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Förord

Detta examensarbete ingår i utbildningen till teknologi kandidatexamen inom Data- och
elektronik på Linköpings Tekniska Högskola. Arbetet omfattar 10 poäng och är på C-nivå.

Ett stort tack går till min handledare Per Kjellgren som har fört mig in på det mycket
intressanta medicintekniska området, myoelektronik. Jag vill även tacka Kent Axelsson min
examinator som på ett kunnigt och bra sätt hjälpt mig genom uppgiften.





SAMMANFATTNING

Denna rapport avhandlar en tio veckors period på Otto Bock Scandinavia AB i Norrköping.
Där analyserades en manuell testutrusning för funktionstest av myoelektroder, för att mäta
muskelspänningar. Myoelektroderna används till att styra gripfunktionen hos handproteser,
för patienter som förlorat en del av sin arm. Analysen ska resultera i att ge ett förslag på en
automatiserad test av elektroderna. En stor del av rapporten består av studier kring hur
testmetoderna fungerar och elektrodernas användning och funktion. Slutligen behandlas även
ett förslag på en automatiserad test för elektroderna.





ABSTRACT

The present report concerns a ten weeks period at Otto Bock Scandinavia AB in Norrköping.
An analyse of a manual test equipment for testing myoelectrodes, who is used to measure
muscle potential in the arm. The myoelectrodes are used to control a grip function on hand
prostheses, which is used by persons who has lost their lower arm. The analyse should result
in a proposal of an automation of the manual test equipment for the electrodes.
A significant part of the report discusses the function of test methods and whom the electrodes
are used for and their function. Finally, discusses a proposal on an automated test for the
electrodes.
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1 Inledning

1.1 Rapportens syfte

Vid företaget Otto Bock Scandinavia AB som är verksamt inom det medicintekniska området
ortopedi, utför service bland annat av underarms- och knäproteser. Vid service på
underarmsproteser ska olika elektroder funktionstestas. Testerna av elektroderna utförs
manuellt på en testjigg som utvecklades för 20 år sedan. För att enklare och mer överskådlig
kunna utföra testerna initierades ett examensarbete för att försöka få fram ett förslag till en
automatisk testjigg.

1.1.1 Uppgiften

Först skulle testen analyseras för att få fram en möjlig förklaring till hur de fyra testerna
genomförs. De olika testerna är känsligheten hos elektroden, funktionstest av 50 Hz filtret,
Common Mode Rejection Ratio (CMRR) samt strömförbrukning. För att sedan konstruera ett
fristående förslag på en automatiserad test för de fyra olika mätningarna.
Den manuella testen är framtagen av Otto Bock Healthcare i Wien någon gång under mitten
av 1970-talet. Dokumentationen av testen är näst intill obefintlig. Det finns beskrivningar hur
olika tester ska utföras i form av handhavande av testutrusningen och vilka mätområden som
ska vara uppfyllda för godkänd funktionstest. Utöver detta finns inga dokument som beskriver
hur testerna genomförs.
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2 Förberedelser

Examensarbetet startade med att jag tog kontakt med min handledare Per Kjellgren, chef för
Myoverkstaden vid Otto Bock Scandinavia AB, som presenterade tankarna bakom
examensarbetet. Diskussioner inleddes om hur arbetet skulle läggas upp och
problemställningar som fanns. Uppgiften hade flera svårbestämda aspekter som måste
beaktas. Några av dessa var

• Känslighetsmätningen var i spänningsområdet mikrovolt (µV) vilket är mycket svårt
att mäta upp med konventionella instrument.

• Störningar vid mätningarna.
• Differenser mellan olika elektroder.
• Dokumentation av hur tester utfördes och dess uppbyggnad gick inte att få fram.
• Dokumentation av elektroderna var begränsade.

Därför inleddes arbetet med att undersöka det befintliga systemet och försöka få fram så
mycket som möjligt vid varje funktionstest. Därefter skulle ett försök att simulera testen
genomföras. För att sedan se om det var möjligt att fortsätta med det underlag som kommit
fram under mätningarna.

Simuleringen av testen resulterade i så pass bra resultat (Bilaga Q) att beslut togs att fortsätta
utvecklingen av den automatiserade testjiggen.
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3 Ursprung

Otto Bock Scandinavia AB är det svenska dotterbolag till det Österrikiska moderbolaget Otto
Bock HealthCare GmbH, som grundades på 1920-talet av Mr. Otto Bock. Han började med
industriell produktion av proteser i Königsee, Thüringen och har idag sitt huvudkontor i Wien,
där även konstruktion, produktion och service finns. Otto Bock är idag ett av de största
företagen inom detta medicintekniska område, som med myoelektronik utvecklar hjälpmedel
för patienter med behov av proteser.

4 Myoelektroden

Myoelektronisk teknik med extern strömförsörjning har visat sig vara den bästa metoden för
att styra till exempel handproteser. Den elektriska signalen som genereras av muskeln
(Grekiska: myo, myos som betyder muskel) används för att kontrollera elektromekaniska
handproteser. Myoelektroden (som kommer att benämnas elektrod i fortsättningen i
rapporten) mäter den elektriska signalen som muskeln genererar. Elektroden omvandlar
muskelspänningen till en proportionerlig styrsignal beroende på hur stark muskelsignalen är.
Denna signal används sedan för att styra handprotesernas gripstyrka och griphastighet.

Muskelspänningen mäts av elektroden som en potentialspänning som bildas när muskelfibrer
sammandras vid muskel arbete. Potentialspänningen kan mätas upp i ett diagram,
elektromyogram (EMG).

Figur 1.  Elektromyogram som visar olika aktiviteter i muskeln.
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4.1 Centrala nervsystemet (CNS)

Muskler som har sina muskelfästen i skelettet kontrolleras av det centrala nervsystemet.
Centrala nervsystemet (CNS) skickar korta (några få millisekunder långa) elektriska impulser
(aktiveringspotentialer) via motoneuroner, kopplingen mellan det centrala nervsystemet och
muskelfibern. Med hjälp av dessa signaler kan en person styra en armrörelse eller gripa tag i
ett föremål med handen.

Figur 2.  Överföring av impulser via centrala nervsystemet, CNS
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4.2 Tekniska principer för elektromyogram (EMG)

Elektromyogram detekterar aktivitetspotentialer som frambringas av att muskelfibrer är under
arbete. Signalpotentialen påverkas av många olika orsaker såsom fysisk placering, störningar
och muskelfiberns förmåga att skapa tillräckligt starka signalpotentialer.

4.2.1 Muskelspänning

Samtidigt som muskelfibrer sammandras ökar kalcium jon (Ca2+) koncentrationen i
muskelfibern. Denna koncentration kan alstra spänningar mellan 5 - 300µVeff. Det är denna
spänning som elektroden mäter och skapar sin styrsignal efter.

4.2.2 Elektroden

Vid användning av proteser med myoelektronik används torrelektroder, elektroden appliceras
på ett enkelt sätt mot huden utan användning av kontaktgel.

Appliceringsmetoden har vissa problem som

• Vid fysiska rörelser kan elektroden ändra position, vilket försämrar
upptagningsförmågan av signalpotentialen.

• Lågfrekvenssignaler, störsignaler från till exempel kraftnätet (50Hz) eller
impulsmatad elektrisk utrusning, som lysrör.

• Högfrekventa störningar i form av RF utrustning till exempel mobiltelefoner.
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4.2.3 Förstärkarteknik i elektroden

Signalpotentialerna som detekteras av elektroden varierar mellan 5 till 300µVeff, vilket är en
mycket svag potential. Ofta kan störsignaler som finns runt omkring elektroden vara 100 000
gånger starkare. För att undertrycka dessa störsignaler måste en mycket sofistikerad
förstärkarteknik användas i elektroden. Störsignaler med låg frekvens har ofta en konstant
potential i elektrodens mätområde. Detta kräver att elektroden har goda common mode
egenskaper (undertrycka lika insignaler).

Elektroden är byggd kring en differentialförstärkare som mäter potentialskillnad mellan två
ingångar (m1+n och m2+n) och kan då även separera likformiga störsignaler från
potentialskillnaden som elektroden mäter. För att elektroden ska fungera tillfredsställande
måste den kunna undertrycka de likformiga störsignalerna med minst 100 000 gånger. Detta
resulterar i ett CMRR värde på minst 100 dB.

När elektroden appliceras mot hud som är ett material med hög resistivitet, uppstår problem
eftersom detta ökar känsligheten för elektriska störsignaler på ingångarna till
differentialförstärkaren. Detta kan reduceras genom att differentialingångarna placeras så nära
huden som möjligt.

  Figur 3.  Principbeskrivning av Myoelektroden
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För att uppfylla kravet byggs den aktiva elektroden in i ett plasthölje. Elektroden gjuts sedan
in i protesen efter att patienten har provat ut var på muskeln den starkaste potentialen
detekterats.

Figur 4.  Myoelektrod

4.2.4 Elektrodens position

För att elektroden ska kunna mäta den starkaste muskelsignalen ska elektroden placeras på
den tjockaste delen av muskeln (1). Differentialingångarna ska placeras längs med
muskelfibrerna. Om elektroden placeras vid sidan av muskeln (3) kommer EMG signalerna
inte bli lika starka och kan då bli svårare att detektera. Det är också ofördelaktigt att placera
elektroden vid muskelfästet (2,4) eller en bit upp på muskelfästet.

Figur 5. Elektrodens placering
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4.2.5 Frekvensbandbredd

EMG signalerna har en frekvensbandbredd som ligger mellan 20 till 500 Hz. Eftersom EMG
signalerna är av karaktären LF (lågfrekvenssignaler) är det av stor vikt att man kan
undertrycka likformiga störsignaler i detta frekvensområde.

4.2.6 Styrsignalen

När elektroden mäter signalpotentialer så skapas en proportionerlig utsignal som ska användas
för att styra gripfunktionen i handprotesen. Detta görs genom att differentialförstärkarens
förstärkta signal, signalbehandlas på ett sådant sätt att absolutbeloppsfunktionen av den
förstärkta signalen skapas. Sedan får signalen passera genom ett lågpassfilter. Detta resulterar
i en stabil och kontrollerad utsignal från elektroden.

Figur 6. Signalbehandling av myosignalen
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5 Manuella testen Otto Bock System-Tester 757T3

Den manuella testen är ca 20 år gammal och konstruerades i Wien för bland annat test av
handproteser, batteritester och funktionstest av elektroder. Testen används i huvudsak åt att
funktionstesta elektroder. Vilket kan delas upp i fyra tester. Strömförbrukning, driftsprov
vilket mäter känsligheten på elektrodens differentialingångar, common mode värde och det
inbyggda 50Hz filtret som bland annat ska dämpa det fasta nätets kraftigaste
frekvenskomponent. De olika mätningarna utförs genom att trycka på en knapp som är
kopplat till den aktuella mätmetoden, varefter en vridbar ratt (som kommer att benämnas
reglerkontroll i fortsättningen) vrids till den önskade insignalen. Resultaten presenteras på
paneldisplayer som visar alla spänningar i Volt rms. Testen visar även den frekvens och
ström, som används vid de olika testmetoderna.

Elektroden placeras i en hållare vilket förbinder elektrodens ingångar med testen. För att
elektroden ska behålla sitt läge under hela funktionstesten finns en hake av metall som fixerar
elektroden. Strömförsörjningen för elektroden tillförs genom att koppla in elektrodens kontakt
till fixturen. Kontakten innehåller även den proportionella utgångssignalen. För att en elektrod
ska godkännas måste elektroden klara vissa kriterier. Kriterierna ska vara uppfyllda när
elektroden är inställd till maximal känslighet. Denna inställning görs genom ett vridbart don
som finns placerat på elektrodens ovansida, som är indelat i sex steg, ställs i läge 6. Efter detta
utförs de fyra testerna.

Dokumentation över testen som behandlar hårdvaran såsom schema finns inte tillgängligt, ej
heller dokumentation som beskriver testmetodernas uppbyggnad. Detta skulle underlätta
förståelsen av hur systemet utför testerna på elektroden.

5.1 Mätning av viloström

Elektroderna är byggda kring lågeffektskomponenter för att användaren ska kunna använda
dem under så lång tid som möjligt utan att behöva ladda batteriet, vilket driver elektroden.
Batteriet lämnar en arbetsspänning som är 6 Volt. För att elektroden ska klara dessa krav
måste strömförbrukning under vila, högst vara 0.55 mA. Typvärdet för olika elektroder är
0.45 mA.

5.2 Driftsprov

Driftsprovet är en test som mäter hur känslig elektroden är. Här ställs reglerkontrollen in så att
man uppnår en styrsignalsnivå ut från elektroden i intervallet 0.60 – 0.65 V. Då ska insignalen
till elektroden vara mindre än 14 mikro volt rms för att elektroden ska vara godkänd.
Denna signal är mycket svårt att mäta med konventionella instrument, men efter diskussion
med handledaren och med härledning av paneldisplayerna antogs det att signalen var av
karaktären sinus med frekvensen 500 Hz under testen.
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5.3 Common mode rejection ratio (CMRR)

Common mode rejection, differentialförstärkarens godhetstal eller rejektion faktor är ett mått
på förstärkarens förmåga att undertrycka common mode spänningar. Det definieras som
kvoten mellan förstärkningen för skillnadsinspänning och förstärkning för common mode
inspänning.
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−+ −

=
UU

UA ut
VDM

och
CM

ut
VCM

U
UA =     där CMU  = −+ =UU

En bra elektrod skall ha ett högt värde på CMRR. AVCM ska helst vara noll. Det typiska värdet
på CMRR hos elektroderna är 100 dB.
Elektrodens CMRR värde testas genom att samma signal läggs in på elektrodens ingångar.
Signalnivån in på elektroden baseras på föregående mätning, driftprovet. Här används samma
inställning på reglerkontrollen från föregående mätning. Nivån på signalen ökas med en faktor
av 10 000 gånger då knappen för testmetoden aktiverats. Insignalen kommer att få en nivå på
cirka 100  – 200 mVrms.  För att elektroden ska godkännas måste den lämna en kontrollsignal
som har en lägre nivå än 1.1 volt.  Här används också en sinussignal med frekvensen 500 Hz.

5.4 50 Hertz frekvensfilter

Eftersom den största störkällan normalt är kraftnätets matningsfrekvens (50 Hz) testas ett
inbyggt filter i elektroderna som konstruerats bland annat för denna störning. Här används
samma inställning på reglerkontrollen som vid driftprovet. Insignalen till elektroden kommer
att ha en nivå mellan 1 – 2 mVrms, insignalen ökats med en faktor på 100 gånger då knappen
för testmetoden aktiverats. Elektroden måste kunna dämpa denna signal med minst 40 dB. En
dämpning som är högre än 40 dB ger en kontrollsignal ut från elektroden, som har en lägre
nivå än 0.65 volt. Om kontrollsignalen har en nivå lägre än 0.65 volt anses den godkänd.
Även denna signal är svår att mäta med konventionella instrument, så efter diskussion och
med härledning av paneldisplayerna antogs det att signalen var av karaktären sinus med
frekvensen 50 Hz under testen.
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6 Automatisk testjigg

Konstruktionens hjärna är en RISC (Reduced Instruction Set Computer) processor av
fabrikatet Microchip PIC16F877. Denna processor har många fördelar mot CISC (Complex
Instruction Set Computer) då den först och främst har större delen av periferikretsarna inbyggt
i kretsen, såsom RAM, ROM, Flash-minne, I/O gränssnitt och A/D omvandlare. PIC16F877
är en utökad variant av Microchip PIC16F84 som är en enklare modell med färre I/O portar
och lägre prestanda i form av minneskapacitet och extra funktioner. I denna konstruktion
behövs många I/O portar och en A/D omvandlare. Så valet av processor föll sig naturligt att
välja den utökade varianten.
För de sinussignaler som används i testmetoderna, konstruerades två wienbryggsoscillatorer.
Wienbryggsoscillatorn är frekvensstabil och har mycket liten distorsion på utsignalen, oftast
mindre än 1 %. Oscillatorerna konstruerades för att lämna frekvenserna 50 och 500 Hz.
Potentialerna vid elektroden skapades genom att låta signalen passera två motstånd, vars
värden är anpassade för potentialens nivå. För att kunna ändra potentialnivån ändrades
insignalsnivån till motstånden genom två digitala potentiometrer. De olika signalerna fram till
elektroden kopplas med hjälp av lågeffektsreläer, fördelen med reläer är att dessa inte
påverkar signalen.

Konstruktionen kommer att beskrivas mer i detalj framöver och man kan då med fördel läsa
bilagor A-C parallellt med texten.

6.1 Microchip PIC16F877 RISC

Hårdvaran i en PIC16F877 kan presenteras som följande

• Instruktionsuppsättningen består av 35 instruktioner
• Alla instruktioner utförs under en klockcykel (förutom vissa hoppinstruktioner)
• Arbetar med en klockfrekvens upp till 20 MHz
• Flash-minne 8Kx14 words
• RAM 368x8 bytes
• ROM 256x8 bytes
• 11 stegs djup hårdvarustack
• Direkt, indirekt adressering och relativ adressering
• 32 I/O portar som kan konfigureras för olika funktioner
• A/D omvandlingsenhet med en upplösning av 10-bitar
• UART för seriekommunikation
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6.2 Portkonfiguration PIC16F877

Portarna RD0-RD2 är konfigurerade som utgångar för att kontrollera att rätt signalväg
används vid rätt testmetod. Eftersom processorns utgång inte kan lämna mer än 25mA, styr
den ett Darlingtondrivsteg i form av ULN2003A till varje relä. ULN2003A kan driva laster
upp till 500mA. Kretsen har även inbyggda skyddsdioder som används vid induktiva laster.
Vid de olika testmetoderna ställs utgångarna RD0-RD2 enligt tabell 1.

Testmetod RD0    Relä K1 RD1    Relä K2 RD2   Relä K3
Driftprov 0 0 0
50 Hertz filter 1 1 1
CMRR 0 1 0
Tabell 1. Inställning av signalväg med hjälp av relä K1-K3

För att ändra potentialen mellan elektrodens ingångar (punkterna JiggA och JiggB enligt
bilaga B) styrs två digitala potentiometrer, som är kopplade till processorns RC0-RC5 portar.
Portarna är konfigurerade som utgångar.

Portarna RA1 och RA3 är konfigurerade för att användas som ingångar till A/D omvandlaren.
RA1 är kopplad till kretsen för att mäta strömförbrukningen. A/D omvandlaren är
konfigurerad för 10-bitars upplösning vid denna mätning. Port RA3 är kopplad till elektrodens
styrsignal som används vid driftprovet, CMRR och 50 Hz filtermätning. Här konfigureras
A/D omvandlaren med 8-bitars upplösning.

RC6 och RC7 är konfigurerade för att användas till seriell kommunikation med hjälp av
RS232 kretsen MAX233. När de olika testmetoderna har genomförts kommer resultatet att
skickas seriellt till en PC som är inställd för seriell kommunikation 9600,N,8,1 och ett
lämpligt terminalprogram som kan ta emot resultatet.

Processorn klockas med en kristalloscillator som generar en frekvens på 19,9978 Mhz.

Tryckomkopplaren som är placerad på porten RB0 är ett hjälpmedel för att kontrollera
testflödet i programkoden. Den har inte någon funktion i testmetoderna.
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6.3 Wienbryggsoscillator

Wienbryggsoscillatorer kan byggas på många olika sätt. Konstruktionen kan bestå av en eller
flera aktiva element för att åstadkomma en stabil oscillerande signal med en fast amplitud. I
denna konstruktion används ett aktivt element, om man bortser från buffertförstärkaren på
utgången. Som är till för att säkra att oscillatorn inte ska överbelastas. Det aktiva elementet är
operationsförstärkaren TL082 som är byggd kring JFET teknik. Viktiga egenskaper som
denna operationsförstärkare har är hög slew rate typ 13V/µs, låga bais, offset strömmar och
låg temperatur offset. Eftersom operationsförstärkaren har JFET-teknik på sitt ingångssteg
kommer inimpedansen att vara mycket högt, värden omkring 10 Tohm.
Oscillatorn visar en intressant och effektiv metod att stabilisera utgångsamplituden. Ett par
motkopplade dioder används i stället för det mera konventionella NTC-motståndet eller en
FET transistor. Oscillatorn kommer att lämna 20 Vtopp-till-topp med högst 0,5 % distorsion.
Amplitudstabiliseringskretsen består av diodparet D1/D2 tillsammans med RV7, R4, R5 och
R6. Potentiometern RV7 bestämmer utgångens amplitud och är kopplad in i kretsen på sådant
sätt att när motståndet blir för lågt så slutar oscillatorn att svänga. Diodparet D1/D2 har även
positiv inverkan på distorsionen, då den icke linjära återkopplingen får en mjukare övergång.
Frekvensen hos oscillatorn justeras genom att ändra värda på RV5, RV8, C3 och C4.

Figur 7. Wienbryggsoscillator
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Frekvensen kan beräknas med hjälp av formeln nedan, under förutsättning att R=RV5=RV8
och C=C3=C4.

RC
F

π2
1=

Strömförsörjningen till oscillatorn kommer från ett balanserat nätaggregat med +/- 15V
(Bilaga C).

6.4 Digital potentiometer

X9C102 och X9C104 är digitala potentiometrer som används för att ändra potentialen vid
elektroden. X9C10X består av en seriekoppling av 99 fasta motstånd. Med hjälp av inre
omkoppling i kretsarna kan olika resistansvärde frambringas.

Figur 8. Digital potentiometer

X9C102 har 99 fasta motstånd med 10 ohms resistans vilket ger en total resistans på 990 ohm.
X9C104 fungerar på liknade sätt, men har fasta motstånd med 1000 ohm som ger en total
resistans på 99000 ohm.
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Kretsarna styrs av tre kontrollsignaler som i sin tur styr en 7-bitars räknare.
Kontrollsignalerna kan styra räknaren att räkna upp eller ner. Räknaren kan bara stegas ett
steg för varje styrpuls (/INC). Kretsen kan även göras inaktiv, kontrollsignalen CS läggs då
hög, och kan då inte styras i detta läge men funktionen bibehålls. Innan kretsen görs inaktiv
kan den sista positionen sparas i ett icke flyktigt minne.

/U/D /INC /CS Händelse
L Neg flank trigg H Räknare UPP
L Neg flank trigg L Räknare NER

Pos flank trigg H X Spara position
H X X Inaktivt läge

Pos flank trigg L X Spara ej position, gå till inaktivt läge
Tabell 2. Logiktabell för digitala potentiometer L (Låg signal), H (Hög signal)

6.5 Strömförsörjning

Wienbryggsoscillatorn har ett eget balanserat nätaggregat. Detta för att minska eventuella
störningar som kan fortplanta sig till oscillatorn. Nätaggregatet är byggt kring en positiv och
en negativ spänningsregulator som klarar att lämna +/-15V, 1A. Kopplingen med kretsarna
L7815 och L7915 är en standarduppkoppling som ofta används.
Spänningsregulartorn L7806 skapar en stabil 6 Volt spänning som används för att driva
elektroden. Även denna koppling är i standardutförande, liksom Vcc till de övriga
komponenterna i kretsen. Vcc skapas med hjälp av L7805. Det som karakteriserar dessa
spänningsregulatorer är att de bibehåller en stabil spänning vid olika belastningar.
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7 Testmetoder

Eftersom ingen dokumentation finns tillgänglig, vilket beskriver hur testmetoderna utförs på
det manuella systemet, gjordes ett förslag för varje testmetod.

7.1 Viloströmsmätning

Figur 9. Principschema för viloströmsmätning

Vid mätning av strömförbrukningen används en operationsförstärkare som är kopplad som en
differentialförstärkare med en förstärkningsfaktor på 500 gånger. Differentialförstärkaren
mäter differentialspänningen över motståndet R1 (Bilaga A). Motståndet och
differentialförstärkaren är dimensionerade så att 10uA kan detekteras. Strömmen som flyter
genom motståndet R1 är av typ 0.30 – 0.55 mA. R1 har så pass liten resistans att den inte
kommer att inverka på mätningen. Spänningsfallet över R1 blir i spänningsområdet mV
(10uA = 0,1 mV) som förstärks 500gånger av differentialförstärkaren upp till
spänningsområdet Volt. Från differentialförstärkaren kommer en likspänningsnivå som ändras
med 5mV per 10uA på matningen till elektroden.
Mikroprocessorn 16F877 använder RA1 på A/D omvandlaren för att detektera
strömförbrukningen (omvandlingen ström – spänning ska tas fram av programmet).
Dynamiken på A/D omvandlaren är 60 dB vilket ger en upplösning på 5mV per steg.

Strömförbrukning i elektrod
(mA)

Spänningsfall över R1
(mV)

Likspänning ut från
differentialförstärkare (V)

0.30 3.0 1.50
0.31 3.1 1.55
0.35 3.5 1.75
0.40 4.0 2.00
0.50 5.0 2.50
1.0 10.0 5.00

Tabell 3. Omvandlingstabell ström - spänning
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Beräkningsformeln för Uut på differentialförstärkaren U3A (Bilaga A).

( )BAut UU
R
RU −=

3

4

7.2 Driftsprov, elektrodens känslighet

Figur 10. Principschema driftprov, elektrodens känslighet

Driftsprovet ska mäta elektrodens känslighet. Mätningen sker genom att en potential skapas
över motståndet R10 (Bilaga B). Först skapas en signalväg för driftsprovet med hjälp av de tre
reläerna i kretsen (se tabell 1). Wienbryggsoscillatorn genererar en sinussignal med
frekvensen 500 Hz. Signalen ut från oscillatorn spänningsdelas över en spänningskontroll (se
Figur 10) som innehåller två digitala potentiometrer. Den spänning som kommer från
spänningskontrollen matar ytterligare en spänningsdelare vilket består av motstånden R10 och
R7. Genom att ändra spänningskontrollen kommer signalens nivå att ändras, som i sin tur
kommer att ändra potentialen över R10. Potentialen kommer att variera mellan 1 – 30 µVrms.
Elektroden lämnar en kontrollsignal beroende på insignalen, som A/D omvandlas i
PIC16F877 med en upplösning på 8-bitar. A/D omvandlaren är kopplad så att Vcc är +Vref och
jord är –Vref. Detta resulterar i att kontrollsignalen A/D omvandlas i steg om 20 mV.
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7.3 CMRR (Common mode rejection ratio), elektrodens godhetstal

Figur 11. Principschema CMRR mätning

CMRR mätningen använder sig av samma princip som vid driftsprovet. Först skapas en
signalväg för CMRR mätningen med hjälp av de tre reläerna i kretsen (se tabell 1).
Wienbryggsoscillatorn genererar en sinussignal med frekvensen 500 Hz. Signalen ut från
oscillatorn spänningsdelas över en spänningskontroll (se Figur 11) som innehåller två digitala
potentiometrer. Signalen ut från spänningskontrollen matar sedan båda ingångarna på
elektroden, så att en common mode signal skapas. Signalens nivå varierar mellan 50 – 800
mVrms. Elektroden lämnar en kontrollsignal beroende på insignalen, som A/D omvandlas i
PIC16F877 med en upplösning på 8-bitar. Referensspänningen är kopplad på samma sätt som
vid driftsprovet.
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7.4 50 Hertz frekvensfilter

Figur 12. Principschema 50 Hertz frekvensfilter

50 Hz frekvensfiltret testar elektrodens förmåga att undertrycka frekvensen 50 Hz, som ofta är
en störning från omgivningen. Mätningen av 50 Hz filtret sker genom att en potential skapas
över motståndet R8 (Bilaga B). En signalväg skapas för test av 50 Hz filtret med hjälp av de
tre reläerna i kretsen (se tabell 1). Wienbryggsoscillatorn genererar en sinussignal med
frekvensen 50 Hz, signalen ut från oscillatorn spänningsdelas över en spänningskontroll (se
Figur 12). Den spänning som kommer från spänningskontrollen matar ytterligare en
spänningsdelare vilket består av motstånden R8 och R7. Genom att ändra spänningskontrollen
kommer signalens nivå att ändras, som i sin tur kommer att ändra potentialen över R8.
Potentialen kommer att variera mellan 0.1 – 3.0 mVrms. Elektroden lämnar en kontrollsignal
beroende på in signalen, som A/D omvandlas i PIC16F877 med en upplösning på 8-bitar. A/D
omvandlaren är kopplad så Vcc är +Vref och jord är –Vref. Detta resulterar i att kontrollsignalen
A/D omvandlas i steg om 20 mV.
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8 Testprogram

Testprogrammet är utformat för att det ska vara lätt att utföra ändringar som underlättar vid
utvecklingsarbetet. Men det är även gjort så att det ska var enkelt att ändra till ett
funktionstestprogram som omfattar hela testjiggens funktion. Subrutinerna är skrivna så att
dessa kan anropas när som helst i programflödet. Utformningen av programmen återfinns i
bilaga D-G.
Flödesschema över testprogram finns i bilaga L, som har samma struktur och kan då med
fördel följas för programmet för elektrodens känslighet, CMRR och 50 Hertz filter program.
De olika subrutiner som används i testprogrammet följs enklast med hjälp av dess
flödesschema som återfinns i bilaga H-K. Flödesschemat för BoneUP och BoneDW
överensstämmer med SoneUP och SoneDW, som endast använder andra portar och kan följas
i samma flödesschema.

Resultaten som fås vid A/D omvandlingarna skickas till ett seriellt gränssnitt RS232, som kan
tas emot av en PC med samma gränssnitt. Överföringen ska konfigureras som 9600,N,8,1 för
att fungera optimalt. Högre överföringshastigheter ger ingen prestandaökning, då hårdvaran
inte programmerats för detta. De mottagna resultaten presenteras enklast i ett terminalprogram
som kan införa radframmatning vid skickat CR-tecken (0x0D). Vid arbete med
testprogrammet användes terminalprogrammet enligt nedan.

Figur 13. Terminalprogram för kommunikation med mikrokontroller



21

9 Resultat

Slutsatser
Mätresultaten med den automatiserade testjiggen gav bra överensstämmande värden med
manuella systemet, men resultaten av elektrodens känslighet gav ett mer varierat resultat med
de olika elektroderna som testades (Bilaga D-G). Vad denna variation kommer ifrån är svårt
att få fram. Dokumentationen över hur det manuella systemet utför testerna finns inte
tillgänglig. I och med detta kan någon väsentlig information ha missats, som gör att
elektroden inte har samma förutsättningar vid mätningen i de båda systemen. En annan viktig
aspekt är att de små spänningarna som elektroden mäter vid ingångarna inte varit möjliga att
mäta, då instrument för detta inte varit tillgängliga. Om detta hade varit möjligt skulle man ha
kunnat kontrollera att inspänningarna verkligen stämde överens med vad paneldisplayerna
presenterade på det manuella systemet. Detta kan vara en stor del i problemet, då testen som
är 20 år gammal inte har kalibrerats någon gång under dessa år.

Efter diskussioner med Per Kjellgren och analys av inhämtad information om elektroderna
kan ett förslag presenteras som kanske kan förklara skillnaderna.

Om man utgår från den automatiserade testjiggen finner man en tydlig skillnad mellan
resultaten i diagrammen över elektrodernas känslighet. Detta är att de äldsta elektroderna
stämmer bättre överens med resultaten som fås i det manuella systemet (den äldsta elektrod är
200 088, elektroderna 300 061, 300 069 är de näst äldsta och 301 092 är den elektrod som är
helt ny). Det är svårt att göra en bedömning efter att bara testat dessa fyra elektroder, dess
beteende skulle kunna vara ren slump. Men om man tänker sig att nyare elektroder bör gå mot
att bli känsligare med mer avancerad förstärkarteknik. Detta resulterar i att den
proportionerliga styrsignalen från elektroden då blir högre eftersom de nyare elektroderna är
känsligare (högre förstärkning än de äldre). Detta resonemang skulle kunna ligga till grund för
att det manuella systemet tilldelar elektroderna ett neutralt testtillstånd under de olika
testmetoderna. Detta skulle kunna vara att man försöker kontrollera strömmatningen till
elektrodernas ingångar.
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9.1 Rekommendationer för fortsatt arbete

För fortsatt arbete bör man kalibrera det manuella systemet för att säkerställa att de resultat
som presenteras är korrekta. Om möjligt bör även ny dokumentation fås fram över
elektroderna och om hur man mäter elektroderna på konstruktion i Wien.

Vidareutvecklingen med testjiggen är förberett. Testprogrammen kan enkelt modifieras för att
användas i ett fullskaligt program då de viktigaste subrutinerna är skapade och kan anropas
var som helst i programflödet. Subrutinerna är skapade så att man alltid efter anrop av en
subrutin hamnar i register bank 0.
Hårdvaran är konstruerad så att de viktigaste huvudkretsarna är implementerade. Portarna
RB0-RB7 har avsiktligt lämnats för att eventuellt kopplas till en display av typen SEIKO med
styrkontrollen KS0066 (tryckomkopplaren vid RB0 tas bort). Portarna RD3-RD7 kan
användas till indikeringsdioder som talar om vilka testmetoder som passerat godkänt och port
RE0-RE3 kan användas för menyknappar eller programomkopplare.
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Bilaga A. Mikrokontroller schema



Bilaga B. Signalschema



Bilaga C. Strömförsörjningsschema



Bilaga D. Testprogram viloströmmätning
list p=16f877

;*****************************************************************************
; Beskrivning: Assemblerprogrammet utför strömmätning på myoelektroder
; i området 0,00mA - 1.0mA. Programmet är skrivet för att på ett enkelt
; sätt ska kunna ändras för laborationsmätningar.
; Signalen från differentialförstärkaren A/D omvandlas
; med 10-bitars upplösning och kommer att skickas över RS232
; till ett terminalprogram. Terminalprogrammet bör kunna
; göra rad byte vid CR och värdena presenteras i decimalform.
;
; Testad med elektrod Otto Bock 13E125
;
; Skapare: Jonas Widen
; Datum:   20030502
; Rev:     R1A
;
;
;*****************************************************************************

include <p16f877.inc>

CBLOCK 0x020 ;bank 0
I
X
CC
M
XM
REST
HI
LO
TEMP0
TEMP1
VARV
DELt1
DELt2
DELt3
DELt4
smallcount
bigcount
count
tmp
endc

; Start at the reset vector
org 0x000
nop

;***** Program start *******
Start

Banksel     PORTC ;bank 0
clrf PORTC ;clear PortC
clrf PORTD ;clear PortD

banksel OPTION_REG ;Bank 1
clrf TRISC ;PortC alla utgångar
clrf TRISD ;PortD alla utgångar

banksel PORTC ;Bank 0
movlw 0
movwf PORTC



;***** AD-omvandling init *******
;Input: RA1
;Vref:  5.0V (Vdd o Vss)
;********************************
init bsf STATUS,5 ;RP=1

movlw B'00000100' ;RA=AIN0 RA1=AIN1 RA3=AIN3 Vref=Vdd o Vss
movwf ADCON1 ;vänster justerat
bcf STATUS,5 ;RP=0
movlw B'01001001' ;ADCS=01 ADON=1 RAIN1
movwf ADCON0
call Delay1 ;För A/D ska starta

;***** Serie Port init *********
; Initiering 9600,N,8,1
;*******************************

bsf STATUS,5 ;RP=1
movlw D'31'
movwf SPBRG ;Baud 9600
bcf TXSTA,2 ;BRGH=0 (slow)
bcf TXSTA,4 ;SYNC=0
bcf STATUS,5 ;RP=0
bsf H'18',7 ;SPEN=1
bsf STATUS,5 ;RP=1
bsf TXSTA,5 ;TXEN=1

;***** Main program ******
Main bcf STATUS,5 ;RP=0

call Current

next goto Main

;----------------------------------------------
; Current test
;----------------------------------------------
;******** Current measurement ********
Current call CurrAD

bsf PORTC,7
call BCDconv
call Send
call PUSH
return

;***** Skicka tecken *****
Send bcf STATUS,5 ;RP=0

movf M,0 ;1000-tal
addlw H'30' ;ASCII
movwf TXREG
bsf STATUS,5 ;RP=1

empty3 btfss TXSTA,1
goto empty3

bcf STATUS,5 ;RP=0
movf CC,0 ;100-tal
addlw H'30' ;ASCII
movwf TXREG
bsf STATUS,5 ;RP=1

empty btfss TXSTA,1
goto empty

bcf STATUS,5 ;RP=0
movf X,0 ;10-tal
addlw H'30' ;ASCII
movwf TXREG
bsf STATUS,5 ;RP=1

empty2 btfss TXSTA,1



goto empty2

bcf STATUS,5 ;RP=0
movf I,0 ;1-tal
addlw H'30' ;ASCII
movwf TXREG
bsf STATUS,5 ;RP=1

empty5 btfss TXSTA,1
goto empty5

bcf STATUS,5 ;RP=0
movlw H'0D' ;CR (Return)
movwf TXREG
return

;***** BCD-omvandling 16-bit *****
BCDconv clrf I ;En tal

clrf X ;Tio tal
clrf CC ;Hundra tal
clrf M ;Tusen tal
clrf XM ;Tio tusen tal
movlw I
movwf 4 ;adress I till FSR

loop call DivX
movf REST,0
movwf 0
movf HI,1 ;MSByte = HIGH Z påverkas
btfss STATUS,2 ;Kvoten = 0?
goto nextt
movf LO,1 ;LSByte = LOW z påverkas
btfss STATUS,2 ;
goto nextt
return

nextt incf FSR,1 ;Hämta nästa
goto loop

;***** DivX dividera med tio 16-bit *****
DivX clrf TEMP0

clrf TEMP1
incf HI
movlw H'0A'

loop1 subwf LO,1
btfsc STATUS,0 ;Carry = 0 -> låna
goto next1
decfsz HI,1
goto next1
nop
nop
nop
addwf LO,0
movwf REST
movf TEMP0,0
movwf HI
movf TEMP1,0
movwf LO
return

next1 incf TEMP1,1
btfsc STATUS,2
incf TEMP0,1
goto loop1



; -- Push rutine --------
PUSH
WPush btfsc PORTB,0

goto WPush
call Delay1
call Delay1
call Delay1
call Delay1

return

;******* Drift A/D measurment *********
CurrAD bsf ADCON0,2 ;Starta AD-Omv

nop
nop

WaitAD btfss PIR1,ADIF ;Vänta A/D omvandling
goto WaitAD
movf ADRESL,0 ;AD-värde 8-bitar W-reg
movwf LO
;movf ADRESH,0
movlw B'00000011'
andwf ADRESH,0
movwf HI ;
return

;****** Delay loopar  *******
Delay1 movlw   d'252'

movwf   DELt1
movlw   D'252'  

Delay2 movwf   DELt2 ; Delay 100ms
movlw   D'01'
movwf   DELt3
movwf   DELt4

Delay3 nop
decfsz  DELt1,f
goto    Delay3
decfsz  DELt2,f
goto    Delay3
decfsz  DELt3,f
goto    Delay3
decfsz  DELt4,f
goto    Delay3
return

Delay4 movlw   d'22' ; Delay 25us
movwf   DELt1
movlw   d'01'
goto Delay2

Delay5 movlw   d'156' ; Delay 375us
movwf   DELt1
movlw   D'15'
goto Delay2

end



Bilaga E. Testprogram för elektrodens känslighet
list p=16f877

;*****************************************************************************
; Beskrivning: Assemblerprogrammet utför känslighets mätning på myoelektroder
; i området 1uV - 25uV rms. Programmet är skrivet för att på ett enkelt
; sätt ska kunna ändras för laborationsmätningar.
; Kontrollsignalen från elektroden A/D omvandlas med 8-bitars
; upplösning och kommer att skickas över RS232 till ett terminalprogram.
;           Terminalprogrammet bör kunna göra radbyte vid CR och
; värdena presenteras i decimalform.
;
; Testad med elektrod Otto Bock 13E125
;
; Skapare: Jonas Widen
; Datum:   20030502
; Rev:     R1A
;
;
;*****************************************************************************

include <p16f877.inc>

CBLOCK 0x020 ;bank 0
I
X
CC
M
XM
REST
HI
LO
TEMP0
TEMP1
VARV
DELt1
DELt2
DELt3
DELt4
smallcount
bigcount
count
tmp
endc

; Start at the reset vector
org 0x000
nop

;***** Program start ************
Start

Banksel     PORTC ;bank 0
clrf PORTC ;clear PortC
clrf PORTD ;clear PortD

banksel OPTION_REG ;Bank 1
clrf TRISC ;PortC alla utgångar
clrf TRISD ;PortD alla utgångar

banksel PORTC ;Bank 0
movlw 0
movwf PORTC



;***** AD-omvandling init *******
;Input: RA3
;Vref:  5.0V (Vdd o Vss)
;********************************
init bsf STATUS,5 ;RP=1

movlw B'00000100' ;RA0=AIN0 RA1=AIN1 RA3=AIN3 Vref=Vdd o Vss
movwf ADCON1 ;Vänster justerad
bcf STATUS,5 ;RP=0
movlw B'01011001'    ;ADCS=01 ADON=1 RAIN3
movwf ADCON0
call Delay1 ;För A/D ska starta

;***** Serie Port init *********
; Initiering 9600,N,8,1
;*******************************

bsf STATUS,5 ;RP=1
movlw D'31'
movwf SPBRG ;Baud 9600
bcf TXSTA,2 ;BRGH=0 (slow)
bcf TXSTA,4 ;SYNC=0
bcf STATUS,5 ;RP=0
bsf H'18',7 ;SPEN=1
bsf STATUS,5 ;RP=1
bsf TXSTA,5 ;TXEN=1

;***** Main program ******
Main bcf STATUS,5 ;RP=0

call Drift

next goto next

;----------------------------------------------
; Sensitivity test
;----------------------------------------------
;******** Drift measurement ********
Drift movlw B'00000000' ;Relä signalväg Känslighet

movwf PORTD
call Delay1

movlw 0x00 ;Inställning Dummy
movwf bigcount ;Big resistans x1000 ohm
movlw 0x00
movwf smallcount ;Small resistans x10 ohm
call Measure

movlw 0x01 ;Inställning 1uV
movwf bigcount ;Big resistans x1000 ohm
movlw 0x19
movwf smallcount ;Small resistans x10 ohm
call Measure

movlw 0x03 ;Inställning 2uV
movwf bigcount ;Big resistans x1000 ohm
movlw   0x31
movwf smallcount ;Small resistans x10 ohm
call Measure

movlw 0x06 ;Inställning 3uV
movwf bigcount ;Big resistans x1000 ohm
movlw 0x22
movwf smallcount ;Small resistans x10 ohm
call Measure



movlw 0x09 ;Inställning 4uV
movwf bigcount ;Big resistans x1000 ohm
movlw 0x2E
movwf smallcount ;Small resistans x10 ohm
call Measure

movlw 0x0C ;Inställning 5uV
movwf bigcount ;Big resistans x1000 ohm
movlw 0x3E
movwf smallcount ;Small resistans x10 ohm
call Measure

movlw 0x0F ;Inställning 6uV
movwf bigcount ;Big resistans x1000 ohm
movlw 0x2E
movwf smallcount ;Small resistans x10 ohm
call Measure

movlw 0x12 ;Inställning 7uV
movwf bigcount ;Big resistans x1000 ohm
movlw 0x39
movwf smallcount ;Small resistans x10 ohm
call Measure

movlw 0x16 ;Inställning 8uV
movwf bigcount ;Big resistans x1000 ohm
movlw 0x00
movwf smallcount ;Small resistans x10 ohm
call Measure

movlw 0x19 ;Inställning 9uV
movwf bigcount ;Big resistans x1000 ohm
movlw 0x21
movwf smallcount ;Small resistans x10 ohm
call Measure

movlw 0x1C ;Inställning 10uV
movwf bigcount ;Big resistans x1000 ohm
movlw 0x23
movwf smallcount ;Small resistans x10 ohm
call Measure

movlw 0x1F ;Inställning 11uV
movwf bigcount ;Big resistans x1000 ohm
movlw 0x36
movwf smallcount ;Small resistans x10 ohm
call Measure

movlw 0x22 ;Inställning 12uV
movwf bigcount ;Big resistans x1000 ohm
movlw 0x28
movwf smallcount ;Small resistans x10 ohm
call Measure

movlw 0x24 ;Inställning 13uV
movwf bigcount ;Big resistans x1000 ohm
movlw 0x1D
movwf smallcount ;Small resistans x10 ohm
call Measure

movlw 0x27 ;Inställning 14uV
movwf bigcount ;Big resistans x1000 ohm
movlw 0x38
movwf smallcount ;Small resistans x10 ohm
call Measure



movlw 0x2A ;Inställning 15uV
movwf bigcount ;Big resistans x1000 ohm
movlw 0x29
movwf smallcount ;Small resistans x10 ohm
call Measure

movlw 0x2C ;Inställning 16uV
movwf bigcount ;Big resistans x1000 ohm
movlw 0x46
movwf smallcount ;Small resistans x10 ohm
call Measure

movlw 0x31 ;Inställning 17uV
movwf bigcount ;Big resistans x1000 ohm
movlw 0x00
movwf smallcount ;Small resistans x10 ohm
call Measure

movlw 0x34 ;Inställning 18uV
movwf bigcount ;Big resistans x1000 ohm
movlw 0x2A
movwf smallcount ;Small resistans x10 ohm
call Measure

movlw 0x37 ;Inställning 19uV
movwf bigcount ;Big resistans x1000 ohm
movlw 0x29
movwf smallcount ;Small resistans x10 ohm
call Measure

movlw 0x3A ;Inställning 20uV
movwf bigcount ;Big resistans x1000 ohm
movlw 0x35
movwf smallcount ;Small resistans x10 ohm
call Measure

movlw 0x3E ;Inställning 21uV
movwf bigcount ;Big resistans x1000 ohm
movlw 0x00
movwf smallcount ;Small resistans x10 ohm
call Measure

movlw 0x41 ;Inställning 22uV
movwf bigcount ;Big resistans x1000 ohm
movlw 0x39
movwf smallcount ;Small resistans x10 ohm
call Measure

movlw 0x44 ;Inställning 23uV
movwf bigcount ;Big resistans x1000 ohm
movlw 0x2E
movwf smallcount ;Small resistans x10 ohm
call Measure

movlw 0x47 ;Inställning 24uV
movwf bigcount ;Big resistans x1000 ohm
movlw 0x2A
movwf smallcount ;Small resistans x10 ohm
call Measure

movlw 0x4A ;Inställning 25uV
movwf bigcount ;Big resistans x1000 ohm
movlw 0x45
movwf smallcount ;Small resistans x10 ohm
call Measure



movlw 0x5A ;Inställning 30uV
movwf bigcount ;Big resistans x1000 ohm
movlw 0x00
movwf smallcount ;Small resistans x10 ohm
call Measure

goto next
Measure call SDW

call BDW
nextS call SOneUP ;Ställer in Finpot

decfsz smallcount,f
goto nextS

nextB call BOneUP ;Ställer in Grovpot
decfsz bigcount,f
goto nextB

call DriftAD ;A/D omv
bsf PORTC,7 ;A/D rutin klar
call BCDconv ;BCD konvertering
call Send ;Skicka resultat RS232
call PUSH
return

;****** Skicka tecken *****
Send bcf STATUS,5 ;RP=0

movf CC,0 ;100-tal
addlw H'30' ;ASCII
movwf TXREG
bsf STATUS,5 ;RP=1

empty btfss TXSTA,1
goto empty
bcf STATUS,5 ;RP=0
movf X,0 ;10-tal
addlw H'30' ;ASCII
movwf TXREG
bsf STATUS,5 ;RP=1

empty2 btfss TXSTA,1
goto empty2
bcf STATUS,5 ;RP=0
movf I,0 ;1-tal
addlw H'30' ;ASCII
movwf TXREG
bsf STATUS,5 ;RP=1

empty5 btfss TXSTA,1
goto empty5
bcf STATUS,5 ;RP=0
movlw H'0D' ;CR (Return)

movwf TXREG
return



;***** BCD-omvandling 16-bit *****
BCDconv clrf I ;En tal

clrf X ;Tio tal
clrf CC ;Hundra tal
clrf M ;Tusen tal
clrf XM ;Tio tusen tal
movlw I
movwf 4 ;adress I till FSR

loop call DivX
movf REST,0
movwf 0
movf HI,1 ;MSByte = HIGH Z påverkas
btfss STATUS,2 ;Kvoten = 0?
goto nextt
movf LO,1 ;LSByte = LOW z påverkas
btfss STATUS,2 ;
goto nextt
return

nextt incf FSR,1 ;Hämta nästa
goto loop

;***** DivX dividera med tio 16-bit *****
DivX clrf TEMP0

clrf TEMP1
incf HI
movlw H'0A'

loop1 subwf LO,1
btfsc STATUS,0 ;Carry = 0 -> låna
goto next1
decfsz HI,1
goto next1
nop
nop
nop
addwf LO,0
movwf REST
movf TEMP0,0
movwf HI
movf TEMP1,0
movwf LO
return

next1 incf TEMP1,1
btfsc STATUS,2
incf TEMP0,1
goto loop1

;****** Push rutine (S2) ***************
PUSH
WPush btfsc PORTB,0

goto WPush
call Delay1
call Delay1
call Delay1
call Delay1
return



;******* Drift A/D measurment *********
DriftAD bsf ADCON0,2 ;Starta AD-Omv

nop
nop

WaitAD btfss PIR1,ADIF ;Vänta A/D omv
goto WaitAD
movf ADRESL,0 ;AD-värde 8-bitar W-reg
movwf LO
movlw 0x00
movwf HI ;Noll i MSByte
return

;****** big one step up *******
BOneUP movlw 0x1F

movwf PORTC
call Delay4
movlw 0x17
movwf PORTC
call Delay4
movlw 0x1F
movwf PORTC
call Delay4
movlw 0x37
movwf PORTC
call Delay4
movlw 0x3F
movwf PORTC
return

;******** small one step up *******
SOneUP movlw 0x3B

movwf PORTC
call Delay4
movlw 0x3A
movwf PORTC
call Delay4
movlw 0x3B
movwf PORTC
call Delay4
movlw 0x3E
movwf PORTC
call Delay4
movlw 0x3F
movwf PORTC
return

;****** big step down *********
BDW movlw d'100'

movwf tmp
bd call BOneDW

decfsz tmp,f
goto bd
return

;****** small step down *******
SDW movlw d'100'

movwf tmp
sd call SOneDW

decfsz tmp,f
goto sd
return



;****** small one step down *******
SOneDW movlw 0x19

movwf PORTC
call Delay4
movlw 0x18
movwf PORTC
call Delay4
movlw 0x19
movwf PORTC
call Delay4
movlw 0x1C
movwf PORTC
call Delay4
movlw 0x1D
movwf PORTC
return

;****** big one step down *******
BOneDW movlw 0x0D

movwf PORTC
call Delay4
movlw 0x05
movwf PORTC
call Delay4
movlw 0x0D
movwf PORTC
call Delay4
movlw 0x25
movwf PORTC
call Delay4
movlw 0x2D
movwf PORTC
return

;****** Delay loopar  *******
Delay1 movlw   d'252'

movwf   DELt1
movlw   D'252'

Delay2 movwf  DELt2 ; Delay 100ms
movlw   D'01'
movwf   DELt3
movwf   DELt4

Delay3 nop
decfsz  DELt1,f
goto    Delay3
decfsz  DELt2,f
goto    Delay3
decfsz  DELt3,f
goto    Delay3
decfsz  DELt4,f
goto    Delay3
return

Delay4 movlw   d'22' ; Delay 25us
movwf   DELt1
movlw   d'01'
goto    Delay2

Delay5 movlw   d'156' ; Delay 375us
movwf   DELt1
movlw   D'15'
goto    Delay2

end



Bilaga F. Testprogram CMRR
list p=16f877

;*****************************************************************************
; Beskrivning: Assemblerprogrammet utför Common mode mätning på myoelektroden
; i området 30mV - 800mV rms. Programmet är skrivet för att på ett enkelt
; sätt ska kunna ändras för laborationsmätningar.
; Kontrollsignalen från elektroden A/D omvandlas med 8-bitars
; upplösning och kommer att skickas över RS232 till ett terminalprogram.
;           Terminalprogrammet bör kunna göra radbyte vid CR och
; värdena presenteras i decimalform.
;
; Testad med elektrod Otto Bock 13E125
;
; Skapare: Jonas Widen
; Datum:   20030502
; Rev:     R1A
;
;
;*****************************************************************************

include <p16f877.inc>

CBLOCK 0x020 ;bank 0
I
X
CC
M
XM
REST
HI
LO
TEMP0
TEMP1
VARV
DELt1
DELt2
DELt3
DELt4
smallcount
bigcount
count
tmp
endc

; Start at the reset vector
org 0x000
nop

;***** Program start *******
Start

banksel     PORTC ;bank 0
clrf PORTC ;clear PortC
clrf PORTD ;clear PortD

banksel OPTION_REG ;Bank 1
clrf TRISC ;PortC alla utgångar
clrf TRISD ;PortD alla utgångar

banksel PORTC ;Bank 0
movlw 0
movwf PORTC



;***** AD-omvandling init *******
;Input: RA3
;Vref:  5.0V (Vdd o Vss)
;********************************
init bsf STATUS,5 ;RP=1

movlw B'00000100' ;RA=AIN0 RA1=AIN1 RA3=AIN3 Vref=Vdd o Vss

movwf ADCON1 ;vänster justerad
bcf STATUS,5 ;RP=0
movlw B'01011001' ;ADCS=01 ADON=1 RAIN3
movwf ADCON0
call Delay1 ;För A/D ska starta

;***** Serie Port init *********
; Initiering 9600,8,N,1
;*******************************

bsf STATUS,5 ;RP=1
movlw D'31'
movwf SPBRG ;Baud 9600
bcf TXSTA,2 ;BRGH=0 (slow)
bcf TXSTA,4 ;SYNC=0
bcf STATUS,5 ;RP=0
bsf H'18',7 ;SPEN=1
bsf STATUS,5 ;RP=1
bsf TXSTA,5 ;TXEN=1

;***** Main program ******
Main bcf STATUS,5 ;RP=0

call CMRR

next goto next

;----------------------------------------------
; CMRR Test
;----------------------------------------------
;******** CMRR measurement ********
CMRR movlw B'00000010' ;Relä signalväg CMRR

movwf PORTD
call Delay1

movlw 0x00 ;Inställning Dummy
movwf bigcount ;Big resistans x1000 ohm
movlw 0x00
movwf smallcount ;Small resistans x10 ohm
call Measure

movlw 0x00 ;Inställning 30mV
movwf bigcount ;Big resistans x1000 ohm
movlw 0x2A
movwf smallcount ;Small resistans x10 ohm
call Measure

movlw 0x00 ;Inställning 60mV
movwf bigcount ;Big resistans x1000 ohm
movlw   0x55
movwf smallcount ;Small resistans x10 ohm
call Measure

movlw 0x01 ;Inställning 90mV
movwf bigcount ;Big resistans x1000 ohm
movlw 0x37
movwf smallcount ;Small resistans x10 ohm
call Measure



movlw 0x02 ;Inställning 120mV
movwf bigcount ;Big resistans x1000 ohm
movlw 0x14
movwf smallcount ;Small resistans x10 ohm
call Measure

movlw 0x03 ;Inställning 150mV
movwf bigcount ;Big resistans x1000 ohm
movlw 0x07
movwf smallcount ;Small resistans x10 ohm
call Measure

movlw 0x04 ;Inställning 180mV
movwf bigcount ;Big resistans x1000 ohm
movlw 0x0B
movwf smallcount ;Small resistans x10 ohm
call Measure

movlw 0x05 ;Inställning 210mV
movwf bigcount ;Big resistans x1000 ohm
movlw 0x12
movwf smallcount ;Small resistans x10 ohm
call Measure

movlw 0x06 ;Inställning 240mV
movwf bigcount ;Big resistans x1000 ohm
movlw 0x18
movwf smallcount ;Small resistans x10 ohm
call Measure

movlw 0x07 ;Inställning 270mV
movwf bigcount ;Big resistans x1000 ohm
movlw 0x26
movwf smallcount ;Small resistans x10 ohm
call Measure

movlw 0x08 ;Inställning 300mV
movwf bigcount ;Big resistans x1000 ohm
movlw 0x3D
movwf smallcount ;Small resistans x10 ohm
call Measure

movlw 0x09 ;Inställning 330mV
movwf bigcount ;Big resistans x1000 ohm
movlw 0x44
movwf smallcount ;Small resistans x10 ohm
call Measure

movlw 0x0A ;Inställning 360mV
movwf bigcount ;Big resistans x1000 ohm
movlw 0x48
movwf smallcount ;Small resistans x10 ohm
call Measure

movlw 0x0C ;Inställning 390mV
movwf bigcount ;Big resistans x1000 ohm
movlw 0x1F
movwf smallcount ;Small resistans x10 ohm
call Measure

movlw 0x0C ;Inställning 420mV
movwf bigcount ;Big resistans x1000 ohm
movlw 0x5C
movwf smallcount ;Small resistans x10 ohm
call Measure



movlw 0x0D ;Inställning 450mV
movwf bigcount ;Big resistans x1000 ohm
movlw 0x5A
movwf smallcount ;Small resistans x10 ohm
call Measure

movlw 0x0F ;Inställning 480mV
movwf bigcount ;Big resistans x1000 ohm
movlw 0x15
movwf smallcount ;Small resistans x10 ohm
call Measure

movlw 0x10 ;Inställning 510mV
movwf bigcount ;Big resistans x1000 ohm
movlw 0x26
movwf smallcount ;Small resistans x10 ohm
call Measure

movlw 0x11 ;Inställning 540mV
movwf bigcount ;Big resistans x1000 ohm
movlw 0x3B
movwf smallcount ;Small resistans x10 ohm
call Measure

movlw 0x12 ;Inställning 570mV
movwf bigcount ;Big resistans x1000 ohm
movlw 0x40
movwf smallcount ;Small resistans x10 ohm
call Measure

movlw 0x13 ;Inställning 600mV
movwf bigcount ;Big resistans x1000 ohm
movlw 0x5F
movwf smallcount ;Small resistans x10 ohm
call Measure

movlw 0x15 ;Inställning 630mV
movwf bigcount ;Big resistans x1000 ohm
movlw 0x05
movwf smallcount ;Small resistans x10 ohm
call Measure

movlw 0x16 ;Inställning 660mV
movwf bigcount ;Big resistans x1000 ohm
movlw 0x20
movwf smallcount ;Small resistans x10 ohm
call Measure

movlw 0x17 ;Inställning 690mV
movwf bigcount ;Big resistans x1000 ohm
movlw 0x27
movwf smallcount ;Small resistans x10 ohm
call Measure

movlw 0x18 ;Inställning 720mV
movwf bigcount ;Big resistans x1000 ohm
movlw 0x5D
movwf smallcount ;Small resistans x10 ohm
call Measure

movlw 0x19 ;Inställning 750mV
movwf bigcount ;Big resistans x1000 ohm
movlw 0x43
movwf smallcount ;Small resistans x10 ohm
call Measure



movlw 0x1B ;Inställning 780mV
movwf bigcount ;Big resistans x1000 ohm
movlw 0x07
movwf smallcount ;Small resistans x10 ohm
call Measure

movlw 0x1C ;Inställning 810mV
movwf bigcount ;Big resistans x1000 ohm
movlw 0x1D
movwf smallcount ;Small resistans x10 ohm
call Measure

goto next

Measure call SDW
call BDW

nextS call SOneUP ;Ställer in Finpot
decfsz smallcount,f
goto nextS

nextB call BOneUP ;Ställer in Grovpot
decfsz bigcount,f
goto nextB

call DriftAD ;A/D omv
bsf PORTC,7 ;A/D rutin klar
call BCDconv ;BCD konvertering
call Send ;Skicka resultat RS232
call PUSH
return

;***** Skicka tecken *****
Send bcf STATUS,5 ;RP=0

movf CC,0 ;100- tal
addlw H'30' ;ASCII
movwf TXREG
bsf STATUS,5 ;RP=1

empty btfss TXSTA,1
goto empty
bcf STATUS,5 ;RP=0
movf X,0 ;10- tal
addlw H'30' ;ASCII
movwf TXREG
bsf STATUS,5 ;RP=1

empty2 btfss TXSTA,1
goto empty2
bcf STATUS,5 ;RP=0
movf I,0 ;1- tal
addlw H'30' ;ASCII
movwf TXREG
bsf STATUS,5 ;RP=1

empty5 btfss TXSTA,1
goto empty5
bcf STATUS,5 ;RP=0
movlw H'0D' ;CR (Return)
movwf TXREG
return



;***** BCD-omvandling 16-bit *****
BCDconv clrf I ;En tal

clrf X ;Tio tal
clrf CC ;Hundra tal
clrf M ;Tusen tal
clrf XM ;Tio tusen tal
movlw I
movwf 4 ;adress I till FSR

loop call DivX
movf REST,0
movwf 0
movf HI,1 ;MSByte = HIGH Z påverkas
btfss STATUS,2 ;Kvoten = 0?
goto nextt
movf LO,1 ;LSByte = LOW z påverkas
btfss STATUS,2 ;
goto nextt
return

nextt incf FSR,1 ;Hämta nästa
goto loop

;***** DivX dividera med tio 16-bit *****
DivX clrf TEMP0

clrf TEMP1
incf HI
movlw H'0A'

loop1 subwf LO,1
btfsc STATUS,0 ;Carry = 0 -> låna
goto next1
decfsz HI,1
goto next1
nop
nop
nop
addwf LO,0
movwf REST
movf TEMP0,0
movwf HI
movf TEMP1,0
movwf LO
return

next1 incf TEMP1,1
btfsc STATUS,2
incf TEMP0,1
goto loop1

; -- Push rutine --------
PUSH
WPush btfsc PORTB,0

goto WPush
call Delay1
call Delay1
call Delay1
call Delay1
call Delay1
return



;******* Drift A/D measurment *********
DriftAD bsf ADCON0,2 ;Starta AD-Omv

nop
nop

WaitAD btfss PIR1,ADIF ;Vänta A/D omv
goto WaitAD
movf ADRESL,0 ;AD-värde 8-bitar W-reg
movwf LO
movlw 0x00
movwf HI ;Noll i MSByte
return

;****** big one step up *******
BOneUP movlw 0x1F

movwf PORTC
call Delay4
movlw 0x17
movwf PORTC
call Delay4
movlw 0x1F
movwf PORTC
call Delay4
movlw 0x37
movwf PORTC
call Delay4
movlw 0x3F
movwf PORTC ;
return

;******** small one step up *******
SOneUP movlw 0x3B

movwf PORTC
call Delay4
movlw 0x3A
movwf PORTC
call Delay4
movlw 0x3B
movwf PORTC
call Delay4
movlw 0x3E
movwf PORTC
call Delay4
movlw 0x3F
movwf PORTC
return

;****** big step down *********
BDW movlw d'100'

movwf tmp
bd call BOneDW

decfsz tmp,f
goto bd
return

;****** small step down *******
SDW movlw d'100'

movwf tmp
sd call SOneDW

decfsz tmp,f
goto sd
return

;****** small one step down *******
SOneDW movlw 0x19

movwf PORTC
call Delay4



movlw 0x18
movwf PORTC
call Delay4
movlw 0x19
movwf PORTC
call Delay4
movlw 0x1C
movwf PORTC
call Delay4
movlw 0x1D
movwf PORTC
return

;****** big one step down *******
BOneDW movlw 0x0D

movwf PORTC
call Delay4
movlw 0x05
movwf PORTC
call Delay4
movlw 0x0D
movwf PORTC
call Delay4
movlw 0x25
movwf PORTC
call Delay4
movlw 0x2D
movwf PORTC
return

;****** Delay loopar  *******
Delay1 movlw   d'252'

movwf   DELt1
movlw   D'252'  

Delay2 movwf   DELt2 ; Delay 100ms
movlw   D'01'
movwf   DELt3
movwf   DELt4

Delay3 nop
decfsz  DELt1,f
goto    Delay3
decfsz  DELt2,f
goto    Delay3
decfsz  DELt3,f
goto    Delay3
decfsz  DELt4,f
goto    Delay3
return

Delay4 movlw   d'22' ; Delay 25us
movwf   DELt1
movlw   d'01'
goto Delay2

Delay5 movlw   d'156' ; Delay 375us
movwf   DELt1
movlw   D'15'
goto Delay2

end



Bilaga G. Testprogram 50 Hertz filter
list p=16f877

;*****************************************************************************
; Beskrivning: Assemblerprogrammet utför test av 50Hz filter på myoelektroder
; i området 0,1mV - 3,0mV rms. Programmet är skrivet för att på ett
; enkelt sätt ska kunna ändras för laborationsmätningar.
; Kontrollsignalen från elektroden A/D omvandlas med 8-bitars
; upplösning och kommer att skickas över RS232 till ett terminalprogram.
; Terminalprogrammet bör kunna göra radbyte vid CR och
; värdena presenteras i decimalform.
;
; Testad med elektrod Otto Bock 13E125
;
; Skapare: Jonas Widen
; Datum:   20030502
; Rev:     R1A
;
;
;*****************************************************************************

include <p16f877.inc>

CBLOCK 0x020 ;bank 0
I
X
CC
M
XM
REST
HI
LO
TEMP0
TEMP1
VARV
DELt1
DELt2
DELt3
DELt4
smallcount
bigcount
count
tmp
endc

; Start at the reset vector
org 0x000
nop

;***** Program start *******
Start

banksel     PORTC ;bank 0
clrf PORTC ;clear PortC
clrf PORTD ;clear PortD

banksel OPTION_REG ;Bank 1
clrf TRISC ;PortC alla utgångar
clrf TRISD ;PortD alla utgångar

banksel PORTC ;Bank 0
movlw 0
movwf PORTC



;***** AD-omvandling init *******
;Input: RA3
;Vref:  5.0V (Vdd o Vss)
;********************************
init bsf STATUS,5 ;RP=1

movlw B'00000100' ;RA=AIN0 RA1=AIN1 RA3=AIN3 Vref=Vdd o Vss
movwf ADCON1 ;Vänster justerad
bcf STATUS,5 ;RP=0
movlw B'01011001' ;ADCS=01 ADON=1 RAIN3
movwf ADCON0
call Delay1 ;För A/D ska starta

;***** Serie Port init *********
; Initiering 9600,N,8,1
;*******************************

bsf STATUS,5 ;RP=1
movlw D'31'
movwf SPBRG ;Baud 9600
bcf TXSTA,2 ;BRGH=0 (slow)
bcf TXSTA,4 ;SYNC=0
bcf STATUS,5 ;RP=0
bsf H'18',7 ;SPEN=1
bsf STATUS,5 ;RP=1
bsf TXSTA,5 ;TXEN=1

;***** Main program ******
Main bcf STATUS,5 ;RP=0

call Femtio

next goto next

;----------------------------------------------
; 50 Hertz test
;----------------------------------------------
;******** Femtio Hz measurement ********
Femtio movlw B'00000111' ;Relä signalväg 50Hz filter

movwf PORTD
call Delay1

movlw 0x00 ;Inställning Dummy
movwf bigcount ;Big resistans x1000 ohm
movlw 0x00
movwf smallcount ;Small resistans x10 ohm
call Measure

movlw 0x01 ;Inställning 0,1mV
movwf bigcount ;Big resistans x1000 ohm
movlw 0x19
movwf smallcount ;Small resistans x10 ohm
call Measure

movlw 0x03 ;Inställning 0,2mV
movwf bigcount ;Big resistans x1000 ohm
movlw   0x31
movwf smallcount ;Small resistans x10 ohm
call Measure

movlw 0x06 ;Inställning 0,3mV
movwf bigcount ;Big resistans x1000 ohm
movlw 0x22

movwf smallcount ;Small resistans x10 ohm
call Measure



movlw 0x09 ;Inställning 0,4mV
movwf bigcount ;Big resistans x1000 ohm
movlw 0x2E
movwf smallcount ;Small resistans x10 ohm
call Measure

movlw 0x0C ;Inställning 0,5mV
movwf bigcount ;Big resistans x1000 ohm
movlw 0x3E
movwf smallcount ;Small resistans x10 ohm
call Measure

movlw 0x0F ;Inställning 0,6mV
movwf bigcount ;Big resistans x1000 ohm
movlw 0x2E
movwf smallcount ;Small resistans x10 ohm
call Measure

movlw 0x12 ;Inställning 0,7mV
movwf bigcount ;Big resistans x1000 ohm
movlw 0x39
movwf smallcount ;Small resistans x10 ohm
call Measure

movlw 0x16 ;Inställning 0,8mV
movwf bigcount ;Big resistans x1000 ohm
movlw 0x00
movwf smallcount ;Small resistans x10 ohm
call Measure

movlw 0x19 ;Inställning 0,9mV
movwf bigcount ;Big resistans x1000 ohm
movlw 0x21
movwf smallcount ;Small resistans x10 ohm
call Measure

movlw 0x1C ;Inställning 1,0mV
movwf bigcount ;Big resistans x1000 ohm
movlw 0x23
movwf smallcount ;Small resistans x10 ohm
call Measure

movlw 0x1F ;Inställning 1,1mV
movwf bigcount ;Big resistans x1000 ohm
movlw 0x36
movwf smallcount ;Small resistans x10 ohm
call Measure

movlw 0x22 ;Inställning 1,2mV
movwf bigcount ;Big resistans x1000 ohm
movlw 0x28
movwf smallcount ;Small resistans x10 ohm
call Measure

movlw 0x24 ;Inställning 1,3mV
movwf bigcount ;Big resistans x1000 ohm
movlw 0x1D
movwf smallcount ;Small resistans x10 ohm
call Measure

movlw 0x27 ;Inställning 1,4mV
movwf bigcount ;Big resistans x1000 ohm
movlw 0x38
movwf smallcount ;Small resistans x10 ohm
call Measure

movlw 0x2A ;Inställning 1,5mV



movwf bigcount ;Big resistans x1000 ohm
movlw 0x29
movwf smallcount ;Small resistans x10 ohm
call Measure

movlw 0x2C ;Inställning 1,6mV
movwf bigcount ;Big resistans x1000 ohm
movlw 0x46
movwf smallcount ;Small resistans x10 ohm
call Measure

movlw 0x31 ;Inställning 1,7mV
movwf bigcount ;Big resistans x1000 ohm
movlw 0x00
movwf smallcount ;Small resistans x10 ohm
call Measure

movlw 0x34 ;Inställning 1,8mV
movwf bigcount ;Big resistans x1000 ohm
movlw 0x2A
movwf smallcount ;Small resistans x10 ohm
call Measure

movlw 0x37 ;Inställning 1,9mV
movwf bigcount ;Big resistans x1000 ohm
movlw 0x29
movwf smallcount ;Small resistans x10 ohm
call Measure

movlw 0x3A ;Inställning 2,0mV
movwf bigcount ;Big resistans x1000 ohm
movlw 0x35
movwf smallcount ;Small resistans x10 ohm
call Measure

movlw 0x3E ;Inställning 2,1mV
movwf bigcount ;Big resistans x1000 ohm
movlw 0x00
movwf smallcount ;Small resistans x10 ohm
call Measure

movlw 0x41 ;Inställning 2,2mV
movwf bigcount ;Big resistans x1000 ohm
movlw 0x39
movwf smallcount ;Small resistans x10 ohm
call Measure

movlw 0x44 ;Inställning 2,3mV
movwf bigcount ;Big resistans x1000 ohm
movlw 0x2E
movwf smallcount ;Small resistans x10 ohm
call Measure

movlw 0x47 ;Inställning 2,4mV
movwf bigcount ;Big resistans x1000 ohm
movlw 0x2A
movwf smallcount ;Small resistans x10 ohm
call Measure

movlw 0x4A ;Inställning 2,5mV
movwf bigcount ;Big resistans x1000 ohm
movlw 0x45
movwf smallcount ;Small resistans x10 ohm
call Measure



movlw 0x5A ;Inställning 3,0mV
movwf bigcount ;Big resistans x1000 ohm
movlw 0x00
movwf smallcount ;Small resistans x10 ohm
call Measure

goto next

Measure call SDW
call BDW

nextS call SOneUP ;Ställer in Finpot
decfsz smallcount,f
goto nextS

nextB call BOneUP ;Ställer in Grovpot
decfsz bigcount,f
goto nextB

call DriftAD ;A/D omv
bsf PORTC,7 ;A/D rutin klar
call BCDconv ;BCD konvertering
call Send ;Skicka resultat RS232
call PUSH
return

;***** Skicka tecken *****
Send bcf STATUS,5 ;RP=0

movf CC,0 ;100- tal
addlw H'30' ;ASCII
movwf TXREG
bsf STATUS,5 ;RP=1

empty btfss TXSTA,1
goto empty
bcf STATUS,5 ;RP=0
movf X,0 ;10- tal
addlw H'30' ;ASCII
movwf TXREG
bsf STATUS,5 ;RP=1

empty2 btfss TXSTA,1
goto empty2
bcf STATUS,5 ;RP=0
movf I,0 ;1- tal
addlw H'30' ;ASCII
movwf TXREG
bsf STATUS,5 ;RP=1

empty5 btfss TXSTA,1
goto empty5
bcf STATUS,5 ;RP=0
movlw H'0D' ;CR (Return)
movwf TXREG
return



;***** BCD-omvandling 16-bit *****
BCDconv clrf I ;En tal

clrf X ;Tio tal
clrf CC ;Hundra tal
clrf M ;Tusen tal
clrf XM ;Tio tusen tal
movlw I
movwf 4 ;adress I till FSR

loop call DivX
movf REST,0
movwf 0
movf HI,1 ;MSByte = HIGH Z påverkas
btfss STATUS,2 ;Kvoten = 0?
goto nextt
movf LO,1 ;LSByte = LOW z påverkas
btfss STATUS,2 ;
goto nextt
return

nextt incf FSR,1 ;Hämta nästa

goto loop

;***** DivX dividera med tio 16-bit *****
DivX clrf TEMP0

clrf TEMP1
incf HI
movlw H'0A'

loop1 subwf LO,1
btfsc STATUS,0 ;Carry = 0 -> låna
goto next1
decfsz HI,1
goto next1
nop
nop
nop
addwf LO,0
movwf REST
movf TEMP0,0
movwf HI
movf TEMP1,0
movwf LO
return

next1 incf TEMP1,1
btfsc STATUS,2
incf TEMP0,1
goto loop1

; -- Push rutine --------
PUSH
WPush btfsc PORTB,0

goto WPush
call Delay1
call Delay1
call Delay1
call Delay1
call Delay1
return



;******* Drift A/D measurment *********
DriftAD bsf ADCON0,2 ;Starta AD-Omv

nop
nop

WaitAD btfss PIR1,ADIF ;Vänta A/D omv
goto WaitAD
movf ADRESL,0 ;AD-värde 8-bitar W-reg
movwf LO
movlw 0x00
movwf HI ;Noll i MSByte
return

;****** big one step up *******
BOneUP movlw 0x1F

movwf PORTC
call Delay4
movlw 0x17
movwf PORTC
call Delay4
movlw 0x1F
movwf PORTC
call Delay4
movlw 0x37
movwf PORTC
call Delay4
movlw 0x3F
movwf PORTC
return

;******** small one step up *******
SOneUP movlw 0x3B

movwf PORTC
call Delay4
movlw 0x3A
movwf PORTC
call Delay4
movlw 0x3B
movwf PORTC
call Delay4
movlw 0x3E
movwf PORTC
call Delay4
movlw 0x3F
movwf PORTC
return

;****** big step down *********
BDW movlw d'100'

movwf tmp
bd call BOneDW

decfsz tmp,f
goto bd
return

;****** small step down *******
SDW movlw d'100'

movwf tmp
sd call SOneDW

decfsz tmp,f
goto sd
return



;****** small one step down *******
SOneDW movlw 0x19

movwf PORTC
call Delay4
movlw 0x18
movwf PORTC
call Delay4
movlw 0x19
movwf PORTC
call Delay4
movlw 0x1C
movwf PORTC
call Delay4
movlw 0x1D
movwf PORTC
return

;****** big one step down *******
BOneDW movlw 0x0D

movwf PORTC
call Delay4
movlw 0x05
movwf PORTC
call Delay4
movlw 0x0D
movwf PORTC
call Delay4
movlw 0x25
movwf PORTC
call Delay4
movlw 0x2D
movwf PORTC
return

;****** Delay loopar  *******
Delay1 movlw   d'252'

movwf   DELt1
movlw  D'252'  

Delay2 movwf  DELt2 ; Delay 100ms
movlw   D'01'
movwf   DELt3
movwf   DELt4

Delay3 nop
decfsz  DELt1,f
goto    Delay3
decfsz  DELt2,f
goto    Delay3
decfsz  DELt3,f
goto    Delay3
decfsz  DELt4,f
goto    Delay3
return

Delay4 movlw   d'22' ; Delay 25us
movwf   DELt1
movlw   d'01'
goto    Delay2

Delay5 movlw   d'156' ; Delay 375us
movwf   DELt1
movlw   D'15'
goto    Delay2

end



Ladda en adresspekare med
adressen till entalsregistret

               Anropa divX

Bilaga H. Flödesschema BCDconv rutinen

Är HI = 0
Nej

Ja

Minska adresspekaren
            med ett

Är LO = 0
Nej

         Ja

       Return

Nollställ register I (ental),X (tiotal),
CC (hundratal), M (tusental)

Placera innehållet i variabel REST i det register
som adresspekaren anger.

Ladda adresspekare med adressen till
enhetsregistret.

              Anropa Divx



Nollställer kvoträknaren. Kvoträknaren måste vara 16 bitar
lång och får utgöras av variablerna TEMP0 och TEMP1

Öka variabler HI med ett.

Ladda W med 10 decimalt.

Variabel LO = LO - W

    LO < 0 ?
Nej

          Ja

Minska LO med ett.

    LO = 0 ?
                   Nej

Ja

Öka kvoträknaren med ett:
  TEMP1 = TEMP1 + 1

TEMP 1 = 0
            ?     Nej
          Ja

TEMP 0 = TEMP 0 + 1

           W = W + LO

            REST = W

          HI  = TEMP 0

          LO = TEMP 1

               Return

Bilaga I. Flödesschema DivX rutinen



Bilaga J. Flödesschema subrutinen BoneUP

Aktivera  /CS och U

Räkna upp räknaren i X9C104.
 (/INC = 0)

Spara ej den sista positionen i minnet

Retur



Bilaga K. Flödesschema subrutinen BoneDW

Aktivera  /CS och /D

Räkna ner räknaren i X9C104.
 (/INC =0)

Spara ej den sista positionen i minnet

Retur



Bilaga L. Flödesschema testprogram

Port initiering: Port C,D utgångar

A/D initiering

Serieport initiering

            Inställning av signalväg

     Utför mätning, Measure

     Hämta inställningar för ny mätning

            End



Bilaga L. Flödesschema testprogram,
Measure

   Inställning digital potentiometer

        Starta A/D- omvandling

                  BCDconv
                av resultatet

 DivX

    Skicka tecken på seriell porten

Hämta nya värden för ny mätning.



Bilaga M. Mätresultat elektrod 200088



Bilaga M. Mätresultat elektrod 200088



Bilaga N. Mätresultat elektrod 300061



Bilaga N. Mätresultat elektrod 300061



Bilaga O. Mätresultat elektrod 300069



Bilaga O. Mätresultat elektrod 300069



Bilaga P. Mätresultat elektrod 301092



Bilaga P. Mätresultat elektrod 301092



Bilaga Q. Första simuleringsresultatet

Simulerings resultat av känslighet elektrod 200088 1uV - 33uV (rms)
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