd. Tänkbar ersättning till denna är 
förstärkaren som tidigare användes i signalanpassningskretsarna, AD620 som 
programmeras via yttre motstånd. Den skulle kunna programmeras genom att använda 
samma typ av potar som finns i övriga kretsen, men detta på bekostnad av att mer 
utrymme tas upp av utgångssteget. Ett annat, kanske lämpligare, alternativ är att 
ersätta förstärkaren med någon som programmeras på liknande sätt, men har bättre 
bandbredd. 
 
Strömgeneratorn, eller Howlandkretsen, måste matas med stabil +15 V för att ge en 
stabil ström. Spänningsregulatorn som används för att mata givarna används ibland 
även till att generera fast R1 samtidigt som strömmatningen är aktiv. I det fallet kan 
inte strömgeneratorn matas med stabil 15 V från regulatorn. Lösningen till problemet 
skulle kunna vara att konstruera om spänningsreferensen på 2,5 och 5 V så att den blir 
programmerbar och alltid generera fast referens därifrån. Då skulle 15 V från 
spänningsregulatorn kunna mata strömgeneratorn. Å andra sidan skulle detta 
säkerligen försämra temperaturoberoendet hos spänningsreferensen, det är helt enkelt 
en avvägningsfråga. Ytterligare en spänningsreferens skulle istället kunna utnyttjas om 
referenssignalgenereringen måste vara uppbyggd på detta sätt och om ytan kan 
avvaras.  
 
Val av SE signal är i aktuell lösning placerat på signalanpassningskortet. En direkt 
följd av det är att störningar som introduceras på långa signalledningar mellan givare 
och noden där S- jordas, kommer att påverka mätresultatet. Istället borde val av SE 
eller D göras i så nära anslutning till givaren som möjligt, detta för att positiv och 
negativ signalväg ska störas lika mycket fram till den differentiella förstärkaren. Hög 
CMRR i förstärkaren ser till att störningarna inte påverkar mätresultatet nämnvärt. 
 
Spänningsregulatorn som används i aktuell lösning är som tidigare nämnts en 
shuntregulator. En sådan förbrukar mycket effekt eftersom den hela tiden drar ström 
motsvarande värsta lastfallet. Alternativet är att ersätta kretsen med en programmerbar 
serieregulator. Dessa har visat sig programmerbara i samma utsträckning som 
shuntregulatorerna men förbrukar obetydligt mer effekt än vad som går till lasten. Ett 
naturligt val är därför att istället välja en sådan. 



 47

 
För att gå in på ett annat område, nämligen funktioner som ännu inte byggts in i 
systemet, betraktas först den digitala delen. Styrlogiken som används i labkopplingen 
består, vilket vid det här laget bör vara bekant för läsaren, av ett skiftregister 
(konfigurationskretsen) samt DIL-switchar på labkortet. Detta är den största delen av 
en tänkbar vidare utveckling. Att samla den funktionen i en smidig lösning som inte är 
flyktig, är av största vikt för helheten. Aktuell lösning är avsedd för labbruk och är i 
dagsläget flyktig, d.v.s. konfigurationen går förlorad vid bortfall av 
matningsspänningen. De enda ingångarna till en skarp version av 
konfigurationskretsen ska vara en seriell dataingång och en seriell klockingång (samt 
matning). Att utifrån det seriella datat generera alla chip-select, enable och seriella 
signaler till potar, sker förslagsvis med en FPGA eller mikroprocessor. För att erhålla 
en icke-flyktig lösning kan ex. EEPROM-minnen användas för att lagra 
konfigurationen.  
 
Offsetreducering är en funktion som finns med i aktuell krets. Vid behov kan enkelt 
offsetaddering läggas till för ytterligare flexibilitet. Modifieringen som krävs jämfört 
med reduceringskretsen är att byta ordning på inverteraren och den inverterande 
subtraheraren. Bevis ges inte här. 
 
Som avslutning på det här avsnittet nämns de typer av konstruktionslösningar som 
anses kunna ersätta eller komplettera aktuell lösning.  
 
Den analoga motsvarigheten till FPGA är FPAA, vilken är uppbyggd av ett antal 
celler. Cellerna består av OP-kopplingar vars återkoppling m.m. kan väljas så att 
cellen får önskade filteregenskaper, förstärkning etc. Vissa funktioner hos den aktuella 
lösningen (ex. offsetreducering, ingångsbuffert, förstärkning) skulle kunna ersättas 
med sådana celler för enkel programmerbarhet och hög precision. En kombination av 
nuvarande konstruktion och en FPAA är alltså ett alternativ till vidare utveckling. 
 
En annan typ av krets som skulle kunna användas i kombination med nuvarande 
konstruktion är analoga signalanpassningskretsar. Det är i princip en ASIC för 
signalanpassning mot en viss givartyp. Exempel på funktion kan vara matning av 
givaren, offsetkompensering, förstärkning, linjärisering m.m. En sådan krets som 
fanns med i utvecklingsplanerna på ett tidigt stadium är MAX1478, men den visade 
sig inte kunna mata givarna med tillräcklig spänning. 
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8888 SlutsatsSlutsatsSlutsatsSlutsats    
Slutsatsen som nåtts är att aktuell lösning av problemet är en fullt duglig sådan för 
laborationsbruk. Viss modifikation och verifikation behövs dock för att optimera 
funktionerna som konstruktionen innehåller. Bedömningen är att en kombination av 
den slutliga kretslösningen och de förslag till vidare utveckling som ges, skulle ge en 
krets värdig prototyptillverkning.  
 
Att praktisera programmerbar signalanpassning i COMET skulle göra mätsystemet 
enklare och billigare att tillverka samt att anpassa till given mätsituation. 
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10101010 Appendix 1 Appendix 1 Appendix 1 Appendix 1 ---- Scheman  Scheman  Scheman  Scheman     
10.1 Principiellt schema  
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10.2 Schema 
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11111111 Appendix 2 Appendix 2 Appendix 2 Appendix 2 ---- Inställningar Inställningar Inställningar Inställningar    
11.1 Parallella konfigurationssignaler 

Komponenternas tillverkare skrivs inte ut, endast artikelnumret. Ex. ADG708 blir 708. 
I kolumn 2-5 samt 13-18 anger “1“ val av funktion. För förklaring av funktion för kolumn 13-18, se Tabell 1.   
Mode Ström 

på S+ 
Ström 
på B+ 

50 V I → V EN 
708 
+- 

EN  
708 
R1 

A2,A1
,A0 
708 
In+ 

A2,A1
,A0 
708 
In- 

A2,A1,A0 
708 + 

A2,A1,A0 
708 - 

A2,A1,
A0  
708  
R1 

IN1 
734 
A 

IN1 
734 
B 

IN2 
734
B 

IN1 
333 

IN2 
333 

IN3 
333 

A1,A0 
204 

A1,A0 
205 

1a 0 0 0 0 1 1 0,0,0 0,0,0 0,1,1 1,0,0 1,0,03a) 
0,1,03b)

0/14) 0 03a) 
13b) 

0 1 0 5) 5) 

1b 0 1 0 0 1 1 -“- -“- -“- -“- -“- -”- 0 -”- 0 1 1 -”- -”- 
2a 0 0 0 0 1 1 0,1,1 0,1,1 0,0,1 0,0,1 -“- -”- 1 -”- 0 1 0 -”- -”- 
2b 0 1 0 0 1 1 -“- -“- -“- -“- -“- -”- 1 -”- 0 1 1 -”- -”- 
3a 0 0 0 0 1 1 -“- -“- -“- -“- -“- -”- 0 -”- 0 1 0 -”- -”- 
3b 0 1 0 0 1 1 -“- -“- -“- -“- -“- -”- 0 -”- 0 1 1 -”- -”- 
4a 0 0 0 0 1 1 0,1,12a)

0,0,12b)

0,1,02c)

1,0,02a) 

0,0,12b)

0,1,02c)

0,0,12a) 

0,1,02b,c) 

 

0,0,02a) 

0,1,02b,c,d) 

0,1,12b,c,e) 

0,0,13c) 
0,1,13d) 

12b,c,d) 

02b,c,e) 
0 0/14) 13c) 0 0 -”- -”- 

4b 0 1 0 0 1 1 -“- -“- -“- -“- 0,0,03e) -”- 0 -”- 0 0 1 -”- -”- 
5 1 0 0 0 1 1 0,1,0 0,0,1 0,1,0 0,1,02d) 

0,1,12e) 
0,1,13d) 12d) 

02e) 
0 -”- 0 0 0 -”- -”- 

6 0 0/11) 0 0 1 1 1,0,0 1,0,02a) 

0,0,12b)

0,1,02c)

0,0,0 0,0,02a) 

0,1,02b,c,d) 

0,1,12b,c,e) 

0,0,03e) 12b,c,d) 

02b,c,e) 
0 -”- 0 0 0/11) -”- -”- 

7 0 0/11) 1 0 1 1 0,1,12a)

0,0,12b)

0,1,02c)

-“- 0,0,12a) 

0,1,02b,c) 
-“- Valfri -”- 0 -”- 0 0 0/11) -”- -”- 

8 0 0 0 1 1 1 -“- -“- -“- -“- Valfri -”- 0 -”- 0 0 0 -”- -”- 
Noter: 1) Både spännings- och strömmatning kan förekomma 2d) D signal 3d) Fast ref. spänn.delad från stabil 5 V till jord 
 2a) Standard är opåverkad signal fram till förstärkarna, 2e) SE signal 3e) Rörlig ref. B-, motstånd till jord 
   för övriga funktioner, se not 2b-e för resp. kolumn. 3a) Rörlig R1 spänn.delad från B+ till jord (bryggmode) 4) 0 eller 1 spelar ingen roll 
 2b) AC-koppling, signal refererad till jord 3b) Rörlig R1 spänn.delad från B+ till R0   5) Beror helt på insignalnivå från fall till fall 
 2c) DC-koppling, signal refererad till jord 3c) Rörlig R1 spänn.delad från B+ till jord     
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11.2 Seriella konfigurationssignaler 
Komponenternas tillverkare skrivs inte ut, endast artikelnumret. Ex. AD5206 blir 5206, detta för att allt ska rymmas i tabellen.  
Siffran inom parentes anger antalet bitar i sekvensen och frågetecknen anger inställningar som inte verifierats. 
Med anledning av konstruktionen av konfigurationskretsen samt att MSB läses in först, är MSB biten längst till höger i orden. 
Blank ruta betecknar don´t care (har ingen inverkan på funktionen). 

Funktion 7376_1  
(7) 

7376_2 
(7) 

7376_3  
(7) 

7376_4  
(7) 

7376_5  
(7) 

7376_6  
(7) 

7376_7 
 (7) 

5206_10    
(11) 

5206_100_
B (11) 

5206_100_ 
2,5 (11) 

5206_100_ 
5 (11) 

739  
(8) 

Spännings-
regulator: 
+5 V 
+10 V 
+15 V 

 
 

0100000 
0100000 

? 

 
 

0000001 
0000010 

? 

          
 
 

Ström-
generator: 
500 µA 
4 mA 

   
 

0011001 
1001000 

 
 

0011001 
1001000 

 
 

0001000 
00010001) 

 
 

0001000 
00010001) 

      

Referensnivå-
generering: 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  

Brygg-
balansering: 
 
Kvartsbrygga: 
383 Ω, 5 V 
 
Halvbrygga: 
2x383 Ω, 5 V 

 
 
 
 

01000002) 

 
 

01000002) 

 
 
 
 

00000012) 

 
 

00000012) 

 
 
 
 
? 
 
 
? 

 
 
 
 
? 
 
 
? 

 
 
 
 
? 
 
 
? 

 
 
 
 
? 
 
 
? 

 
 
 
 

 
 
 
 
? 
 
 
? 

 
 
 
 
? 
 
 
? 

   

Offset-
reducering: 
50 mV 

 
 
 

        00100000000 
00100000100 

101101110103) 

  

Motstånd till 
jord fr. S+, S-: 

         ?   

S+, S- in till 
förstärkarna: 

           00010001 

R1 in till 
förstärkarna: 

           00100010 
 

R0 in till 
förstärkarna: 

           10001000 
 

Noter: 1) Kan minskas för att strömgeneratorn ska verka vid högre spänningar på utgången. 3) 3 st. potentiometrar programmeras och därmed 3 sekvenser. 
 2) Beror på om bryggan matas med ström eller spänning. 


