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Abstract 
This work was assigned by a technological company that manufactures gas detectors in which 
the sensor signal is processed using digital filters. These filters have been developed by a 
consultancy firm which converted previously used analog filters to digital filters. The purpose 
of this work has been to analyse inadequate, and sometimes erroneous, documentation from 
the project in order to provide the company with know-how and tools for further improvement 
of their products. The work has been done using the simulation software COMSOL which 
was bought solely for the project. Analysis showed serious flaws as well as pure errors in the 
consultant’s documentation. By sorting out and documenting the actual functionality it has 
been possible to propose further improvements. One such possible improvement is described 
in the report. 

 

Sammanfattning 

Uppdragsgivaren tillverkar en gasdetektor där sensorsignalen behandlas med digitala filter. 
Dessa har tagits fram genom att låta en konsultfirma omvandla tidigare produkts analoga filter 
till digitala. Examensarbetet har syftat till att, från bristande dokumentation, analysera vad 
konsulterna har gjort och tillföra företaget kunskaper och verktyg för att kunna vidareutveckla 
de digitala filtren och därmed göra möjligt att förbättra detektors prestanda. Arbetet har 
utförts med hjälp av COMSOL som införskaffades för ändamålet. Analysen visade på 
allvarliga brister, och rena felaktigheter, i konsulternas dokumentation. Genom att reda ut och 
dokumentera vad som gjorts och hur mjukvaran verkligen fungerar har det varit möjligt att 
föreslå förbättringar. En sådan förbättringsmöjlighet presenteras i rapporten. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Adixen Sensistor AB är ett högteknologiskt företag avknoppat från Linköpings Universitet 
under 1980-talet. Affärsidén är att utveckla och sälja vätgasdetektorer för läcksökning. 
Produkterna baseras på en vätgaskänslig MOS-transistor som har varit föremål för en rad 
examensarbeten och doktorsavhandlingar vid IFM på LiTH [1]. 

Principen är att transistorns gate-elektrod är gjord av en vätgasabsorberande metall och vid 
exponering för vätgas minskar tröskelspänningen snabbt. Tyvärr dröjer sig vätet kvar ganska 
länge i sensorn vilket gör att den återhämtar sig så långsamt att det upplevs som att utsignalen 
driver på ett oförutsägbart sätt. Man kan säga att man har en vätgasinducerad drift. Detta 
hanteras i detektorn med hjälp av lämpliga filter. 

Företagets huvudprodukt, H2000, togs fram i slutet på 90-talet, i samarbete med Semcon AB1, 
som en produkt avsedd för försäljning inom industrin. Produkten innehåller en DSP2 för 
signalbehandling samt en MCU3 för alla andra funktioner. Den mjukvarulösning som togs 
fram för DSP har fungerat bra men företaget har självt inte haft full insikt i hur filtreringen av 
sensorsignalen gått till. Dessvärre har den dokumentation som skrevs under projektet heller 
inte tydligt förklarat funktionen. 

Under det senaste året har man även utvecklat läcksökaren Extrima, en ATEX-certifierad4 
version av H2000. I samband med detta projekt har behovet av en bättre algoritm, för 
signalbehandling, ytterligare ökat. 

1.2 Syfte och mål 
Olika sensorproblem, t.ex. brus, har diskuterats på Adixen Sensistor AB i flera år och syftet 
med examensarbetet är att företaget så småningom ska kunna förbättra sin sensoralgoritm i 
H2000/Extrima.  

Målet för detta examensarbete har varit att ge Adixen Sensistor AB en större förståelse för hur 
den nuvarande filteralgoritmen och simuleringsmjukvaran fungerar, och hur de tagits fram. 
Vidare innebar uppdraget att testa olika varianter av algoritmen med hjälp av 
simuleringsmjukvaran, men även att ge företaget ett verktyg för att själva i framtiden göra 
modifieringar. 

1.3 Avgränsningar 
I projektet har simuleringsprogrammet Comsol Script använts, medan Semcon AB använde 
Matlab. I Comsol saknas möjligheten att hantera data i realtid, däremot kan man med fördel 
läsa in data från Exceldokument. Under projektet har man valt att låta gasdetektorn generera 

                                                 
1 Teknikutvecklingsföretag 
2 Digital Signal Processor 
3 Microcontroller Unit 
4 EU-direktiv för utrustning i arbetsmiljö med potentiell explosionsrisk (Directive 94/9/EC) 
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datafiler som sedan konverterats till Excel. På så sätt har man tagit fram ett antal Excelfiler 
med råsignalen från sensorn i olika mätsituationer. 

Under den första delen av arbetet utfördes simuleringar enbart med samma insignal. Detta för 
att plötsliga avvikelser skulle kunna tillskrivas de simulerade filtren snarare än avvikelser i 
sensorsignalen. 

1.4 Rapportens upplägg 
Rapporten är skriven för två målgrupper. För det första är den skriven så att en erfaren 
ingenjörsstudent på kandidatnivå ska kunna ta till sig informationen. Ännu viktigare är dock 
att gruppen Forskning och Utveckling på Adixen Sensistor AB kan förstå och använda 
rapporten för vidare utveckling av algoritmen i H2000 och Extrima. 

Efter rapportens inledning följer två avsnitt med kort introduktion till några ämnen som 
läsaren kan behöva för att förstå huvuddelen av arbetet. Dessa består av en kort beskrivning 
av simuleringsmjukvaran samt några utvalda delar om digitala filter.  

Vidare ges en beskrivning av hur filteralgoritmen tagits fram och hur den fungerat fram till 
första dagen på examensarbetet. Detta behandlas grundligt då det varit det viktigaste målet i 
arbetet. Som en del av detta förklaras också hur simuleringsmjukvaran anpassats och 
förändrats för att företaget ska ha någon nytta av den i framtiden. 

Sedan följer ett par avsnitt för hur simuleringsmjukvaran ska användas och vilka förbättringar 
som redan har testats i H2000 och dess resultat. 

Rapporten avslutas med reflektioner och referenser samt en rad appendix. 

2 COMSOL Script 
COMSOL AB är ett företag grundat 1986 av Svante Littmarck och Farhad Saeidi, båda 
tidigare studenter vid KTH [2].  

COMSOL Script är ett programspråk, mycket likt Matlabs, som används för att simulera en 
mängd olika tekniska och fysikaliska problem. Programmet kan köras ihop med COMSOL 
Multiphysics som i sin tur är ett program baserat på finita elementmetoden5 [3]. Till de båda 
programmen kan sedan köpas diverse moduler, beroende på vilket ämnesområde man tänkt 
arbeta i.  

Den största fördelen med COMSOL är priset. I Matlab krävs ett antal olika toolboxar där 
varje toolbox är mycket dyr medan man med COMSOL, för denna typ av uppgift, enbart 
behöver en modul. Ytterligare en fördel är att det är så likt Matlab och som van användare av 
Matlab är det inga svårigheter att använda COMSOL. 

En nackdel skulle kunna vara att den modul som varit aktuell för detta projekt, ”Signals & 
Systems Lab” är framtagen ganska nyligen. Man kan därmed tänka sig att det fortfarande 
finns en viss risk för felaktigheter i programvaran. 

                                                 
5 Metod för att lösa partiella differentialekvationer 
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3 Introduktion till digitala filter 
I boken ”Digital Filters” av Håkan Johansson och Lars Wanhammar beskrivs ett filter som ett 
system som för en given insignal ger en önskad utsignal [4](s.15).  

Filterfunktionen beskrivs av en så kallad överföringsfunktion där   

H s Y
X

  

 

Problemet vid filterdesign ligger alltså i att ta fram överföringsfunktionen för ett filter utefter 
en given filterspecifikation. Det finns fler än en överföringsfunktion för att beskriva en och 
samma filtermodell, dessa överföringsfunktioner kallas för filterapproximationer [5](s.285). 

För att grafiskt beskriva ett filters överföringsfunktion används ofta s.k. blockdiagram. I dessa 
diagram använder man symbolerna multiplikatorer, adderare och fördröjningselement 
[5](s.56). Ett exempel på ett blockdiagram kan ses i Figur 3. 

3.1 Butterworth 
Några filterapproximationer kallas för standardapproximationer och ett av dessa är det s.k. 
Butterworthfiltret. 

Karaktäristiskt för Butterworthfiltret är att det saknar rippel i både pass- och spärrbandet, 
ändliga nollställen saknas och att polerna ligger placerade i en cirkel [5](s.285). 

Nedan visas ett Bodediagram över magnituden för Butterworth med ordning två till sex, samt 
polplaceringen för ett Butterworth av ordning sex. 

 
Figur 1 – Bodediagram över magnituden för Butterworth, orning 2-6 
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Figur 2 – Polplacering för sjätte ordningens Butterworth 

3.2 Z-transformen och differensekvationer  
Vid beräkningar av analoga filter använder man sig av Laplacetransformen och 
differentialekvationer. Vid beräkningar av digitala filter är dock signalerna inte längre 
tidskontinuerliga utan tidsdiskreta och man får då använda sig av andra beräkningsmetoder. 
De diskreta motsvarigheterna till Laplacetransformen och differentialekvationer heter z-
transformen och differensekvationer. 

Funktionen nedan visar z-transformen av talföljden  och kan härledas från den integral 
som definierar Laplacetransformen [5](s.91). 

 

X z x z  

Med hjälp av z-transformen kan man sedan analysera differensekvationer. 

I fallet med ett tidsdiskret linjärt system är det intressant med en differensekvation som 
beskriver relationen mellan insignal, , och utsignal,  med konstanta koefficienter. En 
sådan differensekvation kan se ut som ekvationen nedan .  

y n a y n 1 aNy n N b x n b x n 1 bNx n N  

3.3 Transponerad direktstruktur II för IIR-filter 
Som nämndes i början av avsnitt 3 finns det många olika sätt att beskriva ett filters 
överföringsfunktion på. En tidig struktur är den s.k. direktstrukturen som bygger på att 
överföringsfunktionens alla koefficienter är synliga i både blockschemat och 
differensekvationen. Det finns två sorters direktstrukturer, nämligen direktstruktur I och 
direktstruktur II [6](s.41). I figuren nedan visas blockschemat för direktstruktur II. 
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Figur 3 – Blockschema för direktstruktur II 

Genom att ändra riktningen på de olika interna signalerna i direktstrukturen får man en ny 
filterstruktur med nya värden men med samma överföringsfunktion. Detta kallas 
transponering och kan innebära betydande förminskning av hårdvaran samt minskad 
effektförbrukning [4](s.45). 

I denna rapport är det transponerad direktstruktur II som är av intresse då det är den struktur 
som används i både Matlab och COMSOL för att filtrera de olika signalerna. Bilden nedan 
visar blockschemat för strukturen [6].  

 
Figur 4 – Blockschema för transponerad direktstruktur II 

Differensekvationen för filtret ovan kan ses i avsnitt 3.2. 

3.4 Bilinjär transformation 
En vanlig metod för att skapa ett digitalt filter är att utgå från ett analogt lågpassfilter och 
sedan transponera med hjälp av bilinjär transformation [4](s.269,272).  

Den bilinjära transformationen definieras som  

s
2
T
z 1
z 1 
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Om man t.ex. vill skapa ett digitalt högpassfilter, Butterworth, går lösningsgången till enligt 
följande [4](s.273): 

1) Beräkna analoga filterkrav från de digitala kraven med hjälp av ekvationen 

ω
2
T tan

ω T
2  

  som kan beräknas från definitionen för bilinjär transformation. 

2) Transformera kraven för det analoga högpassfiltret till krav för ett analogt lågpassfilter 
enligt tabell6. 

3) Hämta värden för poler i tabell och denormalisera dessa. 

4) Transformera polerna för lågpassfiltret till poler för ett högpassfilter. 

5) Utför bilinjär transformation för att få polerna till ett digitalt högpassfilter med hjälp 
av följande ekvation, som även den kan härledas från definitionen för bilinjär 
transformation 

z
1 sT

2
1 sT

2
 

  

4 Förklaring av Semcon AB:s arbete 
Som nämnts tidigare togs H2000 fram med hjälp av konsulttjänster från teknikföretaget 
Semcon AB. Projektet innebar arbete med både mjuk- & hårdvaran där mjukvaran är skriven i 
C och togs fram med hjälp av simuleringar i Matlab. Resultatet kan inte sägas blivit något 
annat än bra då företaget sålt fler än 1000 stycken H2000 över hela världen sedan säljstarten.  

Under åren har man dock märkt att möjligheten att själva göra förbättringar i programmet 
varit begränsad då man inte haft en klar bild av hur resultatet togs fram eftersom 
slutrapporteringen och de slutgiltiga programkoderna saknar närmare förklaringar och 
kommentarer. 

Huvuduppgiften i detta projekt har varit att studera och förklara det material som Semcon AB 
lämnat efter sig samt den filteralgoritm som används i H2000 så att Adixen Sensistor AB i 
framtiden ska kunna göra förbättringar av DSP. 

I dagsläget kan H2000 köras i två moder, detektionsmod och analysmod. Detektionsmod ger  
inga mätvärden och är bara till för att lokalisera läckor. På skärmen ser operatören en vågrät 
stapel som stiger då sensorn utsätts för gas, hur mycket beror på mängden gas. Dessutom 
avges en ljudsignal vars frekvens ökar med gaskoncentrationen. 

Analysmod används för att noggrannare bestämma hur hög koncentration vätgas som 
detekteras, istället för en stapel ser operatören ett värde uttryckt i ppm (Parts Per Million).  

                                                 
6 T.ex. Tables and Formulas for Analog and Digital Filters av Lars Wanhammar, ISY Linköpings Universitet 
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4.1 Ursprungsfilter 
När Semcon AB, för tio år sedan, tog fram programkoden till H2000 använde man sig av den 
analoga kretsen i läcksökaren 8505TM, en föregångare till H2000. En förstudie genomfördes 
där de delar som var nödvändiga för DSP-implementering plockades ut, beräkningar på dessa 
delar gjordes och resultatet blev tre digitala filter.  

Förutom filtrering med hög- & lågpassfilter påverkas signalen av en del enkla matematiska 
operationer. Dessa beskrivs närmare i avsnittet om blockschemat. 

4.1.1 Filter 1 (Huvudsteg) 
Det första filtret i kretsen kallas för Huvudsteget och är ett högpassfilter med väldigt låg 
brytfrekvens. Den har som uppgift att ge gassignalen en snabbare återgång. Kretsen är, rent 
tekniskt, ett deriveringssteg men då man satt en så låg brytfrekvens är det endast signaler med 
väldigt låga frekvenser som deriveras, resten förblir opåverkat.  

En typisk råsignal från sensorn ser ut som den första bilden i Figur 5 där den ostörda signalen 
driver sakta i positiv riktning. När sensorn utsätts för en gaspuls sjunker spänningen och när 
gasen försvinner återhämtar sig signalen sakta. I DSP har man dock valt att vända på signalen 
så att operatören istället ser en positiv ökning vid gaspåslag. 

Signalen inom den prickade rutan i figur 5 kan ses som en signal med väldigt låg frekvens. 
Därmed undertrycks signalen och utsignalen börjar driva mot noll, vilket syns tydligt i figur 6.  

 
Figur 5 – Nio minuter råsignal med tre minuter exponering för gas 

 
Figur 6 – Råsignalen filtrerad genom ett högpassfilter. 
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I och med att högpassfiltret har börjat driva utsignalen mot noll kommer man att få en 
översläng när insignalen återgår till noll. Detta skulle teoretiskt innebära en negativ gassignal 
för operatören, vilket givetvis inte existerar. Man har därför lagt in en nolljustering i kretsen 
som vi återkommer till senare, i avsnitt 4.4.2. 

Figur 7 visar kretsen, för huvudsteget, från 8505TM som Semcon AB utgick ifrån, för att ta 
fram det digitala huvudsteget.  

 
                      
Figur 7 – Schema över ”Huvudsteget” 

Om man bortser från nolljusteringen och gör Laplaceanalys enbart för filterfunktionen fås 
följande ekvation:  

                       V
V

C R
C R

          

Ekvationen kan sedan användas i COMSOL för att beskriva filtret och ta fram en digital 
motsvarighet genom bilinjär transformation. Då fås följande ekvation 

V
V

z 1
z 0.999574 

       

Figur 8 – Magnituden för analogt huvudsteg            Figur 9 – Magnituden för digitalt huvudsteg 
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I figur 8 och 9 syns Amplituden i Bodediagram för filtret som analogt resp. digitalt, vilket 
verifierar den digitala transformeringen. I figur 10 och 11 nedan visas stegsvaren för filtret 
som analogt resp. digitalt. 

 
Figur 10 – Stegsvar analogt huvudsteg                               Figur 11 – Stegsvar digitalt huvudsteg 

 

 

4.1.2 Filter 2 
Det andra filtret i kretsen är ett första ordningens lågpassfilter med betydligt högre 
brytfrekvens än det förra och används för att stabilisera signalen.   

 
Figur 12 – Schema för filter 2 
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Figur 13 – Magnituden för analogt filter 2                       Figur 14 – Magnituden för digitalt filter 2 

 

 

I figur 13 och 14 syns amplituden för filtret som analogt resp. digitalt. 

I figur 15 och 16 syns filtrets stegsvar som analogt resp. digitalt. 

 
Figur 15 – Stegsvar för analogt filter 2                    Figur 16 – Stegsvar för digitalt filter 2 

 

 

4.1.3 Filter 3 (Deriveringssteg) 
Det sista filtret är, liksom det första, ett deriveringssteg. Som förklarades i avsnitt 4.1.1 är det 
bara väldigt lågfrekventa signaler som deriveras i huvudsteget och därför blir utsignalen av 
detta sista filter inte andraderivatan av signalen, vilket annars är lätt att tro.  

Derivatan av en gassignal är proportionerlig till koncentrationen vätgas omkring sensorn. Ju 
mer vätgas desto större utslag och snabbare derivata. I kombination med en Peak-Hold-krets 
ger detta filter alltså det högsta uppmätta värdet av koncentrationen vätgas. 
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Figur 17 – Schema för deriveringssteget 

Laplaceanalys för detta steg blir något mer komplicerat än de tidigare och ger följande 
ekvation 
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Ekvationen för det digitala filtret blir: 
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Figur 18 – Magnitud för analogt deriveringssteg            Figur 19 – Magnitud för digitalt deriveringssteg 
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I figur 18 och 19 ovan syns amplituden för deriveringssteget som analogt resp. digitalt. 

I figur 20 och 21 nedan syns stegsvaret för filtret som analogt resp. digitalt. 

 

Figur 20 – Stegsvar för analogt deriveringssteg             Figur 21 – Stegsvar för digitalt deriveringssteg 

 

4.2 Matlabprogram 
Förstudien till DSP-implementering av 8505TM gick ut på att skapa ett program i Matlab för 
att simulera de filter som tagits fram från den analoga kretsen i 8505TM. I följande avsnitt ges 
en förklaring till de olika delprogrammens funktion 

Utav de åtta funktionerna kan två stycken sägas vara de som styr de andra, nämligen filt1.m 
och filt2.m. För att lättare förstå de kommande avsnitten rekommenderas läsaren att samtidigt 
studera ”Appendix A – MATLAB-kod” som visar Semcon AB:s kompletta kod samt 
”Appendix D-Tidigare Blockschema” som visar det blockschema som togs fram av Semcon 
AB under förstudien. 

4.2.1 Gendata.m 
När Semcon AB genomförde sin förstudie användes inte ”inspelade” insignaler eftersom det 
då inte var möjligt att skapa sådana. Istället skrevs en funktion som skapade en insignal, S0 
och vidare S1, som hette gendata.m. 

Det första funktionen gör är att skapa en vektor, info, som består av nio element. Nedan följer 
en tabell över de olika värdenas storheter och enheter. 
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Vektorfält Storhet och enhet 

info(1) stigtid (s) 

info(2) procentuell ökning (-) 

info(3) maximal amplitud 

info(4) falltid (s) 

info(5) procentuellt fall (-) 

info(6) nollnivå (-) 

info(7) samplingsfrekvens (Hz) 

info(8) tidsfönster (s) 

info(9) starttid (s) 
Tabell 1 

Genom att kalla på funktionen exppeak.m samt att ändra några av värdena i info mellan 
gångerna skapas råsignalen S0. 

Sist skapas S1 och de två signalerna, samt info, sparas i filen s0s1.mat 

4.2.2 Exppeak.m 
Exppeak.m är funktionen som skapar, vad man kan kalla för, gaspikar. Innan funktionen 
kallas av gendata.m så har S0 skapats som en tom radvektor. I exppeak.m fylls den tomma 
vektorn med ett antal nollor, hur många beror på tidsfönstret och samplingsfrekvensen i 
info(7) och info(8). Om vektorn inte är tom kontrolleras att längden stämmer, om längden är 
fel avbryts programmet och ett felmeddelande skrivs ut på skärmen.  

I de fem sista raderna skapas den simulerade gassignalen. Variablerna ”tu” och ”td” är 
vektorer som beskriver tiden för kurvans upp- och nedgång utifrån stigtid, starttid och 
tidsfönster.  

4.2.3 Comp.m 
Detta är programmet som utför den bilinjära transformationen. Först anges alla 
komponentvärden och nämnar - & täljarkoefficienter för de olika analoga 
överföringsfunktionerna. Sist utförs den bilinjära transformationen där nämnar- & 
täljarkoefficienter skapas för de digitala filtrens överföringsfunktioner. 

4.2.4 Zafilt.m 
Nolljusteringen utförs i en separat funktion som heter zafilt.m. Funktionen börjar med att 
filtrera signalen S1 genom huvudsteget och kallar utsignalen för S2. 

Resten av funktionen består av en while-loop där man först letar upp alla element i S2 som är 
större än noll. Det första positiva elementet i vektorn tilldelas värdet noll och värdet i det 
motsvarande samplet i S1 läggs i variabeln ”xc”. Slutligen ersätts S2 med en ny vektor som 
består av en konkatenering av alla element från 0 till första positiva värdet i S2 och en 
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filtrering av S1-xc från det första positiva samplet till slutet. While-loopen repeteras tills inga 
positiva sampel finns kvar i S2 

4.2.5 Filt1.m 
Filt1.m utför två filtreringar och skapar S2, S3 och S4. 

Först kallar programmet på comp.m för att skapa filterkoefficienterna på det sätt som beskrivs 
i avsnitt 4.3.4. När det är gjort laddas filen s0s1.mat och signalen S1 ritas upp i ett fönster. 

I nästa programrad utförs filtreringen av S1 genom huvudsteget och utsignalen kallas för S2f. 
Sedan kallas funktionen zafilt.m. Detta innebär att signalen S1 filtreras i både filt1.m och 
zafilt.m. Det kan vid första anblick tyckas onödigt men eftersom konkateneringen i zafilt.m 
hela tiden tilldelar S2 nya värden har man annars ingen möjlighet att studera utsignalen från 
filtret före nolljusteringen. Man skulle förstås kunna rita ut signalen före while-loopen i 
zafilt.m men eftersom filt1.m är styrande verkar det mer naturligt att enbart rita ut kurvor 
härifrån.  

Raderna efter anropet av zafilt.m fram till beräkningen av S3 innehåller kod för att rita ut 
kurvorna för S1, S2 och S2f samt för att skriva ut figurerna. 

På slutet skapas S3 som sedan filtreras genom Filter 2 där utsignalen kallas S4p. Sedan 
används S3 igen för att skapa S4 och tillsist sparas S2, S3, S4 och info i s2s3s4.mat. 

Här på slutet måste Semcon AB dock ha tänkt fel. Om man jämför koden med Semcons 
blockschema ser man att filtreringen med filter 2 hoppas över, S4 skapas av S3 och inte av 
S4p som vore det korrekta. Dock stämmer C-koden överens med schemat. 

På raden efter anropet på zafilt.m laddas filen s2s3s4.mat och en av de två raderna ska vara 
kommenterad. Detta ger användaren valmöjligheten att antingen skapa en ny S2 eller att ladda 
signalerna från tidigare körningar. 

4.2.6 Filt2.m 
I Filt2.m skapas de resterande signalerna, S5, S6, S7 och S8. Hur S6 och S8 beräknas kommer 
inte tas upp här då de enbart är enkla matematiska operationer och lättast syns i koden. 

Återigen anropas comp.m för att beräkna filterkoefficienterna och de tidigare signalerna 
hämtas genom att ladda filen s2s3s4.mat. 

Sedan utförs filtreringen av S4 genom deriveringssteget. En stor del av programmet ägnas åt 
att rita upp kurvorna för de olika signalerna vilket gör att programmet ser större ut än vad det 
egentligen är.  

Den andra intressanta biten i koden är Peak Hold-funktionen. Först sätts en variabel ”mx” till 
minus oändligheten och signalen S7 sätts som en nollvektor med lika många element som 
signalen S6. Sedan stegar en for-loop genom alla elementen. Om signalen S4 är större än 
0,100 görs en jämförelse mellan ”mx” och det aktuella värdet i S6, ”mx” ges det högsta värdet 
av de två genom beräkningen  

mx max S6 j ,mx ; 
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och sedan tilldelas S7 samma värde som ”mx”. Detta innebär att så länge S4 är större än 0,100 
kommer S7 anta det högsta värdet av det nuvarande eller föregående element. Om S4 däremot 
är mindre än 0,100 kommer S7 bara följa S6 och ”mx” sätts åter till minus oändligheten. 

Att man valt att jämföra med signalen S4 beror på att man måste använda sig av en signal 
framtagen tidigare än S6. Eftersom S6 enbart är en negering av S5 är S5 inte lämplig att 
använda för jämförelse. Nästa signal, bakåt i tiden, är S4. 

På några ställen i texten förekommer kommandot print som helt enkelt skriver ut den bild som 
anges efter kommandot. 

4.2.7 An1.m 
An1.m har till uppgift att rita upp bilder över huvudstegets frekvenssvar, både analogt och 
digitalt samt filtrets digitala pol- och nollställediagram. 

Med kommandot freqs, på rad 19, beräknas först frekvenssvaret för det analoga filtret utifrån 
koefficienterna tagna från comp.m. 

På raderna mellan ”print” och ”hold off” ritas en cirkel upp baserad på vektorn w. Denna 
cirkel används för att visa poler och nollställen, och i mitten av koden beräknas dessa med 
kommandot TF2ZP. Kommandot kräver det digitala koefficienterna för huvudsteget, 
beräknade i comp.m, och ger nollställen, poler och förstärkning. Dessa värden plottas i den 
tidigare gjorda cirkeln som ringar (nollställen) och kryss (poler). 

Slutligen skapas en tredje figur som, med kommandot freqz, ritar upp frekvenssvaret för det 
digitala huvudsteget. 

4.2.8 An2.m 
Denna funktion är, förutom några flera utskrifter av text, likadan som an1.m. Dock görs 
beräkningarna för deriveringssteget istället för huvudsteget. 

4.3 C-koden 
Steget från Matlab/COMSOL-kod till C-kod är inte särskilt avancerat och de flesta signalerna 
fås, liksom i Matlab-koden, fram med hjälp av enkla matematiska operationer. Dock finns det 
två intressanta delar i programmet, nämligen själva filterimplementationen och 
nolljusteringen. 

Viktigt att tänka på om man jämför COMSOL-koden och C-koden är att de jobbar på olika 
sätt. I COMSOL läses hela strängen med sampel in på en gång medan C-koden jobbar med ett 
i taget. Vill man alltså komma åt ett visst sampel kan man, i COMSOL, bara lätt ange var i 
vektorn den ligger medan man i C-koden måste ha sparat undan värdet sedan tidigare. 

Koefficienterna för de olika filtrens överföringsfunktioner kan lätt läsas av från 
simuleringarna i COMSOL och skrivas som fasta värden i C-programmet. Om man jämför de 
koefficientvärden som beräknats med hjälp av COMSOL med de värden som står angivna i 
den C-kod som används upptäcker man dock att dessa skiljer sig för deriveringsfiltret.  
Genom att köra filtret med de olika koefficienterna och jämföra resultatet råder det ingen 
tvekan om att det filter Semcon AB valt att använda istället, i C-koden, fungerar bättre. Någon 
förklaring hur man kom fram till detta kan dock inte hittas i slutrapporten. I rapportens kod 
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kan man se att koefficienterna för det tidigare filtret kommenterats bort och på raderna 
nedanför finns de nya angivna. Bredvid de nya värdena finns en kommentar om vilket sorts 
filter som användes, nämligen ett första ordningens högpassfilter av typ Butterworth med 
brytfrekvensen 0,001. Eftersom rapporten inte förklarar hur man kom på att detta filter var 
bättre än det första kan man nog anta att Semcon AB testat ett antal varianter på måfå och valt 
den som gav bäst resultat. Det otydliga bytet av filter innebär bl.a. att Adixen Sensistor AB 
under tio års tid trott sig ha en tidskonstant på 47s när man i verkligheten haft 1000 s. Om 
man noggrant läser vidare i Semcons slutrapport finner man även att ett extra filter lagts till i 
koden som skapar söksignalen. Detta är, även det, ett Butterworth av första ordningen med 
skillnaden att det är ett lågpassfilter och brytfrekvensen är 0,01. 

4.3.1 Filterimplementation 
Den bit av kod i algoritmen som gör det viktigaste jobbet är även den bit som man på Adixen 
Sensistor AB haft svårast att förstå. För det första har man förvirrats av det faktum att Semcon 
AB valt att kalla funktionen för ARMA vilket förstås antyder att filtret som skapas också är 
av typen ARMA. Den överföringsfunktion som implementeras är dock ett IIR-filter. 

Funktionen för filterimplementationen får fem insignaler från huvudprogrammet; 
filterordning, nämnar- och täljarkoefficienter, det aktuella samplet som ska filtreras samt en 
variabel ”state”. 

Variabeln state är en tom vektor med samma längd som filtrets ordning och används för att 
lagra filtrets ”tillstånd” ett visst antal sampel bakåt i tiden. Variabeln definieras tillsammans 
med de olika koefficienterna i huvudfunktionen. 

Först av allt definieras två interna variabler, ”i” och” y”, där” i” används för att stega genom 
en for-loop och ”y” är funktionens utsignal. 

Funktionen består bara av en tilldelning och en kort for-loop. Tilldelningen ser ut enligt 
följande 

 y state 0 state_zeros 0 sample 

och innebär att variabeln y får värdet av de tidigare filtrerade samplen och det aktuella 
samplet, multiplicerat med den första koefficienten i nollställena. 

I loopen multipliceras det aktuella samplet med de övriga värdena i coeff_poles och 
coeff_zeros för att användas i överföringsfunktionen under framtida sampel. Nedan följer ett 
exempel där varje programrad exekveras för att förtydliga. Läsaren rekommenderas att 
samtidigt studera Appendix C.1. 

Ex.  

order = 2 

coeff_poles = b  b  b  

coeff_zeros = 1 a  a   

state = 0 0  

sample = n 
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Omskrivning av ekvationen ovan ger ekvationen i avsnitt 3.2. 

4.3.2 Nolljustering 
Nolljusteringen blir mycket enklare i C-kod än i COMSOL eftersom man, i C-koden, arbetar 
med ett sampel i taget. En kontroll görs av S2 och om värdet är större än noll sätts offset till 
det värde signalen hade före filtreringen, alltså S1. Filtrets ”tillstånd”, state sätts också till 
noll, likaså S2. Detta gör att resten av signalen som filtreras skjuts tillbaka över nollnivån. 

5 Resultat av egna förändringar 

5.1 Blockschema 
De filter som beskrivs i föregående avsnitt är, som tidigare nämnts, de som är beskrivna i 
förstudien från Semcon AB. En förstudie är på inget vis bindande och när den slutgiltiga 
koden studerats fann man det nödvändigt att uppdatera blockschemat då det gamla avsevärt 
skiljer sig från C-koden. Det nya blockschemat finns i ”Appendix F – Uppdaterat 
blockschema”. 

5.2 Förändringar av simuleringsmjukvaran 
Den största förändringen av mjukvaran är borttagning av anropet på gendata. Den 
programbiten tillåter bara tester på en och samma signal, såvida man själv inte går in och 
ändrar i koden. Eftersom H2000 används av många olika kunder där variationer i 
applikationerna är många, betyder det att man måste kunna utföra simuleringar på många 
olika sorters signaler. Det är alltså av betydligt större värde för Adixen Sensistor AB att kunna 
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läsa in signaler inlagda i Excel. Istället för ett anrop på gendata finns nu alltså en inläsning av 
en given Excelfil till en variabel ”data”. 

Denna förändring av koden innebar en hel del följdeffekter och nästan alla förändring efter 
detta beror på just det. T.ex. kallar filt1.m och filt2.m på filerna som skapats i gendata. 
Eftersom variablerna ändå sparas i workspace och det kan innebära problem att använda sig 
av gamla värden vid körningar är hanteringen av filerna helt borttagna. 

Dessutom använder sig den gamla koden av vektorn ”info” för att rita ut kurvorna. Info 
skapas i gendata och har därmed försvunnit med den. Istället skapas nu en vektor ”X”, som 
har samma längd som S0, som används istället för info för att rita ut alla kurvor. Detta gör 
också att koden blir ”renare”. 

Utskriften av text för att beskriva vilken kurva som är vilken togs också bort. De är, i den 
gamla koden, fasta. Risken att de beskriver fel kurva är stor om man simulerar olika signaler 
och därför finns detta inte med i den slutliga koden. 

För att ytterligare förtydliga har koden arrangerats om så att alla beräkningar utförs på ett 
ställe och alla utskrifter längre ner. Detta gör det lättare att se vad som händer var. 

Slutligen är alla rader numera noga kommenterade. 

Om man nu kör gaspulsen i figur 5 genom alla filter får man följande kurvor. 

 
Figur 22 – De interna signalerna från S0 till S4 
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Figur 23 – De interna signalerna från S5 till S8 

6 Användarmanual 
Detta avsnitt är till för att möjliggöra Adixen Sensistor AB:s fortsatta arbete i COMSOL. 
Avsnittet är indelat i underrubriker som beskriver några moment som Sensistor kan tänkas 
vilja utföra. Alla kommandon ges inte en fullständig förklaring och för ytterligare förklaring 
av kommandon hänvisas till manualer för COMSOL script och Signals & Systems Lab. 

6.1 Åtkomst av egna m-filer 
För att en m-fil ska kunna köras måste den vara sparad i en mapp som ligger i COMSOL:s 
s.k. ”M-file path”. En mängd mappar är förinställda att ligga där men man kan också själv 
lägga till mappar. Man måste dock göra tillägget varje gång man startar programmet. För att 
lägga till en mapp på COMSOLs M-file path skriver man följande kommande i 
kommandoprompten: 

 Path(’C:\COMSOL34\’, path) 

och lägger förstås till den sökväg som gäller för den aktuella mappen [7](s.121).  

6.2 Byte av indata 
Den, troligtvis, vanligaste ändring man kan tänkas vilja göra är att ändra indatafil. Valet av 
indata görs i filt1.m med kommandot ”xlsread” [7](s.179). 

Om man t.ex. för tillfället hämtar indata från en Excelfil med namnet ”Fil1” och vill byta till 
”Fil2” går bytet till enligt följande: 
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1. I kommandoprompten skrivs kommandot ”edit filt1”. Detta öppnar m-filen filt1.m i ett 
fönster och man kan härifrån göra de ändringar man vill. 

2. På 13:e raden i koden syns nu:   
 data = xlsread('Fil1.xls');  
Denna raden innebär att den data som finns i Excelfilen Fil1 läses in i variabeln 
”data”. För att byta till Fil2 ändrar man endast filnamnet inom parentesen. 

3. Signalen S0 skapas genom att man läser in den data som representerar råsignalen från 
variabeln ”data” till variabeln ”S0”. Det bör kontrolleras att filen man byter till har 
samma utseende som den tidigare. Om så inte är fallet måste en ändring göras även i 
raden för S0.  
 S0 = data(:,2); 
 innebär att S0 ska tilldelas alla rader i andra kolumnen i variabeln data. 

Man bör tänka på att kommandot ”xlsread” inte hanterar den senare versionen av Excel. 

6.3 Lägg till nytt filter med analog prototyp 
Det är mycket troligt att Adixen Sensistor AB kommer vilja göra simuleringar med andra 
filter än de som nu finns i COMSOL-koden. T.ex. kan det tänkas att man vill lägga till ett nytt 
filter utifrån en analog prototyp. Detta kräver att man tagit fram ett analogt filter man vill 
använda samt att man gjort Laplaceanalys för detta.  

1. Alla filterberäkningar görs i m-filen comp.m och denna öppnas på samma sätt som 
beskrivs i avsnitt 6.2.  

2. I comp.m anges i koden nämnar- & täljarkoefficienter för filtret var för sig.  

T.ex.  

N5 = [1 3 1]; (täljare/numerator) 

D5 = [1 2 1]; (nämnare/denominator) 

vilka står för överföringsfunktionen H s  

3. Utav dessa skapar man en överföringsfunktion med kommandot: 

G5 = tf(N5,D5); 

4. Sedan utförs den bilinjära transformationen enligt: 

G5d = c2d(G5,fs); 

där fs är sampelfrekvensen. 

5. För att till sist få ut nämnar- & täljarkoefficienter skrivs följande: 

N5d = G5d.b 

D5d = G5.a 

Själva filtreringen utförs sedan på lämpligt ställe i filt1.m eller filt2.m genom att använda 
kommandot filter [8](s.60) 

 Sut = filter(N5d,Dd5,Sin) 
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6.4 Lägg till nytt filter utan analog prototyp 
Om man istället vill lägga till ett nytt filter utan att göra beräkningarna via en analog prototyp 
använder man sig av kommandot getfilter [8](s.62). 

G5d = getfilter(ordning, sampelfrekvens,’type’,’filtertyp’,’type’,’standardapproximation’); 

Det finns ytterligare insignaler till getfilter som kan anges. För närmare förklaring hänvisas 
till manualer för Signals & Systems Lab. 

Nämnar- & täljarkoefficienter fås på samma sätt som beskrevs i avsnitt 6.3. Detsamma gäller 
filtreringen.  

6.5 Ändra i filter med analog prototyp 
Det kan tänkas vara av intresse att göra en ändring i ett, redan befintligt filter, som har en 
analog prototyp, t.ex. ett av de ursprungliga filter som skapats av Semcon AB. Det finns två 
varianter av detta. Antingen vill man bara ändra på ett komponentvärde eller så vill man lägga 
till eller ta bort en komponent i ett av filtren. 

Att ändra ett värde på en av komponenterna görs genom att ersätta det gamla värdet med det 
nya. Vill man däremot lägga till eller dra från en komponent krävs lite mer arbete. Man måste 
då utföra en ny Laplaceanalys av filtret och sedan ändra filtrets värden i vektorerna för 
nämnar- & täljarkoefficienterna.  

6.6 Ändra i filter utan analog prototyp 
Att ändra i ett befintligt filter som saknar analog prototyp är väldigt lätt. Man ändrar bara i 
insignalerna till kommandot getfilter. 

6.7 Få fram nämnar- & täljarkoefficienter för simulerade filter 
När man fått fram lämpliga filter genom simulering vill man förstås kunna använda dessa i 
H2000:s DSP. För detta krävs att man tar fram nämnar- & täljarkoefficienter för filtren. Detta 
görs på följande sätt. 

1. Skriv kommandot format long i kommandoprompten. Om detta inte görs kommer de 
värden som visas avrundas kraftigt [7](s.17). 

2. Sedan anges den vektor man vill få ut i kommandoprompten. T.ex. Nd1 

Man kan också öppna filen comp.m och ta bort de semikolon som finns efter varje uträkning 
av koefficienter. Då kommer koefficienterna skrivas i kommandoprompten medan 
programmet körs. 

7 Försök till förbättring av algoritmen 
Under arbetets gång har några förslag på förbättringar dykt upp och en del av arbetstiden har 
använts för att implementera dessa. 

Det förslag som har arbetats på innebär elimination av en del brus samt negativ drift som 
ibland kan inträffa. Nuvarande mjukvara förutsätter att nollpunkten inte driver negativt. Det 
går till så att man låter den icke nolljusterade signalen S2 filtreras genom ytterligare ett 
deriveringssteg, likt det i huvudsteget, utan att skicka vidare utsignalen. Eftersom även 
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huvudsteget i princip är en derivering får man nu andraderivatan av signal S1. Med den kan 
man sen bestämma en gräns för när signalen ska anses vara en gaspuls, drift eller brus. I 
koden sätts ett villkor att om S2, efter nolljustering, är lägre än ett visst värde samtidigt som 
derivatan av den är högre än ett visst värde ska signalen anses vara en gassignal och därmed 
släppas igenom. Om inte ska signalen nollas ut. Om man jämför den andra och tredje bilden i 
figur 24 syns tydligt att bara gassignalen släpps igenom medan bruset runt nollnivån 
försvinner. Ett mindre blockschema över förslaget syns i figur 25. 

 

 
Figur 24 – Realtidskörning, signaler uppmätt i Labview 
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Figur 25 – Det föreslagna sättet att särskilja signal från negativ drift  

Tester hittills har gett bra resultat och man tror att vidare tester kommer kunna förbättra 
signalen ytterligare. Ännu har t.ex. inga systematiska tester med olika sorters filter med olika 
ordning gjorts. 

Förutom förbättringsarbetet med fler filter har man även rensat upp en aning i C-koden. 
Många av de förstärkningar och negationer som hittills gjorts av signalen har legat kvar från 
tiden då kretsen var analog. Dessa är numera onödiga och har visats sig vara förvirrande och 
de flesta har därmed, under arbetets gång, tagits bort. Dock är rapporten främst inriktad på att 
visa och förklara den kod som använts fram till startdatumet av arbetet och den allra senaste 
versionen av koden finns därmed inte med. 

8 Slutsatser och reflektioner 

8.1 Slutsatser 
Den viktigaste slutsatsen är att Semcons resultat av sin förstudie, som sedan användes som 
utgångspunkt för deras projekt, frångicks utan att förklaras i dokumentationen. Insikten om 
detta och den följande analysen om vad som verkligen gjordes har lett att man nu kan börja 
modifiera och förbättra mjukvaran. Denna rapport kommer förhoppningsvis utgöra grunden 
för vidare utvecklingsarbete med hjälp av användarmanualen i avsnitt 6. Den förändring som 
föreslagits i föregående avsnitt möjliggör användning av sensorer med negativ drift. 

8.2 Egna reflektioner 
Den största problemställningen inför examensarbetet var huruvida man skulle vidareutveckla 
den befintliga algoritmen eller börja om från början och skapa en modell för sensorn. Detta 
orsakade även en del osäkerhet i början då man p.g.a. detta inte kunde sätta upp tydliga mål 
för arbetet. Efter ett par veckor in i arbetet fick man sådana insikter i programkoden att man 
beslutade sig för att det lämpligaste vore att arbeta vidare på den kod man redan hade. När 
detta var beslutat kunde man sätta upp ordentliga mål vilket bidrog till att arbetet flöt på 
bättre.  

Ytterligare några veckor in i arbetet hade man kommit så långt att FOU-gruppen kunde börja 
arbeta på förbättringar. Detta ledde till närmare samarbete som fungerat väldigt bra och som 
även fått examensarbetet att gå framåt. Eftersom arbetet kunde implementeras direkt i 
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apparaten fick jag omedelbar feedback och kunde därmed upptäcka praktiska problem i koden 
i ett tidigt skede.  

I efterhand är jag mycket nöjd med examensarbetet. Det har varit en utmanande, men 
överkomlig uppgift. Det har varit värdefullt att få bekräftat att de kunskaper jag fått under tre 
år på högskolan redan är praktiskt användbara. Detta då det är svårt att verkligen bilda sig en 
uppfattning om vad de olika ämnena kommer leda till. 
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Figur- & Tabellförteckning 
 

Tabell 1 -  Tabell över vektorn info:s element med dess storheter och enheter. 

 

Figur 1 -  Bodediagram för amplituden av Butterworthfilter med ordningen 2 t.o.m. 
6[9](s.194) 

Figur 2 -  Polplacering för ett Butterworthfilter av sjätte ordningen [10](s.555). 

Figur 3 -  Blockschema för filter av direktstruktur II [4](s.43). 

Figur 4 -  Blockschema för filter av transponerad direktstruktur II [4](s.46). 

Figur 5 -  Råsignal då sensorn utsätts för vätgas under 3 minuter, fönstrets totala 
 tid är 9 minuter. 

Figur 6 -  Råsignalen i figur 5 filtrerad genom huvudsteget. 

Figur 7 -  Analog krets över huvudsteget, inkl. nolljustering. 

Figur 8 -  Bodediagram över amplituden för det analoga huvudsteget 

Figur 9 -  Bodediagram över amplituden för det digitala huvudsteget. 

Figur 10 -  Stegsvar för det analoga huvudsteget 

Figur 11 -  Stegsvar för det digitala huvudsteget 

Figur 12 -  Analog krets över Filter 2 

Figur 13 -  Bodediagram över amplituden för det analoga Filter 2 

Figur 14 -  Bodediagram över amplituden för det digitala Filter 2 

Figur 15 -  Stegsvar för det analoga Filter 2 

Figur 16 -  Stegsvar för det digitala Filter 2 

Figur 17 -  Analog krets för Deriveringssteget 

Figur 18 -  Bodediagram över amplituden för det analoga deriveringssteget 

Figur 19 -  Bodediagram över amplituden för det digitala deriveringssteget. 

Figur 20 -  Stegsvar för det analoga deriveringssteget. 

Figur 21 -  Stegsvar för det digitala deriveringssteget. 

Figur 22 -  Kurvor för filtrerad gassignal, S0 t.o.m. S4 

Figur 23 -  Kurvor för filtrerad gassignal, S5 t.o.m. S8 

Figur 24 -  Kurvor från testkörning i realtid med Labview. Signalerna visar sensorns 
 råsignal, utsignalen i detektionsmode med den tidigare algoritmen, utsignalen i 
 detektionsmode med den nya algoritmen samt utsignalen i analysmode med 
 den nya algoritmen. 

Figur 25 -  Blockschema för ny filterimplementation för eliminering av drift och mindre 
 brus 
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Appendix A – MATLAB-kod 

A.1 Gendata.m 
info(1) = 20;   % raise-time (s) 
info(2) = 0.99;  % raise-percent (-) 
info(3) = 0.1;  % maximum amplitude (-) 
info(4) = 15;  % fall-time (s) 
info(5) = 0.1;  % fall-percent (-) 
info(6) = 0.0;  % steady level (-) 
info(7) = 50;  % sampling frequency (Hz) 
info(8) = 250;  % time-window (s) 
info(9) = 10;  % start-time (s) 
 
S0 = []; 
S0 = exppeak(info,S0); 
 
info(3)=0.15; 
info(5)=0.3; 
info(6)=0.05; 
info(9)=45; 
S0=exppeak(info,S0); 
 
info(1) = 80;   
info(2) = 0.99;  
info(3) = 0.2;  
info(4) = 20;  
info(5) = 0.4;  
info(6) = 0;  
info(7) = 50;  
info(8) = 250;  
info(9) = 100; 
 
S0=exppeak(info,S0); 
 
S0=1-S0; 
 
S1=-3*(S0-1); 
 
save s0s1 S0 S1 info 

A.2 Exppeak.m 
rt=info(1); 
rp=info(2);  
ma=info(3);  
ft=info(4);  
fp=info(5);  
sl=info(6);  
sf=info(7);  
tw=info(8); 
st=info(9); 
 
if (size(x)==0) 
 x=zeros(1,tw*sf+1); 
elseif (length(x)~=tw*sf+1) 
 disp('error - improper vector length'); 
 return; 
end 
 
tu=0:1/sf:rt; 
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up=(1-exp(tu*log(1-rp)/rt))*ma/rp; 
 
td=0:1/sf:tw-rt-st; 
down=(ma-sl)*exp(td*log(fp)/ft)+sl; 
 
y=x+[zeros(1,st*sf),up,down(2:length(down))]; 

A.3 Filt1.m 
close all; 
comp; 
clf reset; 
 
gendata; 
load s0s1.ws 
 
plot([0:1/info(7):info(8)],S1,'--g'); 
text(100,0.6,'S1'); 
hold on 
 
S2f=filter(Nd1,Dd1,S1); 
 
zafilt;      % either load old data or calculate new 
%load s2s3s4;        % one of these two should be commented 
 
plot([0:1/info(7):info(8)],-1*S2f,'r'); 
text(80,-0.1,'-S2 utan nollniv. just. '); 
xlabel('Time (s)') 
title('Huvudsteg'); 
%print -deps filt1a.eps 
 
 
figure; 
plot([0:1/info(7):info(8)],S1,'--g'); 
text(100,0.6,'S1'); 
text(115,0.38,'-S2 med nollniv. just.'); 
text(80,-0.1,'-S2 utan nollniv. just. '); 
 
hold on 
plot([0:1/info(7):info(8)],-1*S2f,'r'); 
plot([0:1/info(7):info(8)],-1*S2,'-.b'); 
 
 
hold off 
xlabel('Time (s)') 
title('Huvudsteg'); 
 
%print -deps filt1b.eps 
 
S3=-2*(S2+7e-3); 
S4p=filter(Nd0,Dd0,S3); 
S4=50*S3+7e-3; 
 
 
save s2s3s4 S2 S3 S4 info 

A.4 Filt2.m 
close all; 
comp; 
clf reset; 
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filt1; 
load s2s3s4 
 
figure(3) 
plot([0:1/info(7):info(8)],S4,'--g'); 
hold on 
 
S5=filter(Nd2,Dd2,S4); 
plot([0:1/info(7):info(8)],S5,'r'); 
hold off 
text(120,20,'S4'); 
text(58,-5,'S5'); 
xlabel('Time (s)') 
title('Deriveringssteg'); 
 
%print -deps filt2a.eps 
 
S6=-1*S5; 
 
mx=-inf; 
S7=zeros(1,length(S6)); 
for j=1:length(S6) 
 if S4(j)>0.100 
  mx=max(S6(j),mx); 
  S7(j)=mx; 
 else 
  S7(j)=S6(j); 
  mx=-inf; 
 end 
end 
 
S8=-2*S7; 
 
figure 
plot([0:1/info(7):info(8)],S0,'c'); 
hold on 
 
plot([0:1/info(7):info(8)],S3,'-.y'); 
plot([0:1/info(7):info(8)],-0.005*S8,'y'); 
text(120,0.9,'S0'); 
text(100,0.6,'S3'); 
text(120,0.25,'-0.005*S8'); 
xlabel('Time (s)') 
title('Sensorinsignal och utsignaler 8505TM'); 
 
%print -deps filt2b.eps 
 
fig=figure; 
 
subplot(5,1,1),plot([0:1/info(7):info(8)],S0) 
title('S0') 
subplot(5,1,2),plot([0:1/info(7):info(8)],S1) 
title('S1') 
subplot(5,1,3),plot([0:1/info(7):info(8)],S2) 
title('S2') 
subplot(5,1,4),plot([0:1/info(7):info(8)],S3) 
title('S3') 
subplot(5,1,5),plot([0:1/info(7):info(8)],S4) 
title('S4') 
 
%print -deps filt2c.eps 
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figure 
subplot(4,1,1),plot([0:1/info(7):info(8)],S5) 
title('S5') 
subplot(4,1,2),plot([0:1/info(7):info(8)],S6) 
title('S6') 
subplot(4,1,3),plot([0:1/info(7):info(8)],S7) 
title('S7') 
subplot(4,1,4),plot([0:1/info(7):info(8)],S8) 
title('S8') 
 
%print -deps filt2d.eps 

A.5 Comp.m 
C1=4.7e-6; 
R1=10e6; 
R2=10e6; 
 
B1=-1*[C1*R2,0]; 
A1=[C1*R1,1]; 
 
C2=10e-6; 
R3=10e3; 
 
B0=1; 
A0=[R3*C2,1]; 
 
C3=1e-6; 
C4=10e-6; 
C5=0.1e-6; 
 
R4=50e3; 
R5=464; 
R6=1e6; 
 
B2=-1*R6*[C3*C4*R5,C3+C4,0]; 
A2=conv([C5*R6,1],[C3*C4*R4*R5,C4*(R4+R5)+C3*R4,1]); 
 
 
 
[Nd1,Dd1]=bilinear(B1,A1,50); 
[Nd2,Dd2]=bilinear(B2,A2,50); 
[Nd0,Dd0]=bilinear(B0,A0,50); 

A.6 Zafilt.m 
count=0; 
again=1; 
S2=filter(Nd1,Dd1,S1); 
while (again) 
 lz=find(S2>0); 
 if length(lz) == 0 
  again=0; 
 else 
  if lz(1)>count 
   count=lz(1)+100; 
  end 
  S2(lz(1))=0; 
  xc=S1(lz(1)); 
 S2=[S2(1:lz(1)),filter(Nd1,Dd1,S1(lz(1)+1:length(S1))-xc)]
 end 
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end 

A.7 An1.m 
comp; 
 
close all; 
 
fig1=figure(1); 
 
freqs(B1,A1) 
print -deps an1s.eps 
 
w=[0:0.1:2*pi]; 
x=cos(w); 
y=sin(w); 
figpz2=figure(2); 
subplot(1,2,1),plot(x,y) 
hold on 
[Z1,p1,k1] = TF2ZP(Nd1,Dd1);  
subplot(1,2,1),plot(real(Z1),imag(Z1),'wo'); 
plot(real(p1),imag(p1),'wx'); 
axis([-1 1 -1 1]) 
axis('square') 
grid 
xlabel('real') 
ylabel('imag') 
title('Huvudsteg') 
text(1.5,0.5,['P1 = ' num2str(p1(1))]); 
text(1.5,-0.5,['Z1 = ' num2str(Z1(1))]); 
 
hold off 
 
print -deps an1pz.eps 
 
fig3=figure(3); 
 
freqz(Nd1,Dd1) 
text(0.03,-150,'Magnitude response rises quickly from -inf. (dB)') 
text(0.15,-40,'and then stays virtually constant at 0 dB') 
 
print -deps an1z.eps 

A.8 An2.m 
comp; 
 
close all; 
 
fig1=figure(1); 
 
freqs(B2,A2) 
print -deps an2s.eps 
 
w=[0:0.1:2*pi]; 
x=cos(w); 
y=sin(w); 
figpz2=figure(2); 
subplot(1,2,1),plot(x,y) 
hold on 
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[Z2,p2,k2] = TF2ZP(Nd2,Dd2);  
subplot(1,2,1),plot(real(Z2),imag(Z2),'wo'); 
plot(real(p2),imag(p2),'wx'); 
axis([-1 1 -1 1]) 
axis('square') 
grid 
title('Deriveringssteg') 
text(1.5,0.75,['P1 = ' num2str(p2(1))]); 
text(1.5,0.50,['P2 = ' num2str(p2(2))]); 
text(1.5,0.25,['P3 = ' num2str(p2(3))]); 
text(1.5,-0.25,['Z1 = ' num2str(Z2(1))]); 
text(1.5,-0.50,['Z2 = ' num2str(Z2(2))]); 
text(1.5,-0.75,['Z2 = ' num2str(Z2(3))]); 
 
print -deps an2pz.eps 
hold off 
 
fig3=figure(3); 
 
freqz(Nd2,Dd2) 
print -deps an2z.eps 

Appendix B – COMSOL-kod 

B.1 Filt1.m 
close all;                                    % Stäng alla öppna fönster 
comp;                                         % Anropar function comp.m 
  
data = xlsread('Steg10ppm9minH6510695_1.xls');% Läs data, från vald Excel- 

               fil, till variabeln "data" 
  
S0 = data(:,2);                              % Lagrar råsignalen i 
       variabeln S0. data(rad,kolumn) 
S1 = -3*(S0-1750);                           % Skapar signalen S1. Kom ihåg 

att anpass till rätt enhet (mV    
eller V) vid subtraktionen 

  
S2f=filter(Nd1,Dd1,S1);                      % Utsignal från huvudsteget
      utan nolljustering. (Används
      för jämförelse) 
  
zafilt;                                      % Anropar function zafilt.m 
      som filtrerar S1 genom
      huvudsteget, nolljusterar och
      skapar S2 
  
S3=-2*S2;                                     % Skapar signalen S3 
S3X = filter(NdX,DdX,S3);                     % Skapar söksignalen 
S4=50*filter(Nd0,Dd0,S3);                     % Utsignalen till filter 2 
  
  
X = [1:length(S0)];                          % Vektor som beskriver x-axeln
      i kommande kurvor. Går från
      1 till längden av S0 och
      stegar uppåt med 1  
figure(1)                                    % Skapar figur 1 
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plot(X,S0);                                  % Rita ut S0 som funktion av X
       (blå heldragen linje) 
hold on                                      % "Fryser bilden", kommande
      kurvor kommer läggas i samma
      fönster utan att radera
      föregående bild 
plot(X,S1,'--g')                             % Ritar S1 som funktion av X
      (grön streckad linje) 
plot(X,S2f,'--r');                           % Ritar S2f som funktion av X
      (röd streckad linje) 
plot(X,S2,'r');                              % Ritar S2 som funktion av X
      (röd heldragen linje) 
plot(X,S3,'--k');                            % Ritar S3 som funktion av X
      (svart streckad linje) 
plot(X,S3X,'k');                             % Ritar SX som funktion av X
      (svart heldragen linje) 
  
xlabel('Sample(n)')                          % Namnger x-axeln 
title('Från S0 till Söksignal');             % Namnger fönster 
  
hold off                                     % "Frysning av bild av",
      kurvor som ritas ut efter
      detta kommando kommer rita
      över föregående bilder 
 
 

B.2 Filt2.m 
close all;                                    % Stänger alla öppna fönster 
comp;                                         % Anropar function comp.m 
  
filt1;                                        % Anropar function filt1.m 
  
S5=filter(Nd2,Dd2,S4);                        % Utsignal till 
         Deriveringssteg 
S6=-1*S5;                                     % Skapar S6 
  
mx=-inf;                                      % Variabeln mx = minus
         oändligheten 
S7=zeros(1,length(S6));                       % S7 = nollvektor från 1 till
         längden av S6 
  
for j=1:length(S6)                            % Peak Hold-funktion 
    if S4(j)>0.100                            %              
        mx=max(S6(j),mx);                     % jämför S6(j) och mx. Högsta
         värdet lagras i mx 
        S7(j)=mx;                              % S7(j) tilldelas högsta
         värdet 
    else                                      % 
        S7(j)=S6(j);                                                
        mx=-inf;                                                                    
    end                                                                             
end                                                                                  
S8=2*S7;                                       % Skapar S8, utsignal  
  
figure(2)                                      % Skapar figur 2 
  
plot(X,S4);                                    % Rita ut S4 som funktion av
          X (blå heldragen linje) 
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hold on                                        % "Fryser bilden", kommande
         kurvor kommer läggas i
         samma fönster utan att
         radera föregående bild 
plot(X,S5,'--r');                              % Rita ut S5 som funktion av
          X (röd streckad linje) 
plot(X,S6,'r');                                % Rita ut S6 som funktion av
          X (röd heldragen linje) 
plot(X,S7,'--g');                              % Rita ut S7 som funktion av
          X (grön streckad linje) 
plot(X,S8,'k');                                % Rita ut S8 som funktion av
          X (svart heldragen linje) 
  
xlabel('Sample(n)')                            % Namnge x-axeln 
title('Deriveringssteg');                      % Namnge fönster 
  
hold off                                       % "Frysning av bild av",
          kurvor som ritas ut efter
          detta kommando kommer rita
          över föregående bilder 
  
figure(3)                                       % Skapar figur 3 
  
plot(X,S0,'c');                                 % Rita ut S0 som funktion
         av X (cyan heldragen linje) 
hold on                                         % "Fryser bilden", kommande
          kurvor kommer läggas i
          samma fönster utan att
          radera föregående bild 
plot(X,S3X,'-.y');                             % Rita ut S3X som funktion
         av X (gul streckad och
         prickad linje) 
plot(X,S8,'y');                                % Rita ut S8 som funktion av
          X (gul heldragen linje) 
  
xlabel('Time (s)')                             % Namnger x-axel 
title('Sensorinsignal och utsignaler');        % Namnger fönster 
  
hold off                                       % "Frysning av bild av",
          kurvor som ritas ut efter
          detta kommando kommer rita
          över föregående bilder 
  
  
figure(4)                                      % Skapar figur 4 
  
subplot(5,1,1),plot(X,S0)                      %                    
title('S0')                                    %                    
subplot(5,1,2),plot(X,S1)                      % 
title('S1')                                    % subplot skapar figur med
          flera mindre fönster i 
subplot(5,1,3),plot(X,S2)                      % subplot(rader, kolumner,
          aktuellt fönster) 
title('S2')                                    % 
subplot(5,1,4),plot(X,S3)                      % S0 t.o.m. S4 ritas ut 
title('S3')                                    % 
subplot(5,1,5),plot(X,S4)                      % 
title('S4')                                    % 
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figure(5)                                      % Skapar figur 5 
  
subplot(4,1,1),plot(X,S5)                      % 
title('S5')                                    % 
subplot(4,1,2),plot(X,S6)                      %  S5 t.o.m. S8 ritas ut 
title('S6')                                    %    
subplot(4,1,3),plot(X,S7)                      % 
title('S7')                                    % 
subplot(4,1,4),plot(X,S8)                      % 
title('S8')                                    % 
 
 

B.3 Zafilt.m 
count=0; 
again=1; 
S2=filter(Nd1,Dd1,S1);                         % Utsignal till huvudsteg
          utan nolljustering 
while (again) 
        lz=find(S2>0);                         % Hitta positioner för
          element>0 i S2 
        if length(lz)==0                       % Om längden av lz är noll
          avbryts avslutas loopen 
            again=0; 
        else 
            if lz(1)>count 
                count=lz(1)+100; 
            end 
            S2(lz(1))=0;                       % Det första positiva värdet
          i S2 sätts till 0 
            xc=S1(lz(1));                      % xs=offset i c-kod. Xs
          sätts till det värde S1
          har i elementet för första
          positiva positionen i S2 
            S2=[S2(1:lz(1));filter(Nd1,Dd1,S1(lz(1)+1:length(S1))-xc)]; %
     konkatenering av S2
     (fram till första
     pos. värdet) och
     filtrering av S1-xs
     (efter första pos.
     värdet i S2) 
        end 
  
  
end 
 

B.4 Comp.m 
C1=4.7e-6;                               % komponentvärden 
R1=10e6;                                 %               i 
R2=10e6;                                   %                   huvudsteg 
(analogt) 
  
B1=-1*[C1*R2,0];                           % täljarkoefficienter i analogt
         huvudsteg 
A1=[C1*R1,1];                              % nämnarkoefficienter i analogt
      huvudsteg 
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C2=10e-6;                                  % komponentvärden i 
R3=10e3;                                   %             filter 2 (analogt) 
  
B0=1;                                      % täljarkoefficienter i analogt
      filter 2 
A0=[R3*C2,1];                              % nämnarkoefficienter i analogt
      filter 2 
  
C3=1e-6;                                   % komponentvärden  
C4=10e-6;                                  %                        
C5=0.1e-6;                                 %               i        
R4=50e3;                                   % 
R5=464;                                    % 
R6=1e6;                                    %     deriveringssteg (analogt) 
  
B2=-1*R6*[C3*C4*R5,C3+C4,0];               % täljarkoefficienter i analogt
      deriveringssteg 
A2=conv([C5*R6,1],[C3*C4*R4*R5,C4*(R4+R5)+C3*R4,1]);      %  
       nämnarkoefficienter
       i analogt
       deriveringssteg 
  
G1 = tf(B1,A1);                            % skapar överföringsfunktion av
      nämnare och täljare 
G1d = c2d(G1,50);                          % utför bilinjär transformation 
Nd1 = G1d.b;                               % täljare  
Dd1 = G1d.a;                               % nämnare 
  
G2 = tf(B2,A2); 
G2d = c2d(G2,50); 
Nd2 = G2d.b; 
Dd2 = G2d.a; 
  
G0 = tf(B0,A0); 
G0d = c2d(G0,50); 
Nd0 = G0d.b; 
Dd0 = G0d.a; 
  
GX = getfilter(1,0.01,'alg','butter','type','lp');  % skapar första
              ordningens 
              lågpassfilter, typ
              butterworth,
              brytfrekvens 0.01 
NdX = GX.b; 
DdX = GX.a; 
 

Appendix C – C-kod 

C.1 Huvudfunktion 
char ARMA_Algoritm(float *measure,float *search,unsigned char 
reset,unsigned char param) 

{ 

Unsigned char TRIG; 
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Static float S0,S1,S2,S3,S3X,S4,S5,S6,S7=0.0,/*algorithm 
signals*/ 

S6_max=0;//3.40282347E+15;//FLT_MAX; 

Static float S0_old = 0,// if new value is out of bounds,
           reuse old   value 

    Offset=10.0, /*algorithm offset*/ 

 Dd0[]={1.00000000000000, -0.81818181818182}, 

 Nd0[]={0.09090909090909, 0.09090909090909}, 

 St0[]={0.0}, 

 Dd1[]={1.00000000000000, -0.99686333183344}, 

 Nd1[]={-0.99843166591672, 0.99843166591672}, 

 St1[]={0.0}, 

 Dd2[]={1.00000000000000, -0.86309199782254,        
-0.85029940119760, 0.72576334933439}, 

 Nd2[]={-0.77290048003167, -1.62938585638640,  

1.77290048003167, 1.62938585638640}, 

 St2[]={0.0, 0.0, 0.0}, 

 DdX[]={1.00000000000000, -0.96906741719379}, 

 NdX[]={0.01546629140310, 0.01546629140310}, 

 StX[]={0.0}; 

Static unsigned int trigg_timeout=0; /*used to detect maximum
      of S6*/ 

 

S0=Sensor_Result.ad_val; /*sensor signal in volt*/ 

if(S0<0.1 || S0>3.6) 

 S0=S0_old; 

S0_old = S0; 

S1 = -3*(S0-1.75); 

S2 = ARMA(1,Nd1,Dd1,St1,S1-offset); /*main filter*/ 

/*adjust offset so that S2 never holds a positive value*/ 

if(S2>0.0) 

{ 

offset = S1; 

St1[0]=0.0; /*reset filter state*/ 

S2 = 0.0; 

} 
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S3 = -2*S2-0.007; 

S3X = ARMA(1,NdX,DdX,StX,S3); 

S4 = 50*ARMA(1,Nd0,Dd0,St0,S3+0.007); 

S5 = ARMA(3,Nd2,Dd2,St2,S4); 

S6 = -1*S5; 

if(S6>1) 

 S6=S6; 

C.2 Filterimplementation 
Float ARMA(int order,float *coeff_zeros,float 
*coeff_poles,float *state,float sample) 

{ 

int i; 

float y; 

 

y = state[0]+coeff_zeros[0]*sample; 

 

for(i=0;i<order;i++){ 

  state[i]=coeff_zeros[i+1]*sample-coeff_poles[i+1]*y; 

 if(i+1<order){ 

 state[i]+=state[i+1]; 

} 

  } 

return(y); 

} 
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Appendix D – Tidigare blockschema 
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Appendix E – Uppdaterat blockschema 
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