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Sammanfattning 
 
Detta exjobb är utfört på Saab Bofors Dynamics i Karlskoga och undersöker en 
teknik för avståndsmätning med hjälp av laser. Tekniken som har undersökts kallas 
Constant Fraction Detection (CFD). Kortfattat innebär det att den mottagna 
laserpulsen från sändaren delas upp i två lika delar. Den ena delen fördröjs en halv 
pulsbredd och inverteras för att sedan adderas med originalpulsen. Kurvan får då 
formen av ett liggande ’S’ och nollnivån kan detekteras för att stoppa tidmätningen. 
Detta gör att tidmätningen är oberoende av den mottagna laserpulsens amplitud. CFD 
tekniken ger också fördelen att noggrann data erhålls för varje skickad puls, vilket 
innebär att mätvärden kan samlas in med en hög frekvens. I arbetet undersöks en 
mätfrekvens på 10kHz och detta ska i förlängningen kunna göra det möjligt att 
implementera en skanningsfunktion för att t.ex. avbilda en terräng från ett flygande 
föremål. 
 
Arbetet innehåller både analog och digital elektronik vilket gör designen komplex. 
Hela detektorn konstruerades med analog elektronik, från signalbehandling av den 
reflekterade laserpulsen till generering av en spänningsnivå som representation för 
avståndet. Den analoga delen styrs av digitala kontrollsignaler genererade av en 
FPGA, som också utför beräkningar för att konvertera spänningsnivån till ett avstånd 
och visa resultatet på en display.  
 
En stor del av arbetet gick åt till att ta fram en layout och konstruera ett ytmonterat 
kretskort och därför går rapporten igenom hela utvecklingsprocessen, från 
kravspecifikation till konstruktion och verifiering av prototyp. 
 
Slutsatsen är att CFD tekniken är en lämplig teknik för avståndsmätning med krav på 
snabb insamling av data. Prototypen har en tillräckligt god precision vid stabil 
amplitud och kunde vid redovisningstillfället kopplas upp i laborationsuppkoppling 
för demonstration. Däremot uppnåddes aldrig amplitudoberoende och orsaken till 
detta konstaterades. Med fortsatt utveckling borde problemet kunna åtgärdas. 
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Förord 
 
Den här rapporten är en redovisning av resultatet av vårt examensarbete utfört på 
Saab Bofors Dynamics i Karlskoga. Examensarbetet omfattar 20 poäng och är en del 
av civilingenjörsutbildningen Elektronikdesign vid Linköpings Universitet, Campus 
Norrköping. Arbetet utfördes augusti till december 2004. 
 
Under arbetets gång har möjlighet getts till användning av de modernaste 
programvaror för elektronikkonstruktion, samt tillfälle att ta fram ett kretskort enligt 
de principer som används i dagens ledande teknikföretag. Därmed har författarna fått 
prova på att arbeta med många olika delar som ingår i utvecklingen av en produkt. 
Det har känts som ett stort privilegium och för detta vill vi tacka Saab Bofors 
Dynamics. 
 
Vi vill också tacka vår handledare på företaget, Tomas Karlsson, som hjälpt oss in på 
rätt spår när vi varit på villovägar och vår handledare på ITN, Adriana Serban 
Craciunescu, för all hjälp med rapporten. 
 
Ett stort tack också till Patrick Haglén, Per-Anders Carlsson, Jonathan Henricsson, 
Daniel Age och Sune Höök som stöttat och hjälpt oss under arbetets gång. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Saab Technologies har arbetat i 60 år med högteknologiska system för både den civila 
och den militära marknaden. Idag är koncernens huvudsakliga fokus riktat mot 
försvar, flyg och rymd. Den totala omsättningen uppgår till cirka 17 000 Mkr/år och 
försvarsverksamheten står för ungefär tre fjärdedelar av den. 
 
Koncernen består av affärsområdena Saab Systems and Electronics, Saab Aerospace, 
Saab Technical Support and Services, Saab Bofors Dynamics, Saab Ericsson Space 
och Saab Aviation Services och har totalt drygt 14 000 anställda. 
 
Detta examensarbete har utförts åt Saab Bofors Dynamics (SBD), tidigare Saab 
Dynamics och Bofors Missiles. Företaget utvecklar militära robotsystem, 
pansarvärnssystem och undervattensystem. Flertalet av de avancerade systemen tas 
fram åt det svenska försvaret, men SBD deltar även i ett antal internationella projekt. 
Den årliga omsättningen hos SBD är ca 2 700 Mkr och företaget har cirka 1 900 
anställda.  
 
Att konstruera avståndsmätare med hjälp av laser är ingen nyhet på SBD. Flera 
robotsystem använder sig av avståndsmätare för att kontrollera vilken höjd de flyger 
på. Dessa föregående system är väldigt stabila och exakta, men lösningarna innehåller 
tidskrävande analog signalbehandling och digitala beräkningar för att ta fram 
avståndet. Därför var SBD intresserade av att underöka en annan teknik där man 
kunde få ett värde på avståndet omedelbart efter mätpulsen träffat mottagaren. På 
detta sätt skulle stora mängder data kunna samlas in genom att skicka ut mätpulser 
med hög frekvens. I förlängningen skulle en sådan lösning kunna förses med en 
skanningsmekanik så att det på så sätt blir möjligt att bygga upp en 3D bild av ett 
föremål eller en terräng. 
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Grundprincipen för laseravståndsmätare är att mäta den tid det tar för en laserpuls att 
färdas mellan laserkällan och objektet man vill mäta avståndet till. Då hastigheten för 
ljuset är känt kan avståndet räknas ut. För att få en så bra noggrannhet som möjligt 
måste tidmätningen vara väldigt exakt. Tidmätningen startar när laserpulsen lämnar 
laserkällan, problemet är när tidmätningen ska stoppas. För att säkerställa en exakt 
tidmätning undersöks i denna rapport tekniken ”Constant Fraction Detection”, CFD. 
 

1.2 Problembeskrivning 

Problemet vid konstruktion av mottagarenheten på en avståndsmätare är 
noggrannheten på tidmätningen. Eftersom pulsen färdas i ljusets hastighet orsakar 
små tidvariationer stora skillnader i avstånd. Pulsbredden är satt till 50 ns och 
tidmätningen måste ske på exakt samma ställe längs den mottagna pulsen för varje 
sänd puls. Den reflekterade pulsen kommer variera markant i amplitud beroende på 
avståndet till objektet och ytan som laserstrålen träffar. Att stoppa tidmätningen när 
den mottagna laserpulsen uppnått en viss amplitud ger därför ett väldigt osäkert värde 
på tiden och kan inte anses vara ett alternativ. Därför utreds istället 
detekteringstekniken CFD. 
 
Eftersom precisionen på tiden är så viktig innebär även små fördröjningar i 
elektroniken stora fel i avståndsmätningen. Fördröjningar i elektroniken är 
oundvikliga eftersom komponenterna i verkligheten inte uppför sig idealt. Därför är 
det viktigt att alla tidsfördröjningar är linjära så att de kan kompenseras för innan 
resultatet visas. Om tidsfelen däremot är icke-linjära är det mycket svårare, om ens 
möjligt, att kompensera för dem i slutet.    
 

1.3 Syfte och avgränsningar 

Syftet med arbetet var dels att få förståelse för och applicera CFD-tekniken på en 
laseravståndsmätare, men också att få en helhetsbild över hur företaget arbetar genom 
hela kedjan av utveckling från kravspecifikation till konstruktion och verifikation av 
prototyp. Arbetet koncentrerades på avståndsmätarens detektor i mottagaren där 
själva CFD-tekniken tillämpas. Här var företaget intresserade av att ta reda på 
svårigheter och flaskhalsar för tekniken och på så sätt få en möjlighet att bedöma 
antalet manstimmar behövda för att få fram en användbar produkt i framtiden. 
 
De avgränsningar som gjorts är att avståndsmätaren ska kunna mäta ett intervall på 0 
till 10 meter och att skannerfunktionen inte ska implementerats. Laserpulskretsen 
klarar ge pulsbredder ner till 10 ns, men pulsbredden som ska användas är 50 ns, 
vilket kommer underlätta designen med avseende på högfrekventa störningar. Övriga 
delar i avståndsmätaren, så som laserpulskrets och mottagardiod, har tagits fram i 
tidigare examensarbeten på SBD och antas fungera. Tyngden läggs därför på 
mottagardelen och speciellt CFD tekniken. Läsaren av rapporten förväntas ha en 
allmän teknisk förståelse och grundläggande kunskaper i elektronik. 
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1.4 Rapportens struktur 

• Teori 
Till en början beskrivs allmän teorin för utförandet av uppgiften, såsom CFD-
tekniken och hur systemet är uppbyggt.  

• Design och simulering 
Här beskrivs de olika komponenter som valts, varför de valdes, hur de fungerar 
och även de olika simuleringsverktyg som använts vid design och konstruktion.  

• Konstruktion 
I denna del redogörs det för hur hårdvaran tagits fram och hur arbetet gjorts rent 
praktiskt. Här redovisas också de resultat som mättes upp på de fysiska korten. 

• Resultat 
I slutet redovisas de resultat som erhållits, de slutsatser som dragits och de 
förbättringar som kan göras på systemet. 

• Bilagor 
Här biläggs appendix om grundläggande operationsförstärkarteorier, 
kretsscheman över designen, lagerstrukturer samt VHDL kod för styrning av 
logiken.
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2 Teoribakgrund 

2.1 Kravspecifikation 

I början av projektet gjordes avgränsningar för vilken prestanda avståndsmätaren ska 
klara av.  
• Pulsbredd. 

I samråd med handledaren fattades beslut om att använda 50 ns pulser på 
laserkällan, vilket motsvarar en frekvens på 20 MHz. Pulsgeneratorn klarar ner till 
10 ns pulsbredd, alltså en frekvens på 100 MHz, men då antogs HF störningarna 
bli alltför påtagliga och konstruktionen försvåras avsevärt.  

• Pulsform 
Signalen in till detektorn approximeras till en gaussisk puls. 

• Amplitud 
Systemet ska vara amplitudoberoende. 

• Räckvidd. 
Avståndsmätaren ska kunna detektera avstånd mellan 0 och 10 m. 

• Precision 
Noggrannheten ska ligga på några cm. 

• Mätfrekvens 
Mätningarna sker med 10 kHz, vilket innebär en uppdatering med 10 000 gånger i 
sekunden. På så sätt ska en skanningsfunktion kunna implementeras som tillåter 
skanning i hög hastighet, t.ex. en terräng från ett flygande objekt. Detta medför 
även att varje värde ska ha en tillförlitlig noggrannhet. Att bilda ett medelvärde av 
ett antal mätningar var inget alternativ 

• Konstruktion 
Detektorn ska kunna visas i laborationsuppkoppling vid redovisningstillfället. 
Detta innebar att en hel konstruktionsfas skulle hinnas med, från kravspecifikation 
via design och simulering till konstruktion och verifiering på hårdvara.  
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2.2 Constant Fraction Detection 

Att mäta ett avstånd genom att detektera tiden det tar för en laserpuls att färdas en 
viss sträcka ställer väldigt höga krav på noggrannheten i mätningen. Laserpulsen 
färdas med ljusets hastighet, 300 000 km/s, vilket gör att precisionen på tidmätningen 
måste ligga på tiotalet ps för att mätningen ska uppfylla kravspecifikationen. För att 
åstadkomma detta behövs en bra teknik för att få detektionen på exakt samma ställe 
längs den mottagna pulsen vid varje mätning. Den reflekterade pulsen vid mottagaren 
varierar i effekt beroende på olika faktorer såsom avstånd, målreflektion och 
atmosfäriska överföringsegenskaper. I detektorn har effekten transformerats till en 
spänningspuls och här räcker det inte att sätta en spänningströskel där värdet mäts när 
pulsen passerar. I ett sådant fall skulle mätningen flytta sig i tid beroende på amplitud 
och i vissa fall kanske inte ens nå över tröskeln, varpå mätvärdet inte registreras. För 
att lösa detta problem används en metod som kallas ”Constant Fraction Detection”, 
CFD. 
 
CFD åstadkoms genom att dela upp den inkommande pulsen i två kanaler, fördröja 
den ena kanalen halva pulsbredden och subtrahera den från originalet [1]. För att göra 
detta med elektronik fördröjs och inverteras signalen,  för att sedan summeras med 
originalsignalen. Resultatet blir en s-formad signal enligt Figur 2-1. Eftersom 
nollnivån i ett elektroniskt system alltid är enkel att detektera genom att använda jord 
som referens erhålls en exakt tidpunkt, som är lika för alla för alla pulser, då den 
summerade signalen passerar noll.  
 
Tidpunkten då signalen slår om från positiv till negativ spänning är 
amplitudoberoende och kan detekteras med en nollnivådetektor. Nollnivådetektorn 
fungerar i detta fall som en switch där utsignalen är bottnad i antingen maximal 
positiv eller negativ spänning beroende på insignalen.  

 
 

Figur 2-1. Principen för Constant Fraction Detection. 
 
Detekteringen är också oberoende av symmetri. Under teoridelen av detta arbete har 
pulsen approximerats till en gaussisk puls. Den verkliga pulsen är inte symmetrisk 
men det påverkar inte detektionen så länge pulsens form alltid är densamma. 
Utrustningen kommer att kalibreras i tid efter nollgenomgången och eftersom den 
beror på kurvans utseende är det essentiellt att formen inte ändras från puls till puls. 
 
En tydlig detektering sker för varje laserpuls och switchningen inträffar alltid på 
samma ställe i tiden mätt från när pulsen når mottagaren. Den tiden subtraheras från 
totala tiden i slutet av systemet innan beräkningen av avståndet görs. 
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2.3 Laser Radar Range Equation 

Insignalen till detektorn skapas av en laserpulskälla som sänder pulser med exakt 50 
ns pulsbredd. Pulsen studsar mot målet och den reflekterade signalen fångas upp av 
en mottagare belägen bredvid källan, enligt Figur 2-2. Tiden det tar för pulsen att 
färdas representerar dubbla sträckan mellan sändare och mål. Mottagaren är en 
lavinfotodiod som transformerar mottagen effekt till en ström. Fördelen med en 
lavinfotodiod gentemot vanliga fotodioder är den inbyggda förstärkningen som 
vanliga fotodioder inte har och det ger därför en fördel i tillämpningar där det krävs 
hög känslighet. Signalen går sedan genom en transimpedansförstärkare för att få en 
spänningspuls till detektorn. Konstruktion och teori om dessa steg finns i ett tidigare 
exjobb gjort på SBD.[10] 
 

 
Figur 2-2. Princip för laseravståndsmätare. 

 
Beroende på olika faktorer kommer amplituden på mottagen signal variera kraftigt, 
vilket medför att en analys av insignalen blir nödvändig innan konstruktionsarbetet 
inleds. För att beräkna amplituden på insignalen till detektorn måste effekten på den 
reflekterade laserpulsen vid mottagaren tas fram. Denna beräkning utförs lämpligen 
med ”Laser Radar Range Equation” som beräknar den mottagna effekten som en 
produkt av fyra termer. Dessa termer representerar de fysikaliska processerna: 
 
• Ljusets utbredning till målet 
• Reflektion av ljuset vid målet 
• Utbredning av det spridda ljuset till mottagaren 
• Uppsamlingen av det spridda ljuset vid mottagaren 
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Ekvationen ser ut som följer: 
 

44
4 2

2
2

2
2
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2

1 rAtAs
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D
r
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TKP
P

ηπ
ππϕ

η
Γ=  (2.1) 

 
 

Pr  = Mottagen signaleffekt [W] 
Ps  = Laserkällans effekt [W] 
K = Laserpulsens profilfunktion 
TA1  = Atmosfärisk överföring från källa till mål 
ηt  = Sändarens optiska effektivitet [%] 
ϕ  = Laserpulsens spridningsvinkel [rad] 
r1  = Avstånd från sändare till mål [m] 
Γ  = Målets lasermålarea i kvadratmeter [m2] 
TA2  = Atmosfärisk överföring från mål till mottagare 
r2  = Avstånd från mål till mottagare [m] 
D  = Mottagarens öppningsdiameter [m] 
ηr  = Mottagarens optiska effektivitet [%] 

 
Den första termen i ekvationen representerar den optiska effektdensiteten (W/m2 ) 
som riktas mot målet. Laserpulsens profilfunktion, K, är en normaliseringsfaktor som 
tar hänsyn till pulsens intensitet och målets position i förhållande till pulsen.  
Den andra termen (Γ) är målets lasermålarea, vilket är den area som representerar 
målets storlek. Produkten av de två första termerna beskriver den totala optiska 
effekten spridd av målet i mottagarens riktning.  
 
Den tredje termen är inversen av en sfärs area, reducerad av någon atmosfärisk 
försvagning, som har en radie lika med avståndet mellan mål och mottagare. 
Produkten av de tre första termerna är den optiska effekttätheten av den reflekterade 
pulsen vid mottagarens appretur. 
Den fjärde produkten är arean av mottagarens uppsamlings öppning, reducerad av en 
optisk effektivitetsfaktor. Den totala effekten mottagen och uppsamlad vid 
mottagaren representeras nu av produkten av alla fyra termerna.  
 

2.3.1 Anpassa och approximera ekvationen 

För ett stationärt eller långsamt förflyttande system gäller, r1 = r2 = r. För små relativa 
hastigheter (försumbar dopplerskift), för utomatmosfärisk användning, eller för 
partikel-domminerad atmosfärisk försvagning  är TA1 = TA2 = TA, d.v.s. atmosfäriska 
störningar approximeras till en term, TA. Ekvationen kan nu skrivas som: 
 

42

22

16 r
DTKPP trAs

r πϕ
ηηΓ

=   (2.2) 
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Detta är ett viktigt resultat som kan appliceras på ett stort antal system och det 
illustrerar beroendet för mottagen effekt mot avstånd för laserradars när de används 
mot oupplösta mål. Med oupplösta mål menas ett objekt vars vinkelyta är mindra än 
laserpulsens spridningsbredd och kan också refereras till som en punktkälla. 
 
Om man vidare förutsätter att detta inte gäller i fallet med den undersökta 
avståndsmätaren, alltså att objektets yta här är större än laserpulsens spridningsbredd, 
är lasermålarean proportionell mot arean av det belysta området. Det betyder att  Γ är 
proportionell mot både ϕ2 och r2. I detta fall kan pulsens profil approximeras till en 
uniform intensitetsfördelning, alltså konstant över det belysta området och ekvationen 
blir då slutligen: 
 

2

22

4r
DTP

P trAs
r

ηηρ
=   (2.3) 

 
där ρ är den totala hemisfäriska målreflektionen. Ekvationen illustrerar nu beroendet 
mellan mottagen effekt och inverterande kvadraten av avståndet för utbredda eller 
stora mål.  
 
Det är viktigt att göra en beräkning på hur stor insignalen blir under de sämsta 
förhållandena, ett s.k. ”worst case scenario”. Detta eftersom det finns risk att 
insignalen kan drunkna i bruset om den är för svag, vilket kan kompenseras med ett 
högre β0 värde för transimpedansförstärkaren, d.v.s. högre förstärkning. För att göra 
en sådan analys ställs följande antaganden upp. 
 
Prestanda för existerande utrustning på företaget och gjorda antaganden är: 
 

Ps  = 10 W 
TA = 1 (antag att atmosfäriska störningar inte påverkar) 
ρ  =  0.1 (0.1-0.9 beroende på vilken yta och vilken nyans) 
D  =  1cm (hänsyn taget till linsens inverkan) 
ηr = 90% (Den optiska effekt som passerar genom linsen, 

transmissionen är 90%) 
ηt = 90% (Samma lins används på både mottagare och 

sändare) 
r  = 10 m (som längst, alltså svagaste möjliga signal) 

 
De parametrar som tas hänsyn till är avståndet och målreflektionen. Atmosfäriska 
överföringsparametern TA tas ingen hänsyn till och de andra faktorerna är konstanter 
som är relaterade till utrustningen. 
 
Med dessa antaganden, när vi räknar med en svag signal, erhålls Pr = 0.2 uW. 
Lavinfotodioden har förstärkningen 70 A/W, vilket medför att strömmen ut blir Ir = 
14 uA. Transimpedansförstärkaren har i nuläget en förstärkningsfaktor β0 ~ 1000 
vilket ger en insignal till systemet på 14 mV. 
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Signalen har formen av en gaussisk puls med toppspänningen 14 mV. 
Toppspänningen kommer att variera i verkligheten, men det kan försummas eftersom 
hela CFD principen bygger på att detektera signalen oberoende av amplitud. Det 
viktiga är dock att amplituden är tillräckligt stor för att inte försvinna i det brus som 
finns i detektorn.  
 

2.4 Systemuppbyggnad 

Systemet kan delas upp i tre delar. Den första delen (1) signalbehandlar den mottagna 
laserpulsen enligt principen för CFD. Målet med den delen är att ta fram en stabil 
switch till Sample/Hold kretsen.  
Den andra delen (2) består av kretsar som genererar en spänningsrepresentation för 
den tid som ska mätas. Eftersom avstånd ska kunna mätas med 10 kHz ingår det även 
en buffert och lågpassfilter i denna del, för att utsignalen ska bli avläsbar.  
Tredje delen (3) är kontrollenheten som styr funktionen i kretsen. Hit räknas FPGA:n, 
A/D-omvandlaren, displayen och laserpulskretsen. Systemet är sammankopplat enligt 
Figur 2-3. 
 

Figur 2-3. Blockschema över systemets uppbyggnad. 
 

2.4.1 Signalbehandling av laserpulsen 

Pulsen som kommer från transimpedansförstärkaren är insignalen i detektorn. Första 
steget är att enligt principen för CFD skapa den signal som ska användas för att 
detektera nollgenomgången. Signalen fördröjs en halv pulsbredd och inverteras. Den 
fördröjda och inverterade signalen summeras sedan med originalpulsen så att en 
signal med formen av ett liggande S erhålls. Genom att mäta nollgenomgången på 
denna signal vet man alltid exakt när mätningen sker i förhållande till skickad puls. 
Pulsbredden är konstant från det att den sänds ut från laserkällan, vilket betyder att 
nollgenomgången alltid sker med samma fördröjning efter att den reflekterade pulsen 
träffar mottagaren. Eftersom detta blir en konstant tidsfördröjning över alla sträckor 
är det trivialt att ta med i beräkningarna för utsignalen. 
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Ett amplitudoberoende mätförlopp har nu skapats, vilket är en förutsättning eftersom 
den reflekterade pulsens amplitud inte är känd.  
 

 
Figur 2-4. Originalpulsen adderas med den fördröjda och inverterade pulsen och resultatet blir en 

kurva formad som ett liggande S. 
 
En nollnivådetektor används för att säkerställa en detektion på samma ställe längs 
insignalen för varje puls. Nollnivådetektorn jämför signalen med jord och ger 
maximal positiv utsignal när insignalen är positiv och maximal negativ utsignal när 
insignalen är negativ och kan sägas fungera som en switch för att stoppa 
tidmätningen. 
 
Pulsen som är insignal till detektorn har nu blivit en digital representation som slår 
om med en konstant fördröjning efter det att pulsen når mottagaren. Den signalen 
kommer att styra samplingen av utsignalen som kommer från rampgeneratorn. 
 

 
Figur 2-5. Insignalflöde med fokus på s-kurva och offsetspänning. 

 
Genom att låta summatorn ha en viss positiv offsetspänning kommer 
nollnivådetektorns utsignal att vara bottnad i maximal positiv utsignal ända till 
pulssignalen kommer. Den slår då om till maximal negativ utsignal när den 
summerade pulsen är negativ. Den tid signalen är negativ är den tid S/H-kretsen 
samplar sitt värde. När nollnivådetektorn slår om och blir positiv igen går S/H-kretsen 
över i ”Hold” läge och värdet hålls konstant tills nästa puls skickas och en ny 
samplingsperiod genereras. 
 

Fördröjning Signal in Inverterare Summator Nollnivådet. 
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2.4.2 Generering av spänningsrepresentation 

Målet med detektorn är att generera en utsignal som enkelt går att tolka som ett 
avstånd. Tiden från att pulsen skickats till den reflekterats och tagits emot igen 
representeras av olika spänningsnivåer. Utsignalen skickas tillbaka via en A/D 
omvandlare till FPGA:n där den uppmätta tiden beräknas till det avstånd den 
representerar. Avståndet visas sedan på en LCD.  
 
Det är tiden som är den relevanta faktorn i mätningen. Eftersom den exakta 
hastigheten för ljus är känd beror avståndsmätningens noggrannheten enbart på hur 
exakt tiden kan mätas. I denna rapport antas ljushastigheten vara 3x108 m/s. 
 
För att ta reda på tiden används en rampgenerator som genererar en konstant ökande 
spänning. Utsignalen varierar i tid som en rät linje med en viss lutning. Spänningen 
på rampen är känd i det ögonblick pulsen skickas från laserpulskällan och eftersom 
lutningen på rampen är konstant kan den exakta tiden vid varje spänningsnivå 
beräknas med den räta linjens ekvation.  

 
Figur 2-6. För varje känt Y-värde, fås ett värde på X med räta linjens ekvation. 

 
Beräkningen för att få fram avståndet är sedan trivial med formeln: 
 

vtS ×=   (2.4) 
 
där 
 

S = sträcka (avståndet) [m] 
t = tid från skickad till mottagen puls [s] 
v = hastighet (ljusets hastighet c= 3×108) [m/s] 

 

Y1 

Y2 
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För att hålla ett visst värde på rampen i en viss tidpunkt används en S/H-krets som 
använder nollnivådetektorn som en switch. När den reflekterade laserpulsen når 
mottagaren sker signalbehandlingen beskriven ovan och nollnivådetektorn skickar ut 
en puls som går från positiv matningsspänning till negativ matningsspänning under 
några tiotal nanosekunder, vilket motsvarar den tid den summerade insignalen är 
negativ. Under denna tid följer S/H-kretsen rampen. När den summerade insignalen 
blir positiv igen slår nollnivådetektorn om till positiv matningsspänning och S/H-
kretsen fryser värdet på rampen.  

 
 

Figur 2-7. Signalflöde för utsignalen. 
 
Den frysta signalen från rampgeneratorn delas sedan upp i två signaler där en skickas 
via en A/D omvandlare till en FPGA för beräkning av avståndet och den andra går 
genom en buffertkrets och ett lågpassfilter. FPGA:n utför beräkningarna och visar 
resultatet på en display. Bufferten och lågpassfiltret konstruerades för visning av 
utsignalen på en analog voltmeter, vilket var den initiala instruktionen. Bufferten 
kunde då förstärka utsignalen till önskat värde och lågpassfiltret gjorde att 
instrumentet skulle hinna med. Med kraven på noggrannhet  och det faktum att 
kapaciteten redan fanns i den FPGA som sköter logiken, bestämdes att beräkningen 
skulle ske digitalt, men bufferten och lågpassfiltret behölls för verifiering under 
laboration. 
 
Eftersom det analogt är näst intill omöjligt att transformera utsignalen till en signal 
mellan 0 och 10 Volt, vilket skulle vara en lämplig representation, måste värdet på 
utsignalen sedan beräknas. Beräkningen utförs genom att sätta upp ett 
ekvationssystem för ett koordinatbyte på Y-axeln. De två ekvationer som ingår är 
ekvationen för den genererade rampen och ekvationen för den önskade linje. Rampen 
antas variera helt linjärt och följer därför räta linjens ekvation. Ekvationen erhålls 
genom att ta fram två punktvärden längs rampgeneratorns linje där vi känner de 
önskade värdena. Lämpligt är då ändpunkterna vid tiderna t0m och t10m.  
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Figur 2-8. Byte av skalan för Y-axeln. 

 
Eftersom pulsen färdas fram och tillbaka mellan sändare och mål motsvarar tiden för 
en mätning på 10 m den tid det tar för ljuset att färdas 20 m. Ljuset färdas med en 
hastighet av 3×108 m/s vilket ger att det tar 20/3×108 =66,66 ns för pulsen att färdas 
20 m. Extrempunkterna för 0 och 10 m blir följaktligen vid X värdena 0 och 66,66 ns. 
Värdet på rampen läses av vid dessa tider med hjälp av oscilloskop varpå den räta 
linjens ekvation kan appliceras. 
 
Rampens ekvation beräknad på punkterna (0, A) och (66,66, B) blir: 
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På samma sätt fås ekvationen för de önskade värdena (0,0) och (66,66, 10):  
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Ekvationssystemet blir: 
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vilket ger 
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där K är en konstant. 
 
Med denna formel byts Y axeln ut till en skala mellan 0 till 10 under de 66,66 ns det 
tar för ljuset att färdas 20 meter. Skalan gäller förstås linjärt för alla värden på tiden, 
men värden över 66,66 ns ingår inte i kravspecifikationen.Y1 är utsignalen från 
detektorn och Y2 är den sträcka den representerar. Beräkningarna för att tolka värdet 
på utsignalen görs av FPGA:n. 
 

2.4.3 Kontrollenhet 

För att styra funktionen i detektorn krävs två logiska signaler, en för att styra 
laserpulskretsen och en för att starta rampgeneratorn. Längden på den laserpuls som 
skickas styrs av tiden på inkommande signal till laserpulskällan. Önskad pulsbredd är 
50 ns varpå klockan som styr logiken måste ha en periodtid på 50 ns. 
Laserpulskretsen är den krets som kräver snabbast logik och klockfrekvensen sätts 
därefter. En periodtid på 50 ns motsvarar en frekvens på 20 MHz enligt formel 2.6. 
 

Mhz
T

f 20
1050
11

9 =×
== −    (2.6) 

 
Den relativt höga frekvensen var den främsta anledningen till att använda en FPGA 
istället för en enkel åtta bitars PIC-processor, som alltså inte är tillräckligt snabb. När 
detta val gjorts öppnades dörrar till nya funktioner som blev möjliga att 
implementera. Istället för att visa utsignalen på en voltmeter och tolka resultatet 
utifrån det, bestämdes att  utsignalen ska skickas via en A/D omvandlare tillbaka till 
FPGA kretsen. Beräkningen av spänningsnivån på utsignalen till avståndet i meter 
utförs för att sedan skickas till en LCD som enkelt kan monteras i testutrustningen. På 
detta sätt fås i slutänden en mer komplett produkt innehållande samtliga funktioner 
till en avståndsmätare. FPGA kretsen är integrerad på kretskortet med ett 
programmeringsinterface, vilket gör att den lätt kan programmeras om. Detta är en 
stor fördel då behovet för justering antogs uppstå under testuppkoppling.  
 

 
Figur 2-9. Signaler tillhörande logiken. 
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2.5 Högfrekvenseffekter 

Eftersom den reflekterade laserpulsen som blir insignal till detektorn har en 
förhållandevis hög frekvens finns vissa högfrekvensaspekter att ta hänsyn till i 
designen. Detta görs för att störningar inte ska inverka på signalen. 
 

2.5.1 Avkoppling 

Vid konstruktion av kretskort innehållande högfrekventa signaler, d.v.s. pulser med 
snabba flanker, måste avkoppling tas med i beräkningarna. Det är viktigt att koppla 
av IC kretsar för att minska rippelströmmarna på matningen som kan störa signalen i 
kretsen. Principen för avkoppling är egentligen en process som bör beaktas noggrant 
vid framtagning av en produkt för serietillverkning, eftersom noggrann beräkning kan 
resultera i både färre komponenter och förstås bättre avkoppling. 
Avkopplingskondensatorerna kopplas som ett ”shunt” element för att bära RF energi 
bort från matningsbenet på IC kretsen. Idealt ska kondensatorns impedans vara så låg 
som möjligt mot RF energin. I denna process är det viktigt att känna till vilka 
frekvenser som ska elimineras för att på så sätt välja rätt kapacitans. En kondensator 
har som lägst impedans vid sin självsvängningsfrekvens som det finns kurvor över i 
databladen. Med en korrekt avläsning kan rätt värde för respektive kondensator 
avläsas. [7], [8] 
  
I detta projekt har dock den ingenjörsmässiga principen för avkoppling använts, vilket 
innebär att avkoppling gjorts för både höga och låga frekvenser, dock utan 
optimering. Detta dels för att spara tid och dels för att i ett utvecklingsprojekt som 
detta spelar inte antalet komponenter så stor roll. I ett senare skede då funktionen är 
verifierad och en produkt för serietillverkning ska tas fram, bör dock värdet på 
avkopplingskondensatorerna beräknas noga för exakta frekvenser.  
 
Avkoppling för höga frekvenserna är viktigast och dessa avkopplingskondensatorer är 
placerade vid matningsspänningen på varje IC krets. Principen att få en jämn matning 
till IC kretsen även om den rycker i strömmarna illustreras i Figur 2-10. Energi 
samlas i kondensatorn och när IC kretsen rycker i matningsströmmen kompenserar 
kondensatorn genom att ladda upp eller ladda ur.  
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Figur 2-10. Avkopplingskondensatorerna kompenserar för rippelströmmar på matningen. 

 
För detektorn som konstrueras i detta projekt kopplades samtliga IC kretsar av med 
0.1 uF på respektive matningsben, vilket är ett rekommenderat värde för ”trial and 
error” men också i databladen för operationsförstärkarna. [7] För att koppla av låga 
frekvenser användes kapacitanser på 6.8 uF direkt på ingångarna för 
matningsspänningen. De fungerar som en buffert mot rippelströmmar från 
spänningsaggregaten. Vid dessa placerades också dioder som ett transientskydd. 
Diodernas funktion är att aktiveras vid en viss spänning då de kopplar ner till jord. 
Detta skyddar samtliga komponenter på kortet mot plötsliga spänningsspikar då 
spänningen aldrig överstiger valt värde. Eftersom det existerar fyra olika 
matningsspänningar, ±5 V och ±15 V, valdes två olika dioder som klipper strax över 
5 respektive 15 Volt. Alla avkopplingskondensatorer och transientskydd är samlade i 
toppdiagrammet av designen i Appendix B 



 
Teoribakgrund 

17 

2.5.2 Anpassning 

För att uppnå maximal effektöverföring och undvika signalreflektion måste 
impedansanpassning beaktas. Anpassning är viktigt vid höga frekvenser och snabba 
flanker. I systemet som konstruerats i rapporten gäller det framförallt vid den 
inledande signalbehandlingen, där frekvensen på pulsen är 20 Mhz. Här används 
koaxialkabel som anslutning mellan detektor och 
transimpendansförstärkare/pulsgenerator, men även som fördröjningskrets, vilket 
redogörs för i avsnitt 3.2.1. Det är längden på ledningarna som avgör vart anpassning 
bör beaktas. Eftersom koaxialkablarna är mycket längre än de ledare som ligger i 
korten måste de anpassas för att förhindra reflektioner. Om reflektioner uppstår 
överlagrar de originalsignalen och det kommer att påverka hela systemet negativt 
[12]. 
 
Transimpedansförstärkaren har medvetet angivits en utimpedans på 50 Ω genom att 
en resistor ligger i serie från utgången på operationsförstärkaren och det är därför 
viktigt att fortsätta använda samma impedans genom kabeln och vid anslutningen på 
nästa kort. Därför valdes en koaxialkabel med impedansen 50 Ω och vid anslutningen 
på detektorn lades en 50 Ω resistor mot jord, enligt Figur 2-11. På samma sätt 
anpassades in och utgång på den koaxialkabel som användes som fördröjningskrets. 

 

Figur 2-11. Anpassning av anslutningskablar. 
 
Anpassningen underlättade även vid verifiering av kretsen eftersom de 
funktionsgeneratorer som användes var avsedda för 50 Ω impedans. 
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3 Kretsdesign 

3.1 Simulering- och layoutverktyg 

För att få fram en design för hela detektorn togs först funktion och schema fram för 
varje block i systemet. När funktionen verifierats med simuleringar gjordes 
finjusteringar genom att byta kretsar och värden på komponenter. Sedan simulerades 
och verifierades hela designen. 
De subkretsar som används i systemet har simulerats i program levererade av Mentor 
Graphics, som är ett ledande företag inom EDA (Electronic Design Automation). 

3.1.1 Analogsimulering 

För all filhantering gällande designen av den analoga delen av detektorn användes 
programmet Design Manager. Detta program fungerar också som ”toolbox” för 
Mentor programmen och därifrån kan ett tjugotal program startas. Alla scheman över 
de olika kretsarna ritades i programmet Design Architect. Hela detektorn ritades 
hierarkiskt med en toppdesign och alla kretsarna som underdesigner. Schemat finns i 
Appendix B. Flödesschema visas i Figur 3-1 
 
En begränsning med Design Architect var de fåtal simuleringsbara modeller som 
fanns inlagda i komponentbiblioteket. Eftersom designen innehöll olika 
operationsförstärkare och transistorer fick det i många fall kompromissas och 
simuleras med de komponenter som fanns tillgängliga i programmet, istället för de 
som hade bäst prestanda enligt datablad. Därför begränsades valet av komponenter 
när det gällde simuleringar. Det går att lägga in fler modeller, men den processen är 
tidskrävande. Därför gjordes en avgränsning till att använda de befintliga modellerna. 
Passiva komponenter så som resistorer och kondensatorer fanns det däremot ett stort 
utbud av. 
 
Utifrån dessa scheman kunde sedan analogsimuleringar utföras i programmet 
Accussim. Plottar på simuleringsresultat kommer från Accusim.  
 



 
Design 

19 

3.1.2  Kretskortslayout 

När designen var färdigritad i Design Architect och simulerad och verifierad i 
Accusim påbörjades framtagningen av det ytmonterade kretskortet. Det inleddes med 
att alla simuleringssymboler som använts ersattes med layout symboler. Hela 
designen togs sedan in i programmet Librarian som skapade geometrier för alla 
komponenter som använts. Därefter användes ”place and route” programmet Layout 
för att placera ut samtliga komponenter. På grund av brist på licenser användes även 
Pantheon, ett liknande program som dock inte tillverkats av Mentor Graphics.  
 
När kretskoret var färdigritat användes programmet Spectra, som är en ”autorouter” 
från Cadence. Samtliga ledningar drogs och viahål skapades. Härefter putsades lite 
för hand på onödigt komplicerade ledningsdragningar som ofta uppkommer när en 
autorouter används och slutligen användes programmet Fablink för att skapar alla 
tillverkningsdata som sedan skickas till tillverkaren. Resultatet blev data för varje 
lager i kortet samt en datafil för borrhålen. Bilder på lagerstrukturen finns i Appendix 
C. 

 

Figur 3-1. Flödesschema över använda program vid framtagningen av kretskortet. 
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3.1.3 Digitalsimulering 

All programmering av VHDL-kod gjordes i Mentor Graphics HDL Designer. I den 
programmeringsmiljön skapas antingen koden via ett grafiskt gränssnitt eller skrivs 
den direkt i en textfil. Koden kompilerades i HDL Designer innan den simulerades i 
ModelSim. Alla simuleringsresultat kommer från ModelSim. Koden syntetiserades 
sedan i Leonardo Spectrum. I Leonardo Spectrum väljs vilken typ av FPGA som ska 
programmeras, vilken pinnumrering de olika signalerna ska ha och vilken 
klockfrekvens som ska användas. I syntesen översätts koden till en nätlista. Denna 
nätlista används sedan i Xilinx egna program för place and route. För att sedan få ner 
den färdiga koden till kortet användes ett program från Atmel för att programmera 
minnet. 

 
 

 
Figur 3-2. Flödesschema över använda program vid framtagande av mjukvara till FPGA-kretsen. 
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3.2 Detektordesign 

I den inledande fasen av detektordesignen användes en top-down struktur. 
Planeringen började med en topdesign och sedan konstruerades varje subkrets med 
sin tänkta funktionen var för sig. Dessa simulerades sedan enligt bottom-up struktur 
och avslutades med en systemverifiering över hela systemet. 
 

3.2.1 Fördröjningskretsen 

För att åstadkomma fördröjningen på exakt en halv pulsbredd, d.v.s. 25 ns, 
undersöktes existerande komponenter på marknaden. Det fanns ett antal 
fördröjningskretsar att tillgå, men alla utom en var tänkta för digital signalbehandling. 
I dessa sitter det någon form av Schmitttrigger för att säkerställa tydliga logiska 
nivåer och således kan dessa ej användas i denna applikation. Signalen som ska 
fördröjas antas ha formen av en gaussisk puls och måste behålla sin form efter 
fördröjningen för att CFD tekniken ska kunna appliceras.  
 
Fördröjningskretsen som valdes var en 11ACB50012E från Newport Components 
och består helt av passiva komponenter kopplade för stegvis fördröjning. Beroende på 
vilket ben som kopplas till utgången ges olika fördröjning på utsignalen. Varje ben 
fördröjer signalen 5 ns och det finns 10 utgångar vilket ger maximalt 50 ns 
fördröjning. Kretsen är uppbyggd enligt Figur 3-3. 
 

 
Figur 3-3. Fördröjningskrets, fördröjer 5 ns mellan varje utgång. 

 
Eftersom det inte fanns någon modell inlagd i simuleringsprogrammet kunde inga 
simuleringar göras på kretsen. Istället styrdes fördröjningen av signalen manuellt 
under hela designfasen genom att skicka in samma signal på olika ingångar med 
bestämd fördröjning.  
Det visade sig emellertid att kretsen inte var stabil över samtliga fördröjningsintervall, 
där just 25 ns hade sämst resultat. Pulsen blev här kraftigt deformerad och dämpad, 
medan fördröjningen vid 50 ns fungerade utmärkt, se Figur 3-4. Det var även så att 
kretsen självsvängde p.g.a. intern överhörning och gav dämpade och fasvridna kopior 
av insignalen på både in och utgång. Detta antogs bero på att insignalens flanker var 
alldeles för snabba för kretsen. Därför konstaterades att en annan lösning måste tas 
fram. 
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Figur 3-4. Simuleringsresultat för fördröjningskrets 11ACB50012E. 

 a) 25 ns fördröjning. b) 50 ns fördröjning. 
 
Lösningen på fördröjningen blev istället att låta signalen gå genom en koaxialkabel 
med en bestämd längd samtidigt som originalsignalen går direkt in på kortet. Signalen 
färdas i kabeln med en hastighet relaterad till ljusets hastighet, c, kallad våghastighet, 
vilket gör att en fördröjning uppstår i kabeln. Våghastigheten i vald kabel är 0,66 och 
därmed färdas signalen för varje ns:  
 

nsmtcv /2,010*1*10*3*66,0**66,0 98 ≈== −  [11] 
 
För 25 ns fördröjning mellan kabelns ändar behövs alltså ca 5 meter koaxialkabel. 
[11] Detta sätt visade sig fungera utmärkt och pulsen fördröjdes enligt Figur 3-5. Den 
fördröjda pulsen dämpas något, men det anses vara försumbart. 
 

 
Figur 3-5. Graf och modell för 25 ns fördröjning med hjälp av koaxialkabel. 
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3.2.2 Inverterare 

För att invertera den fördröjda pulsen användes en operationsförstärkare med en 
inverterande återkoppling. Operationsförstärkaren är en AD8001 från Analog Devices 
och det är en strömåterkopplad förstärkare. Fördelen med en strömåterkopplad 
förstärkare framför en spänningsåterkopplad är hög bandbredd och framförallt 
snabbheten, betecknad som slewrate i databladen. AD8001 har en slewrate på 1200 
V/us vilket är fullt tillräckligt för att följa en 50 ns puls med ett max sving på strax 
över 4 V, då OP-förstärkaren bottnar. Eftersom återkopplingsresistansen är lika med 
ingångsresistansen förekommer ingen förstärkning i kretsen (se Appendix A) och 
utsignalen blir en inverterad kopia av insignalen. Den inventerande uppkopplingen är 
illustrerad i Figur 3-6  
 

 
Figur 3-6. Kretsschema för inverteraren. 

 
Insignalen som kommer från lavinfotodioden kan approximeras till en gaussisk puls, 
men någon sådan funktion går inte att generera i Accusim. Därför konstruerades vid 
simuleringen en 50 ns lång puls med 20 ns stigtid och 20 ns falltid. 
Simuleringsresultatet såg ut som följer: 
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Figur 3-7. Simuleringsresultat för inverteraren. 

 
I denna koppling existerar en offsetspänning VIO = 4,4 mV. Resistorerna R3, R4, och 
R5 som är kopplade till förstärkarens plusingång är till för att kompensera 
offsetspänningen i kretsen. En ideal operationsförstärkare bör ge noll volt ut med noll 
volt in. På grund av obalanser i ingångssteget kan förstärkarens 
överföringskarakteristik vara lite förskjuten från det ideala. Offsetspänningen är den 
spänning som måste läggas mellan förstärkarens ingångar för att utsignalen ska bli 
noll. En spänning skapas alltså på plusingången för att motverka skillnaden mellan 
ingångarna. För denna kompensering gäller [2]: 
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R1 och R2 är båda valda till 1 kΩ vilket ger att R4 + R5 = 500 Ω. R4 valdes därför till 
standardvärdet 453 Ω och R5 till 44.2 Ω. Beroende på vilken offsetspänning som 
existerar kan den kompenseras med hjälp av att välja värdet på R3 enligt formeln: 
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När värdena sätts in i formeln erhålls R3=50.2 kΩ. Närmaste resistorvärde att 
simulera med var 49.9 kΩ och vid omsimulering erhålls nu en offsetspänning på 
några uV, vilket kan approximeras till noll. Anledningen till offsetkompenseringen är 
att insignalen till nollnivådetektorn måste kunna kalibreras. Här måste det ligga en 
liten positiv offsetspänning som håller nollnivådetektorn bottnad i maximal positiv 
utspänning när det inte kommer någon puls, vilket håller värdet på utsignalen vid 
S/H-kretsen. Utan en sådan offset skulle nollnivådetektorn hoppa okontrollerat mellan 
positiv och negativ matningsspänning, beroende på vilket brus som existerar, och 
således skulle detektorn inte fungera. Genom att behålla offsetkompenseringen på 
både inverteraren och summeraren kan trimning ske när kortet är på plats och värdena 
på insignalen kan kontrolleras. 
 

3.2.3 Summator 

Summatorn är också uppbyggd av operationsförstärkare AD8001. Den är uppkopplad 
som en inverterarkoppling som utökats med ytterligare en resistor från den virtuella 
jordpunkten  till en andra ingång. Signalen som ligger över R2 kommer från 
inverteraren och signalen över R1 är den mottagna pulsen, se Figur 3-8. Summan av 
dessa två signaler blir en signal som liknar ett liggande S. Eftersom 
återkopplingsresistansen är lika med resistansen på respektive insignal förekommer 
ingen förstärkning och utsignalen blir följaktligen: 
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(se Appendix A) 
 
Den inverterande kopplingen är nödvändig eftersom utsignalen måste börja med en 
negativ period för att starta samplingen och när den sedan passerar nollnivån måste 
den hålla sig positiv tills nästa puls kommer. För att säkerställa att signalen håller sig 
positiv mellan pulserna har även den här kopplingen en offsetkompensering, enligt 
samma princip som beskrevs i avsnitt 3.2.2. Här sker den viktigaste inställningen 
eftersom det är utsignalen från summatorn som är insignal till nollnivådetektorn. 
 



 
Design 

26 

 
Figur 3-8. Kretsschema för summatorn.  

 
Simuleringar i Accusim verifierar teorin och gjordes med olika amplitud på 
insignalen. Det visade sig att detektionen blir amplitudoberoende med CFD tekniken, 
d.v.s. skärningen med X-axeln förblir oförändrad. 
 

 
Figur 3-9. Simuleringsresultat för summeraren. 
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3.2.4 Nollnivådetektor 

Signalen som når nollnivådetektorn har nu formen av ett liggande S över X-axeln där 
skärningen, d.v.s. nollgenomgången, ska detekteras. Initialt var avsikten att använda 
någon av de nollnivådetektorer som finns att köpa som IC kretsar, men det 
konstaterades snabbt att hastigheten inte räckte till. Istället användes ännu en AD 
8001 i en komparatorkoppling med insignalen på den positiva ingången och den 
negativa ingången kopplad till jord. När operationsförstärkare används för att jämföra 
två spänningar bottnar de i hög eller låg utspänning. Nästan alla OP förstärkare kan 
användas som komparator, men här kommer snabbheten in igen och av de modeller 
som fanns tillgängliga i Design Manager var AD 8001 den enda med passande 
egenskaper.  
 

 
Figur 3-10. Kretsschema för komparatorn. 

 
Kopplingen ger hög eller låg utspänning beroende på vilken av inspänningarna som är 
större. Operationsförstärkaren bottnar i maximal positiv utspänning då spänningen på 
plusingången är större än den på minusingången, i detta fall 0 V, och i maximal 
negativ utspänning om spänningen på minusingången är större än den på 
plusingången. Referenssignalen på minusingången kallas tröskelspänning eftersom ett 
omslag i utspänningen erhålls när den passeras. I detta fall är tröskelspänningen jord 
vilket betyder att komparatorn fungerar som en nollnivådetektor som kan användas 
som switch till S/H-kretsen. [2] 
 
Simuleringen i Figur 3-11. verifierar komparatorns funktion. Det är under den 
negativa perioden samplingen sker. 
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Figur 3-11. Simuleringsresultat för komparatorn. 

 
Nollnivådetektorn är den krets som enligt simuleringar är den mest kritiska för 
noggrannheten på tidmätningen. Det visade sig att amplituden på insignalen har 
inverkan på hur snabbt komparatorn slår om mellan maximal positiv och negativ 
utsignal. Insignalen till komparatorn har samma amplitud som insignalen till 
detektorn, eftersom ingen förstärkning förekommit i tidigare kretsar. Det betyder att 
insignalens amplitud varierar med avstånd och målreflektion. Teoretiskt beräknades 
att insignalen som svagast blir runt 14 mV. Eftersom mottagen effekt varierar med 
avståndet i kvadrat enligt formel (2.5) kan värdet med en stark målreflektion på ett 
kort avstånd bli flera tiopotenser större.  
 
För att komma runt detta problem byttes komparatorkonstruktionen ut mot en 
ickeinverterande återkoppling med förstärkningen 10 000 enligt Figur 3-12. Den höga 
förstärkningen ser till att operationsförstärkaren hålls bottnad i maximal utspänning, 
positiv eller negativ, beroende på insignalens polaritet. Något bättre resultat 
uppnåddes, med jämnare överslag för olika amplituder, men det var fortfarande en 
kritisk punkt i systemet.  
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Figur 3-12. Kretsschema för nollnivådetektor baserad på förstärkare. 

 
Ett annat problem med den stora skillnaden i mottagen effekt och således det stora 
svinget på insignalen är att maximal utsignal på operationsförstärkaren AD 8001, som 
ingår i inverteraren och summatorn, är ±5 V, vilket betyder att större insignaler 
kommer få operationsförstärkaren att bottna. När utsignalen bottnar kommer pulsen 
att deformeras och detta kan i förlängningen flytta på nollgenomgången. 
 
Lösningen på detta problem kan vara att konstruera en ställbar förförstärkare där 
förstärkningen kan trimmas efter hur långt avstånd eller hur ljusa ytor man ska mäta 
på. På så sätt skapas en möjlighet att välja ett passande amplitudintervall på 
insignalen. Detta kommer att bli ett måste om kraven ska uppfyllas eftersom även 
transimpedansförstärkaren innehåller en OP förstärkare med ±5 V som maximalt 
utsving. 
Detta är dock inget som kommer behandlas i denna rapport. Istället antas insignalen 
till systemet ligga inom ramen för förstärkarnas prestanda. 
 
När simuleringar för olika spänningar görs med AD 8001 enligt Figur 3-13, visar det 
sig att precisionen i tid varierar ickelinjärt för det stora spänningssvinget. 
Förklaringen till detta är att operationsförstärkarens utsignal har en viss 
återhämtningstid, ”recovery time”, när den varit saturerad. Det är en kapacitans inne i 
operationsförstärkaren som orsakar återhämtningstiden som därför blir beroende av 
insignalens amplitud.  
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Figur 3-13. Tidsförskjutning vid nollgenomgången för olika amplituder på insignalen. 

 
Under simuleringsarbetet måste detta dock accepteras eftersom AD 8001 är den bästa 
operationsförstärkaren för ändamålet som det existerar en modell för i Accusim. I 
samråd med handledaren bestäms att projektet fortsätter med denna lösning och att 
möjlighet finns att testa andra komponenter på det fysiska kortet. Detta är dock en 
flaskhals som kommer kosta precision. 
 

3.2.5 Rampgenerator 

För att kunna mäta tiden det tar för laserpulsen att färdas fram och tillbaka till målet 
måste någon form av tidsrepresentation konstrueras. Med den precisionen som ställts 
i kravspecifikationen måste detta ske analogt, eftersom digitalt skulle det kräva en 
frekvens på flera tiotal GHz. Ett sätt att göra detta är att konstruera en rät linje där en 
spänning representeras på Y-axeln och tid på X axeln. Om spänningen vid tiden noll 
är känd och lutningen för linjen likaså, skulle för varje spänningsvärde en tid kunna 
beräknas med räta linjens ekvation, enligt tidigare resonemang i avsnitt 2.4.2. 
 
För att åstadkomma detta konstrueras en rampgenerator. Eftersom rampgeneratorn är 
en av de vitala komponenterna för att få ett så exakt värde som möjligt, lades extra 
ansträngning här och två olika lösningar undersöktes. En lösning baserad på en 
operationsförstärkarkoppling och en transistorlösning med enbart passiva 
komponenter. 
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I operationsförstärkarmodellen består rampgeneratorn av en integrator som skapar en 
konstant ökande spänning och en switch som bestämmer när uppladdningen ska börja 
respektive när den ska nollställas. Det vanligaste sättet att bygga en integrator är att 
använda en operationsförstärkare återkopplad med en kondensator. Som switch för att 
kortsluta rampen och låta kondensatorn ladda ur används en bipolartransistor. En 
integrator är något av ursprunget för operationsförstärkaren och användes tidigt i 
utrustningar för att integrera fram lösningar till differentialekvationer. [2] 
 

 
Figur 3-14. Modell för en integrator baserad på operationsförstärkare. 

 
Uppkopplingen är samma som för den inventerande förstärkaren förutom att här 
används en kondensator som återkopplingselement. Precis som i inverteraren  bidrar 
den negativa återkopplingen till att v+ ~ v- så länge inte operationsförstärkaren 
bottnar. Det betyder att v- = jord potential. 
Anta att kondensatorn initialt är oladdad. Om en spänning läggs på Vin vid t=0 
kommer strömmen genom R vara lika med 
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Strömmen flyter genom kondensatorn och laddar kondensatorspänningen enligt: 
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dvc =      (3.5) 

 
Om v- ska vara balanserad mot jordpotentialen hos v+ måste Vut falla med samma 
hastighet som kondensatorn laddas upp, vilket ger: 
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Kombinerar man dessa tre ekvationer fås 
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Om kondensatorn initialt är oladdad kommer Vut = 0 när t = 0. För alla t > 0 kan 
ekvationen integreras från 0 för att erhålla värdet på utsignalen: 
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V
0

1     (3.8) 

 
Utsignalen blir alltså tidsintegralen av Vin multiplicerad med en förstärkningsfaktor –
1/RC. Om Vin kopplas till en konstant spänning är det denna faktor som sätter 
lutningen på den räta linjen. [1]  
För att nollställa rampen kopplas sedan en transistor in parallellt med kondensatorn. 
Transistorn kommer effektivt att kortsluta och ladda ur kondensatorn när den är aktiv 
och fungera som ett avbrott när den är avstängd. Parallellt med kondensatorn kopplas 
även en s.k. shuntresistor som hindrar spänningsdrift på grund av eventuell 
offsetspänning. Ett lämpligt värde på denna är 10 gånger inresistansen. [9] 
Rampgeneratorn dimensionerades enligt följande figur: 
 

 
Figur 3-15. Kretsschema över rampgenerator baserad på en operationsförstärkare. 
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För att få en lämplig representation på utsignalen väljs R = 332 och C = 1 nF. Om 
man ansätter värdet 1 V på utsignalen under tiden det tar för ljuset att färdas 20 meter 
(2x10 m, 66,7 ns) får rampen en lutning på 1/66,7 [V/ns], vilket motsvarar ca 0.1 V 
per meter. Vidare antas insignalen (Vin) vara kopplad till positiv matningsspänning (+ 
5V) 
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Rampgeneratorn måste startas upp innan pulsen skickas för att rampen ska hinna 
stabilisera sig och därför får inte lutningen vara för brant. Lutningen 0.1 V/m ger en 
marginal innan förstärkaren bottnar och dessutom bidrar den till att utsignalen blir 
någorlunda överskådlig utan att beräkningar behöver genomföras.  
 
Spänningen över kondensatorn varierar med formeln: [5] 
 

C
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t
Q
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×
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=
   (3.9)  

 
Resistansen R1 i Figur 3-15 styr hur mycket ström som kommer till kondensatorn. Ju 
mindre resistans desto större ström enligt Ohms lag. Mer ström laddar kondensatorn 
snabbare, som i slutändan begränsas av operatonsförstärkaren som bottnar nära 
matningsspänningen. Tillsammans med uppladdningsströmmen styr också 
kapacitansen uppladdningstiden. Ju mindre kapacitans desto snabbare uppladdning.  
 
Eftersom det är viktigt att integreringen blir så linjär som möjligt väljs en kondensator 
av metalliserad polyfenylsulfid (PPS). Den har en väldigt hög isolationsresistans 
vilket bidrar till mycket små läckströmmar och bra stabilitet. PPS kondensatorer 
förekommer ofta i rampgeneratorer. Shuntresistansen väljs till 10 gånger R d.v.s. 3.32 
kΩ. För att få en positiv utsignal kopplas Vin till negativ 5 V matningsspänning 
eftersom integreringen sker med inverterande återkoppling. Fördelen med att använda 
matningsspänningen är att den redan finns på kretskortet och att skapa en annan 
spänning skulle kräva en extra regulator. 
  
Som switch väljs en bipolar höghastighetstransistor av typen NPN (BFR520 från 
Philips). Eftersom transistorn är strömstyrd krävs en resistor på basen. Switchsignalen 
kommer från FPGA kretsen och har amplituden 5 V. Basströmmen styr hur snabbt 
transistorn kortsluter kondensatorn, men inverkar också på hur jämn uppladdning av 
kondensatorn blir. En liten ström ger en slätare kurva men det tar längre tid innan 
transistorn öppnar och kortsluter kondensatorn. Tvärtom så kortsluter den effektivt 
men inverkar lite på linjeritäten vid högre strömmar. Eftersom rampgeneratorn bara 
ska vara aktiv några hundra nanosekunder var hundrade mikrosekund prioriteras en 
linjär kurva och det får ta längre tid för kortslutningen. Simulering med dessa värden 
ger kurvan i Figur 3-16. 
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Figur 3-16. Simuleringsresultat för den operationsförstärkarbaserade rampgeneratorn. 

 
Den andra lösningen för rampgeneratorn som undersöktes var en transistorlösning, 
enligt Figur 3-17: 
 

 
Figur 3-17. Kretsschema för rampgeneratorn baserad på ett (transistor)förstärkarsteg. 
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Kretsen består av två transistorer kopplade som ett förstärkarsteg, en 
uppladdningskondensator på utgången och ytterligare en höghastighetstransistor som 
placerar en kortslutning över kondensatorn när den är aktiv. Några resistorer för att 
dimensionera strömmarna till transistorerna finns också i kretsen. 
  
Förstärkarsteget är uppbyggt av två strömstyrda transistorer. Inspänningen på basen 
på Q2 kommer fördela ca 0,7 V över Vbe2 och resten över R1. Återigen används 
positiv 5 V matningsspänning för spara regulatorer och resistorn R1 kommer styra hur 
mycket ström som dras ner på kollektorn till Q2, vilket i sin tur kommer sätta 
basströmmen till Q1. Basströmmen begränsar strömmen till kondensatorn vilken sätts 
av R3. R1 och R3 reglerar alltså strömmen till kondensatorn och bestämmer lutningen 
på rampen som genereras över kondensatorn. Resistorn R2 är en stabilitetsresistor 
som minskar temperaturkänsligheten och ställer mindre krav på perfekt trimning av 
R1 och R3.  
 
Gemensamt för båda rampgeneratorlösningarna är att de måste startas upp innan 
mätningen börjar eftersom en viss olinjäritet existerar innan rampen stabiliserat sig. 
De första laborationerna gjordes med operationsförstärkarlösningen och då upptäcktes 
att verkligheten var långt ifrån de ideala simuleringarna. Tiden det tog för rampen att 
starta upp och stabilisera sig var mycket längre än i de ideala simuleringarna. I det 
läget började den passiva transistorlösningen undersökas och det konstaterades att 
samma tid var betydligt kortare för den. Simuleringarna visade också att den räta 
linjen var jämnare, vilket också verifierades med den hålmonterade uppkopplingen. 
Transistorlösningen är alltså både snabbare och mer linjär och det gjorde att valet för 
användning i detektorn föll på den. 
 

 
Figur 3-18. Simuleringsresultat för den transistorbaserade rampgeneratorn. 

 
Det är viktigt att veta det exakta värdet på rampen i det ögonblick laserpulsen skickas 
eftersom rampen måste startas upp i förväg för att få en stabil rät linje. Värdet vid det 
tillfället fås genom mätning med oscilloskop och kommer sedan att användas för 
beräkning av avståndet enligt resonemang i avsnitt 2.4.2. 



 
Design 

36 

3.2.6 Sample and Hold 

S/H-kretsar är byggda för att arbeta i två olika faser styrda av en switch. Ibland går de 
under benämningen ”trace and hold”, eftersom under den ena fasen följer utsignalen 
en analog insignal, så kallad följningsfas, och under den andra fasen hålls ett värde 
längs insignalen, så kallad låsningsfas. Det finns många olika konstruktionslösningar 
på S/H och vilken man väljer beror på tillämpningen den ska användas i. Funktionen i 
sin enklaste modell innehåller en switch, en uppladdningskondensator och någon 
form av buffert, kopplade enligt Figur 3-19. Switchen styr vilken fas kretsen befinner 
sig i. Kondensatorns uppgift är att hålla en spänningsnivå i låsningsfasen och 
bufferten är nödvändig för att undvika läckströmmar från kondensatorn i 
låsningsfasen, då detta skulle orsaka spänningsfall. 
 

1

 
Figur 3-19. Modell av en enkel S/H. 

 
Vid val av S/H finns det en del egenskaper som bör tas i beaktning. Några av dem 
listas nedan. 
 
• När signalen går från följningsfas till låsfas uppstår ett fel, stort eller litet, i 

spänningsnivån på utsignalen. Detta innebär att spänningen på utsignalen inte är 
på exakt samma nivå som insignalen. Är detta fel signaloberoende kan felet 
kompenseras, annars kan icke-linjär distorsion uppstå. 

• Idealt sett är utsignalen oberoende av insignalen under låsningsfasen. I 
verkligheten kommer signaler igenom och påverkar utsignalen. Detta beror ofta 
på att parasitiska kapacitanser läcker strömmar mellan in- och utsignalen.  

• I högfrekvensapplikationer är det viktigt att utsignalen börjar följa insignalen så 
snabbt som möjligt under följningsfasen. Detta för att utsignalen omgående ska 
kunna hålla ett nytt värde. Bandbredd och slewrate bör maximeras.  

• En annan viktig parameter är ”droop rate”, som är den hastighet med vilken 
utsignalen sjunker i låsningsfasen. Detta fel orsakas av läckström på grund av 
begränsad basström hos bipolartransistorer och backspända övergångar. [3] 
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Val av S/H i detta arbete blev en koppling enligt Figur 3-20. Initialt användes 
MOSFET transistorer, men då uppstod problem med parasitiska kapacitanser. En 
transistor har interna kapacitanser mellan terminalerna och vid 
högfrekvensapplikationer blir kapacitansen mellan kollektor och bas, Ccb, den som 
har störst betydelse, eftersom den i regel finns mellan in och utgång. En kondensator 
som är placerad på detta sätt brukar kallas Millerkondensator. Placeringen mellan in 
och utgång på en inverterande förstärkare gör att kondensatorn sett från utgången ser 
ut att vara ungefär förstärkningen större än den egentligen är. Fenomenet refereras till 
som Millereffekten och kan vara ett stort problem vid högfrekvenskonstruktion.[2]  
 
I S/H-kretsen påverkade Millerkapacitansen laddningskondensatorn C1 vars uppgift 
är att hålla den låsta spänningsnivån på utgången. Istället för att hålla ett konstant 
värde läckte den ström och spänningsnivån sjönk. Eftersom det är spänningen över 
C1 som är utsignalen från systemet blir detta en oacceptabel felkälla. Problemet 
avhjälptes dock när MOSFET transistorerna ersattes med bipolärtransistorer av NPN-
typ. 
 
S/H-kretsen styrs av en klockpuls på Q1’s bas. Den pulsen kommer från 
nollnivådetektorn som ligger bottnad i maximal positiv spänning tills en puls når 
detektorn. Då slår den om till maximal negativ spänning och Q1 slås av. När Q1 är 
stängd går strömmen från R2 in på Q2’s bas. Detta gör att Q2 öppnas och utsignalen 
följer insignalen som kommer in på Q2’s emitter. När Q1 öppnas går strömmen från 
R2 ner till jord, vilket innebär att Q2 stängs.  

 
Figur 3-20. Kretsschema för vald S/H  med buffert. 
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Utsignalen följer alltså rampgeneratorn när Q2 är öppen och när den stängs hålls 
spänningsnivån av den uppladdade kondensatorn C1. För att inte rampgeneratorns 
signal ska störas av S/H-kretsen sattes en buffert på Q2’s emitter. 
 
Funktionen i S/H-kretsen verifierades med simuleringsresultaten i Figur 3-21. 
 

 
Figur 3-21. Simuleringsresultat för S/H-kretsen. 

 
Här illustreras S/H-kretsens funktion tydligt. Värdet hålls när nollnivådetektorn är 
hög och följer insignalen när nollnivådetektorn är låg. Med en repetitionsfrekvens på 
10 kHz ska ett nytt värde erhållas var hundrade us. Alltså kommer kretsen vara i 
låsningsfas betydligt längre än vad grafen visar. Även detta verifierades med 
simuleringar för att säkerställa att kondensatorn höll kvar det låsta värdet. 
 

3.2.7 Buffert och lågpassfilter 

De två sista kretsarna, bufferten och lågpassfiltret, togs med initialt i projektet för att 
möjliggöra en analog avläsning. Tanken var att använda en analog voltmeter för att 
läsa av spänningsnivån. Buffertens funktion är dels att hindra kondensatorn i S/H-
kretsen från att läcka ström i låsningsfasen, men den erbjuder också en möjlighet att 
skala utsignalen till lämplig storlek. En ickeinverterande operationsförstärkarkoppling 
valdes, enligt Figur 3-22, med 5 gångers förstärkning. Kraven på 
operationsförstärkaren var att den skulle ha ett utsving på ±15 V och den behövde inte 
vara lika snabb som tidigare i systemet. 
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Figur 3-22. Kretsschema för bufferten. 

 
Eftersom frekvensen är så pass hög är lågpassfiltret nödvändigt. En enkel RC länk 
enligt Figur 3-23 ritades. Önskad frekvens var 100 Hz vilket dimensionerades med 
bifogad analys.[2] 
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Figur 3-23. Kretsschema för och analys av lågpassfilter. 

 
Eftersom valet av kontrollenhet föll på FPGA-kretsen fanns det kapacitet att utföra 
beräkningarna digitalt. Därför användes aldrig utgången efter lågpassfiltret för annat 
än verifiering av signalen i test. 
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3.2.8 Kontrollenhet 

Kontrollenhetens viktigaste funktion är att styra rampgenerator och pulskälla. Den 
utför även beräkningar för att ta fram ett avstånd i meter som avläses på en LCD 
(L1692 från Seiko).  
 
Till kontrollenhet valdes en FPGA från Xilinx (Spartan XCS40), dels för att den 
klarar av att göra nödvändiga beräkningar och dels för att den fanns i ett annat system 
på SBD. I den lösningen ingick även ett minne från Atmel, en resetkrets från Maxim 
och en oscillator med klockfrekvensen 20 MHz. Koden laddas till minnet från en PC 
via parallellporten. När detektorn spänningssätts laddas FPGA-kretsen med kod från 
minnet. Om programmet av någon anledning skulle hänga sig kan systemet starta om 
sig självt, för att slippa slå på och av spänningen till FPGA-kretsen manuellt. Detta 
styrs med en s.k. watchdog (wdi) på resetkretsen. Om det inte kommer någon signal 
på wdi från FPGA-kretsen inom en viss tid startas mjukvaran om. 
  
Till A/D-omvandlare (ADC) valdes en relativt enkel 8-bitars ADC från Analog 
Devices (AD9057). Den konverterar ett analogt värde mellan 2 och 3 V till ett binärt 
värde på åtta bitar där 0 motsvarar 2 V och 255 motsvarar 3 V. Den analoga 
utsignalen från S/H-kretsen ställdes in så att avstånd mellan noll och tio meter 
motsvarade en spänning mellan 2 och 3 V. Upplösningen på åtta bitar ger en 
noggrannhet på maximalt fyra cm vid mätningar på tio meter. Detta kan inverka på 
precisionen eftersom små variationer i 8 bitars talet ger stora utslag i beräkningen. 
Anledningen till att AD9057 ändå valdes var att den kretsen fanns att tillgå på SBD 
och att det primära inte var digitalbehandlingen av signalen utan det viktigaste var att 
få CFD-tekniken att fungera på ett tillfredsställande sätt. 
 
Den analoga utsignal som går in i ADC:n samplas med 20 MHz hastighet och skickas 
vidare som åtta bitars binärkod till FPGA-ketsen. FPGA-kretsen läser in värdet i 10 
kHz och det tas fram ett värde på avståndet i meter enligt formeln som beskrivs i  
avsnitt 2.4.2 . Detta värde skickas sedan till en LCD. Ett problem med att räkna ut 
avståndet digitalt var svårigheten att använda decimaler i FPGA-kretsen. För att öka 
noggrannheten multipliceras konstanterna från formeln i avsnitt 2.4.2 med 100.000. 
Dessa tal avrundas till heltal. Programmet skickar sedan ut de tre första siffrorna i 
avståndet till displayen. Koden är skriven så att det bara kan visa avstånd mellan 0,01 
och 9,99 m. 
 
För att styra utsignalerna sender, ramp, wdi, pwrd och read_data skapades en 
tillståndsmaskin (FSM), se Figur 3-24. Koden för att styra signalerna till LCD:n 
(DATA_UT) skrevs direkt i en textfil. All VHDL-kod finns kommenterad i Appendix 
D. 
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Figur 3-24. Tillståndsgraf för styrsignaler i kontrollenheten. 
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3.3 Verifiering 

När samtliga subkretsar var designade och simulerade så att ett tillfredställande 
resultat erhölls, gjordes systemverifiering på hela den analoga delen samt på samtliga 
signaler i kontrollenheten. 
 

3.3.1 Analog Systemverifiering 

När samtliga analoga kretsar var färdigdesignade och simulerade sattes hela systemet 
ihop för en systemverifiering. De två avslutande kretsarna, bufferten och lågpass 
filtret, utelämnades i detta moment, eftersom de kräver långa simuleringstider som 
skulle ta bort fokus från själva systemet. Simuleringsresultaten visas i Figur 3-25.  

 
Figur 3-25. Simulering av hela den analoga delen av systemet. 

 
Här har hela systemets analoga del simulerats från insignal till S/H-krets, och det 
verifierar också funktionen av systemet. CFD tekniken appliceras på insignalen vilket 
resulterar i det liggande S:et på rad två. Konsekvensen blir ett omslag i 
nollnivådetektorn och detta styr S/H-kretsen att följa rampgeneratorn och låsa ett nytt 
värde. 
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3.3.2 Digital Systemverifiering 

I Figur 3-26 visas styrsignalerna från en simulering. Rampgeneratorn startar samtidigt 
som laserpulsen går iväg. Det diskuterades tidigare att rampgeneratorn skulle startas 
innan pulsen skickades för att hinna stabiliseras, men det visade sig under laboration 
att de fördröjningar som finns i elektroniken och den fördröjning som finns i 
pulsgeneratorn är tillräcklig för att åstadkomma detta ändå. När rampgeneratorn 
stängs av sätts read_data hög och ett nytt värde från ADC läses in. Beräkningarna för 
att ta fram det faktiska avståndet i meter sker endast då get_data  ligger hög. 
Anledningen till att signalen ligger hög längre tid än den ligger låg är för att 
beräkningarna inte hinner med att utföras under en klockcykel (50 ns). Detta mönster 
för styrsignalerna upprepar sig med en hastighet på 10 kHz. På grund av att LCD:n är 
väldigt långsam uppdateras den med nytt värde en gång i sekunden. Den långsamma 
uppdateringsfrekvensen beror även på att annars skulle det inte vara möjligt att hinna 
avläsa något resultat på LCD:n.  
 

 
Figur 3-26. Simuleringsresultat för styrsignaler. 
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4 Konstruktion 

4.1 Hålmontering 

Efter att ha genomfört alla simuleringar och verifierat funktionen hos systemet i 
Mentormiljön lämnades designfasen och en mer praktisk del av exjobbet inleddes. 
Innan arbetet med layouten till kretskortet påbörjades skulle designen testas i 
hårdvara och för att underlätta testerna bestämdes att laboration med hålmonterade 
komponenter skulle utföras. Fördelen med att använda hålmonterade komponenter är 
att de är betydligt större än de ytmonterade vilket underlättade monteringen och byte 
av trasiga komponenter. Nackdelen är att storleken kräver längre ledare mellan 
komponenterna, vilket i sin tur genererar mer störningar.  
 
När högfrekventa signaler behandlas gäller det att använda så korta ledare som 
möjligt för att de inte ska lägga till oönskade egenskaper. Eftersom systemets insignal 
är en 50 ns puls måste hänsyn tas till detta. Hålmonteringen gjordes dock för att 
verifiera systemets funktion och därför sänktes toleranserna.  
 

4.1.1 Kopplingsschema 

För monteringen valdes ett kort med fördragna kopparledare i en riktning på ena 
sidan och ett heltäckande jordplan på den andra. Kortet var perforerat för att passa 
hålmonterade IC kretsar i DIL8 förpackning. För att dra ledare kapades kopparlinorna 
på lämpliga ställen och utöver det drogs även virtrådar. Målet var att dra så korta 
ledare som möjligt och mycket av dem i kopparledarna istället för med virtråd för att 
minimera störningar. 
 
För att veta hur komponenterna skulle placeras för optimal ledningsdragning ritades 
kortet upp i ett exceldokument där kopparledarna var markerade. På detta sätt kunde 
komponenter enkelt flyttas runt och kopparledare kapas tills en tillfredställande 
design hittats. Kopplingsschemat finns i Appendix E. 
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4.1.2 Montering 

När kopplingsschemat var färdigställt inleddes tillverkningen med att kapa av alla 
kopparledare på rätt ställe. Därefter började själva monteringsarbetet genom att löda 
fast komponent för komponent. Efter varje färdigställd krets verifierades funktionen 
och arbetet genomfördes metodiskt från insignal till utsignal. Resultatet illustreras i 
Figur 4-1. 
 

 
Figur 4-1. Foto av hålmonterat kretskort som använts för funktionstest.  

 

4.1.3 Resultat 

Eftersom systemet arbetar med två olika frekvenser verifierades det som två olika 
delar. Den första delen bestod av kretsarna mellan insignalen och nollnivådetektorn. 
Här sker signalbehandling av en puls med 50 ns pulsbredd. Störningar inträffade 
främst i fördröjningskretsen som gav en eftersläng av både originalpulsen och den 
fördröjda pulsen. Detta skulle kunna vara ett anpassningsproblem men eftersom dessa 
efterslängar uppkom med ett visst mönster vid fasta tidpunkter antogs detta bero på 
induktion i kretsen, som helt är uppbyggd av spolar och kondensatorer. Bortsett från 
dessa slängar verifierades signalbehandlingen till och med nollnivådetektorn som gav 
fullt utslag under önskad tid. Oscilloskopsbilden för signalbehandlingen visas i Figur 
4-2. 
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Figur 4-2. Oscilloskopbild av signalbehandlingen. 

 
Den andra delen av systemet har en repetitionsfrekvens på 10 kHz, vilket motsvarar 
den frekvens som laserpulserna skickas ut med. Varje gång det skickas en puls ska 
rampgeneratorn startas upp och när pulsen når nollnivådetektorn för ett omslag ska 
S/H-kretsen ta ett nytt värde. Denna delen av systemet ägnades mycket tid och det var 
under den här perioden valet av den transistorbaserade rampgeneratorn gjordes. Både 
S/H-kretsen och rampgeneratorn fick byggas upp på separata kort för att trimmas 
innan de monterades tillsammans med systemet.  När valet av rampgenerator gjordes 
var även buffertförstärkaren tvungen att bytas ut. Istället för de 5 V, som var maximal 
utspänning från rampgeneratorn baserad på en operationsförstärkare, kunde nu 
rampen stiga ända upp till 15 V, vilket brände den första buffertkretsen. 
 
När den andra delen av systemet testades simulerades signalen in till 
nollnivådetektorn med en pulsgenerator. Verifieringen gjordes med nollnivådetektor, 
rampgenerator och S/H-krets. Oscilloskopsbilden i Figur 4-3 visar att funktionen är 
verifierad. Däremot gick det inte att komma ner till de tider som är nödvändiga för  
systemet, men med tanke på omständigheterna och de dåliga förutsättningar ett 
hålmonterat kretskort ger, ansågs lösningen fullt användbar. Rätt tider ansågs möjliga 
att uppnå genom konstruktionen av ett ytmonterat kretskort.  
 

 
Figur 4-3. a) Nollnivådetektorn bottnar hög eller låg beroende på den summerade insignalen.            

b) S/H-kretsen tar ett värde på rampgeneratorn med en pulsgenerator som switch. 
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4.2 Ytmontering 

Efter att det hålmonterade kortet testats och verifierats gick arbetet vidare med att ta 
fram underlag för att beställa ett mönsterkort för ytmonterade komponenter. I detta 
skede av arbetet användes intern kompetens på SBD. Anledningen till att ta fram ett 
kort med ytmonterade komponenter är att ledningsbanorna blir kortare, vilket leder 
till mindre störningar. Det var även nödvändigt att ta fram ett mönsterkort för att 
kunna använda den FPGA-krets som valts. Det beslutades att ett sexlagerskort skulle 
tas fram. Se Appendix C för lagerstrukturer. 
 
• Lager 1: Signalplan 
• Lager 2: +5 V 
• Lager 3: +15 V, -15 V, signalplan 
• Lager 4: -5 V 
• Lager 5: Jordplan 
• Lager 6: Signalplan 

4.2.1 Layout 

På grund av det fåtalet licenser som fanns att tillgå till Mentor Graphics 
layoutprogram användes Pantheon från Intercept för att placera ut komponenterna på 
kretskortet. Här placerades komponenterna på ett sådant sätt att längden på ledarna 
mellan komponenterna blev så korta som möjligt, men även så att det underlättade för 
auto-route-programmet. Auto-routingen gjordes med Spectra från Cadence, som även 
drog alla viahål mellan de olika lagren. När Auto-routingen var klar togs layoutdata 
fram i Mentor Graphics FabLink och skickades till ett externt företag för tillverkning. 
Det färdiga kortet ses i Figur 4-4 nedan. Kortet är 80x100 mm stort. 
 

 
Figur 4-4. Foto av tillverkat mönsterkort. 



 
Konstruktion 

48 

4.2.2 Montering 

De komponenter som används på kortet kommer antingen från hylla på SBD eller så 
beställdes de från ELFA och Farnell. Alla komponenter monterades initialt av 
personal från SBD. Därefter vidtog tester och verifiering av kortet, vilket involverade 
byte av vissa komponenter. Det var framförallt motstånd som behövde bytas ut för 
finjustering av signalbehandlingen, det mesta grovarbete gjordes vid arbetet med det 
hålmonterade kortet. Den största förändringen som gjordes med det ytmonterade 
kortet jämfört med det hålmonterade var att fördröjningskretsen byttes ut mot en 
fördröjningslina i form av 5 m koaxialkabel. I Figur 4-5 nedan ses det 
komponentbestyckade kretskortet. Det som inte syns i figuren är all koaxialkabel.  

 

 
Figur 4-5 Foto av färdigmonterat kretskort. 

 
Kortet är kopplat så att send-signalen (beskriven i avsnitt 3.2.8) triggar en 
laserpulskrets, som ersattes under laboration med en pulsgenerator, i 10 kHz. 
Pulsgeneratorn i sin tur levererar en puls med pulsbredden 50 ns, varav stig- och 
falltid är på 20 ns. Pulsen delas sedan upp i två delar. Den ena delen går direkt in i 
summeraren, den andra går via koaxialkabeln in i inverteraren. Spänningsnivån som 
skapas på utsignalen går via ADC tillbaka in i FPGA-kretsen och avståndet 
presenteras på LCD:n. De resultat som presenteras nedan antas ha den uppkoppling 
som beskrivs ovan.  
 
Systemet har även testats med en laserpulskälla (klass 3), lavinfotodiod och 
transimpedansförstärkare. Testerna visade att principen för CFD-tekniken fungerade, 
men inga utförliga precisionstester har utförts p.g.a. den laserutrustning som fanns 
tillgänglig gav dålig reflektion och deformerade pulser. Det var svårt att kalibrera 
systemet så värdet låg inom ADCn:s intervall. Detta underlättades med användandet 
av en pulsgeneratorn som gav möjlighet att förskjuta den inkommande pulsen i tiden. 
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4.2.3 Reslutat 

På samma sätt som för det hålmonterade kortet testades det ytmonterade från insignal 
till utsignal. I Figur 4-6 visas pulsen in i systemet från pulsgeneratorn. I samma figur 
visas även den fördröjda och inverterade signalen tillsammans med den summerade 
signalen. Figuren visar att fördröjningen genom koaxialkabeln, inverteringen och 
summeringen fungerar som tänkt. 

 
Figur 4-6. Signalbehandling av inkommande puls. 

 
Den summerade signalen fortsätter sedan vidare in i nollnivådetektorn, som fungerar 
som switch till S/H-kretsen. Detta visas i Figur 4-7 a och b. Här syns att 
nollnivådetektorn inte riktigt hänger med när den summerade signalen skär nollnivån. 
Denna fördröjning är konstant när insignalens amplitud är konstant. Problemet är att 
nollnivådetektorns omslag ändrar sig i tiden när den summerade signalens amplitud 
ändras. Detta ger en olinjär utsignal från S/H-kretsen vid amplitudvariationer på 
insignalen. En jämförelse mellan Figur 4-7a och Figur 4-7b visar att den summerade 
signalen skär nollnivån på samma ställe vid olika amplitud, däremot har 
nollnivådetektorns omslag flyttat sig i tiden. Detta betyder att systemet inte är 
amplitudoberoende, vilket är ett av kraven. Dessutom slår inte nollnivådetektorn om 
vid insignaler lägre än 0,25 V.  
 

 
Figur 4-7. Summerad signal och nollnivådetektor. a) Låg amplitud. b) Hög amplitud. 
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Den troliga anledningen till att nollnivådetektorn uppför sig som den gör är att 
AD8001 är en strömåterkopplad operationsförstärkare. När amplitudnivån in till 
operationsförstärkaren ökar, ökar också strömmen. Detta leder i sin tur att fler 
laddningar tillförs operationsförstärkaren som lagras i dess inre kapacitans, se 
Appendix A. Dessa laddningar måste laddas ur för att nollnivådetektorn ska slå om. 
Fler laddningar gör att tiden för att ladda ur kapacitansen ökar. En lösning på 
problemet är att sätta en spänningsbegränsning på nollnivådetektorns ingång genom 
att parallellkoppla en zenerdiod med lämplig genombrottsspänning (Uz) ner till jord, 
se Figur 4-8. Detta gör att även strömmen in i operationsförstärkaren minskar (ohms 
lag). En annan lösning är att byta AD8001 mot en komparator som finns 
färdigutvecklad på marknaden. Den komparatorn bör ha en referensspänning som kan 
sättas till 0 V och möjligheten till att sätta en spänningsbegränsning. Anledningen till 
att en sådan lösning inte används är att det inte hittades någon komparator som var 
tillräckligt snabb.   

 
Figur 4-8. Parallellkopplad zenerdiod för spänningsbegränsning till nollnivådetektorn. 

 
Samtidigt som FPGA-kretsen triggar pulsgeneratorn startas rampen. I Figur 4-9 syns 
rampen tillsammans med utsignalen från S/H-kretsen. Det syns tydligt att denna S/H-
krets fungerar sämre än den krets som användes i det hålmonterade kortet. Noterbart 
är dock att vid test av det hålmonterade kortet användes en ideal puls för att styra 
S/H-kretsen medan i det ytmonterade kortet är det istället nollnivådetektorn som styr. 
Vad de försämrade egenskaperna hos S/H-kretsen beror på är inte fullständigt utrett, 
men så länge det värdet låses med samma fördröjning över hela intervallet fungerar 
det som en linjär representation.  
Rampgeneratorn är väldigt nära helt linjär, förutom att den tar små hopp ibland. 
Dessa hopp kan ge små fel i utsignalen. Rampgeneratorn antas dock vara helt linjär  
vid alla beräkningar. Felen som uppstår vid hoppen antas vara väldigt små i 
sammanhanget. 

 
Figur 4-9. Utsignalen samplas av S/H kretsen längs rampgeneratorn. 
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Signalen går sedan vidare in i FPGA-kretsen via ADC som ett 8-bitars binärt tal och 
presenteras på LCD-displayen. Resultatet som presenteras är aningen instabilt. 
Troligen beror det på det brus som finns på utsignalen från S/H-kretsen. Bruset har en 
amplitud på ca 15 mV (1 mV motsvarar ca 1 cm). Detta gör att visade värden på 
LCD:n inte ligger konstant. Men resultatet är klart godkänt med tanke på att ett toggle 
på 8 bitars talet motsvarar 4 cm avvikelse på LCD:n. 
 
Några försök med 10 ns pulser har även utförts och systemet uppför sig som väntat, 
d.v.s. utsignalen följer rampen någorlunda linjärt. Eftersom fördröjningen på kortet är 
satt konstant till 25 ns (5 m koaxialkabel), kan inga slutsatser dras huruvida systemet 
är linjärt för 10 ns pulser eller inte. Det troliga är dock att det ska fungera. I en sådan 
design bör dock högfrekvensaspekterna undersökas mer noggrant. 
 
För att kontrollera amplitudberoendet mättes utsignalen med en multimeter samtidigt 
som pulsen in i systemet varierades i tid och amplitud. Pulsens amplitud varierades 
från 0,3 V till 5 V och fördröjningen av pulsen varierades från 20 ns till 80 ns. 
Markerade värden i Figur 4-10 visar uppmätta värden på multimetern. Det syns 
tydligt att utsignalens spänningsnivå ändras linjärt med tiden när insignalens amplitud 
är konstant. Problemet är att utsignalens spänningsnivå även ändras beroende på 
pulsens amplitud in i systemet.   
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Figur 4-10. Amplitudberoende. Utsignalen avläst analogt. 
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Samma mätning gjordes en gång till. Den här gången lästes resultatet av på LCD:n. I 
Figur 4-11 motsvarar markerade värden avståndet i meter. Även här syns att 
avståndet förändras linjärt med tiden och att avståndet är beroende av vilken amplitud 
insignalen har. 
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Figur 4-11. Amplitudberoende. Utsignalen avläst på LCD. 

 
Detta är inte bra eftersom tanken med systemet är att det ska vara oberoende av 
insignalens amplitud. Orsaken till detta problem tros vara nollnivådetektorns 
egenskaper som diskuterades i avsnitt 3.2.4. 
 



 
Resultat 

53 

5 Resultat 

5.1 Sammanfattning av resultat 

Målet med konstruktionsfasen av detektorn var att kunna visa upp en 
laborationsuppkoppling. Detta kunde göras med en pulsgenerator som signalkälla, 
triggad av kontrollenheten på detektorn. Utifrån den uppkopplingen kunde följande 
resultat avläsas. 
• Detektorn är inte amplitudoberoende som den skulle vara enligt teorin. Det beror 

på att nollnivådetektorns omslag förskjuts med tiden beroende på hur hårt den 
bottnas (se Figur 4-7). Detta problem borde gå att åtgärda, men det fanns inte tid.  

• Detektorn börjar reagera vid en insignal på 0,25 V. Det är nollnivådetektorns 
utsignal som förskjuts i tiden med varierande amplitud. Ju lägre insignal desto 
kortare tid är nollnivådetektorn bottnad i negativ utspänning till dess att inget 
omslag sker alls när insignalen går under 0,25 V.  

• Det existerar brus på utsignalen från S/H på 10-15 mV som bidrar till 
felmarginalen på displayen 

• ADC:n är på 8 bitar, 256 representationsnivåer, vilket ger att högsta precision på 
10 meter är 4 cm. 

• Principen verkar fungera för laserpulser ner till 10 ns i laboration. Fastän fel 
fördröjning används följer utsignalen från S/H rampen någorlunda linjärt. 
Omdesign för 10 ns pulser borde vara möjlig. 

•  Systemet är testat med laserpulskälla, lavinfotodiod och transimpedansförstärkare 
och det reagerar som förväntat. Dock har inga utförliga precisionstester utförts 
eftersom lasertransmissionen är ett problem i sig, med dålig reflektion och 
deformerade pulser, vilket ansågs ligga utanför examensarbetet 

 
Simuleringar överensstämmer sällan med verkligheten eftersom de bygger på 
modeller där alla parametrar inte är medtagna. Det fysiska kortet påverkas också av 
yttre omständigheter, såsom kablage och magnetfält, speciellt i applikationer med hög 
frekvens, vilket inte visas i simuleringar.  
Vid konstruktionsarbete får man därför försöka komma så nära som möjligt och sedan 
prova sig fram med ”trial and error” för att åstadkomma en så bra lösning som 
möjligt. Detta är en av författarnas viktigaste personliga behållning av detta arbete. 
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5.2 Begränsningar 

• Nollnivådetektorn flyttar sig i tid vid amplitudvariationer. 
• Insignaler under 0,25 V detekteras inte av systemet. 
• Insignalens amplitud begränsas av operationsförstärkarna till maximalt strax 

under ±5 V 
• Rampgeneratorn är inte helt linjär. Det existerar små variationer från en rät linje 

vilket kan orsaka fel, även om det är ett väldigt litet fel i sammanhanget. 
• För användning i produkt måste storleken på kortet optimeras. Här är 

fördröjningen som sker med koaxialkabel en flaskhals. Övriga komponenter finns 
i mindre dimensioner. 

• Initialt skulle temperaturberoende undersökas men det hanns inte med. Om 
systemet någon gång ska användas måste det tåla industri specifikation på –40-
85°C 

5.3 Förbättringar 

• Undersök en bättre nollnivådetektorlösning.  
Nollnivådetektorn är systemets flaskhals eftersom den styr switchen i S/H-kretsen. 
Nuvarande lösning flyttar omslaget för nollnivådetektorn i tiden beroende av 
amplitudförändringar. Förslag på förbättringar är att sätta en spänningsbegränsning in 
till nollnivådetektorn eller att byta till en tillräckligt snabb spänningsåterkopplad 
operationsförstärkare (se avsnitt 4.2.3). 
 
• Kontrollera amplitudsvinget. 
Implementera en ställbar förförstärkare innan transimpedansförstärkaren där 
amplitudnivån kan regleras beroende på vilka ytor och vilka avstånd som avses för 
mätningen. Ett mindre amplitudsving ökar precisionen. 
 
• Optimera för brus.  
Inga försök till brusreducering har utförts under arbetets gång. Brusreducering på 
framförallt S/H-kretsen skulle öka precisionen på detektorn.  
 
• Jämnare ramp. 
Även om rampgeneratorlösningen är väldigt bra går det alltid att göra den mer linjär. 
Små variationer från den räta linjen existerar och detta har effekt på precisionen. Över 
hela intervallet märks inte den precisionsförlusten, men om cm för cm ska mätas kan 
värdet förändras med ojämna steg. 
 
• Mer flexibel kod. 
Eftersom FPGA:n valdes som kontrollenhet tillkom VHDL kodandet som en 
bonusuppgift. Även om mycket tid lades på kodningen finns det många moment som 
skulle kunna lösas smidigare. Programmet är endast tänkt att användas för test, då det 
i framtiden ska samlas in data i hög hastighet för vidare implementation av en 
skanningsfunktion. 
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5.4 Slutsats 

CFD tekniken är en bra och fullt möjlig teknik att implementera vid avståndsmätning. 
Data kan samlas in med en frekvens på 10 kHz och därför är en skanningsfunktion 
möjlig som vidareutveckling. Detta examensarbete visar att man kan få tillräcklig 
precision för användandet av tekniken inom det område SBD arbetar. Däremot gör 
amplitudberoendet i det undersökta kretskortet att lösningen inte kan användas i 
någon produkt. Detta problem är helt beroende av nollnivådetektorn som förskjuter 
sitt omslag i tiden med amplitudförändringar. Vidare utveckling av denna funktion 
hade gjort att systemet skulle uppfyllt nödvändiga krav, men komplexiteten med det 
ytmonterade mönsterkortet i kombination med tidsbrist gjorde att arbetet fick 
avbrytas här. Författarna anser dock tekniken fullt möjlig att implementera i SBD:s 
framtida produkter om problemet löses. 
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Bilagor 
Appendix A – Teori om operationsförstärkare 

Eftersom en stor del av kretsarna använda i systemet som konstruerats i denna rapport 
består av operationsförstärkare, inkluderas ett appendix med teori om hur den ideala 
operationsförstärkaren modelleras. Här finns också teori om hur de använda kretsarna 
designats, för att ge läsaren en förståelse för hur författarna resonerade under arbetets 
gång. 
 

Ideala operationsförstärkare 
Den detaljerade interna strukturen hos en operationsförstärkare är sällan av intresse. I 
de flesta fall kan den behandlas som en förenklad model med bestämd karakteristik 
enligt Figur A- 1. I denna representation är ingången modellerad med en resistans rin 
och utgången med en spänningskälla Vo i serie med resistansen rout. Spänningarna V+

, 
V- och Vout är relaterade till jord som definieras som mittenvärdet av de båda 
matningsspänningarna Vpos och Vneg. I denna koppling ligger operationsförstärkarens 
sving mellan de båda matningsspänningarna.  
 

 
Figur A- 1.  Modell för operationsförstärkare. 

 
Alla operationsförstärkare använder matningsspänning för att driva de inre kretsarna. 
Ofta brukar terminalerna för matning utelämnas i symbolerna men ska då tolkas som 
underförstådda. Eftersom ingångssteget består av en differentialförstärkare beror 
spänningen Vo på  V+ och V-. En positiv spänning på V+ gör Vo positiv medan en 
positiv spänning på V- tenderar att göra Vo negativ.  
Eftersom ström kan flyta genom rout är inte utspänningen Vout nödvändigtvis lika med 
Vo. Vo är lika med skillnaden mellan V+ och V- multiplicerad med en stor 
spänningsförstärkning Ao enligt ekvationen 
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Parametern Ao kallas för spänningsförstärkning eller ibland ”open loop gain”. Den 
representerar förstärkningsfaktorn i operationsförstärkaren utan några andra element 
inkopplade. Dessa förhållanden kallas ”open loop condition”. Värdet på Ao är minst 
104 och ofta så högt som 106 eller mer. Resistansen rin är stor, ofta 106Ω eller mer 
medan resistansen rout är liten, ofta 100 Ω eller mindre. 
 
 
Värdet på Vo kan aldrig bli större än matningsspänningarna Vpos och Vneg som kallas 
satureringsgränserna för Vo. I en reell operationsförstärkare når Vo aldrig riktig upp 
till matningsspänningarna utan lägger sig strax under dem. 
En graf över Vo visas i Figur A- 2. 
 

 

Figur A- 2. Kurva för operationsförstärkare under ”open loop condition”. 
 
Området där övergången går från positiv till negativ matningsspänning har en nästan 
vertikal lutning eftersom Ao är stor. När skillnaden i spänningen (V+-V-) passerar 0 
sker ett omslag i Vo mellan matningsspänningarna. Även om skillnaden är liten sker 
omslaget omedelbart eftersom förstärkningsfaktorn så stor. Det är enligt den här 
principen en komparator fungerar då de båda ingångarna jämförs med varandra. För 
att åstadkomma en nollgenomgångsdetektor kopplas en av ingångarna till jord och 
matningsspänningarna representerar insignalen som positiv eller negativ. 
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När man talar om ideala operationsförstärkare görs några antaganden. 
Nyckelelementen listas nedan: 
 
• Vo:s satureringsgränser är lika med operationsförstärkarens matningsspänningar 

Vpos och Vneg 
• Operationsförstärkarens inre förstärkning är så stor att minsta differens i (V+-V-) 

driver Vo till saturering. 
• Omvänt, om Vo inte är saturerad måste differensen i (V+-V-) ligga väldigt nära 

noll. Då sägs operationsförstärkaren arbeta i det linjära området, vilket nästan 
alltid förutsätter negativ återkoppling. 

• Den inre resistansen rin är så stor att den kan betraktas som oändlig. Detta medför 
att strömmen som flyter in eller ut från V+ eller V- antas vara lika med noll. 

• Den interna utgångsresistansen rout är så liten att den kan antas vara lika med noll. 
• Förstärkningsfaktorn Ao antas vara oändlig 
 
Modellen för den ideala operationsförstärkaren visas i Figur A- 3 och representerar ett 
uppförande som är adekvat för många applikationer. 
 

 

Figur A- 3. Modell för ideal operationsförstärkare. 
 

Använda operationsförstärkarkopplingar 
Följande operationsförstärkarkopplingar används i det system som konstruerats i 
denna rapport. I dessa fall antas alla förstärkarna vara modellerade med ideala 
operationsförstärkarapproximationer. Varje krets är försedd med negativ återkoppling 
skapade av värden på de externa elementen som inte har med operationsförstärkarens 
inre egenskaper att göra. Alltså är kopplingarna oberoende av förstärkningsfaktorn Ao 
och resistanserna  rin och rout. En operationsförstärkare med negativ återkoppling har 
en del av utspänningen kopplad tillbaka till minusingången och detta kallas att 
operationsförstärkaren arbetar under ”closed loop conditions”. 
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Inverterande förstärkare 
Konceptet med virtuell jordpunkt blir särskilt användbatr i den inverterande 
förstärkaren i Figur A- 4. Den inverterande kopplingen utgörs av att man jordar 
plusterminalen och matar insignalen genom R1. Resistorn R2 skapar den negativa 
återkopplingen genom att kopplas mellan Vout och V-.  
Antag att förstärkaren börjar i vila med Vin och Vout lika med noll. Om en positiv 
spänning läggs på insignalen kommer Vout tvingas negativ för att ta ut spänningen vid 
minusterminalen. Eftersom V- är en virtuell jordpunkt kan sambanden ställas upp för 
att räkna ut förstärkningen. 
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Figur A- 4. Modell för inverterande förstärkare. 
 
Inresisteansen för denna koppling är lika med R1 eftersom hela inspänningen ligger 
över R1 och utresistansen är noll eftersom operationsförstärkaren antas vara ideal. 
 

Spänningsföljare 
En annan användbar krets, som är ett specialfall av den ickeinverterande förstärkaren, 
är spänningsföljaren eller buffertförstärkaren och den illustreras i Figur A- 5. Den 
kallas så eftersom utspänningen är lika med inspänningen och den har en direkt 
anslutning mellan Vout och V-, vilket förser förstärkaren med den negativa 
återkopplingen. Utspänningen kommer här att följa inspänningen så länge 
förstärkaren arbetar i det linjära området och inte tvingas till saturering. 
Spänningsföljaren används som buffertsteg när belastningen på föregående steg ska 
vara liten eller för att öka drivförmågan till efterkommande steg. Bufferten producerar 
en rimlig lastström endast begränsad av operationsförstärkarens egenskaper utan att 
dra någon ström från insignalen. Denna koppling kan resultera i att minska 
effektförbrukningen Pout/Pin, där Pin = VinIin och Pout=VoutIout. 
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Figur A- 5. Modell för spänningsföljare. 
 
Kretsen har hög inresistans och låg utresistans eftersom operationsförstärkaren antas 
vara ideal. 
 

Ickeinverterande förstärkare 
När en spänningsförstärkning ska åstadkommas i signalbehandling involveras en 
multiplikation av spänningssignalen med en förstärkningsfaktor.  Denna operation 
kan utföras av den ickeinverterande förstärkaren i Figur A- 6. Negativ återkoppling 
uppstår genom spänningsdelningen mellan R1 och R2 som lägger en del av Vout på 
den negativa ingången och det är detta som ger upphov till förstärkningen. 
 
Antag att operationsförstärkaren befinner sig i vila med Vin och Vout lika med noll. 
Om en positiv spänning appliceras på Vin kommer förstärkaren att reagera och öka 
spänningen på Vout så att spänningen på V- ökar och villkoret V+-V-=0 fortfarande är 
uppfyllt.  
Operationsförstärkaren kommer att driva en ström på utgången som går genom R1 
och R2.  Spänningen över R1 är lika med Vin och eftersom ingen ström går in på 
minusingången kommer strömmen I att bestämmas av Vin och R1. Spänningen över 
R1 ger upphov till en ström som går genom R1 och R2 och ger en utspänning som är 
större än Vin. Strömmen I kommer från matningsspänningen via 
operationsförstärkarens utgång. Förstärkningen fås genom beräkning av 
spänningsdelningen. 
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Figur A- 6. Modell för ickeinverterande förstärkare. 
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Inresistansen i denna koppling blir hög eftersom signalen kopplas direkt till ingången 
på operationsförstärkaren. Utresistansen är noll eftersom operationsförstärkaren antas 
vara ideal. 
 
Den negativa återkopplingen tvingar V+ och V- att ha samma spänning trots att det 
inte flyter någon ström in i terminalerna. En sådan koppling brukar kallas virtuell jord 
och förekommer i många operationsförstärkarkopplingar. Virtuell jord uppkommer 
eftersom förstärkaren, genom den negativa återkopplingen, tvingar V- att följa V+ 
mycket precist. Om den förstnämnda skiljer från den sistnämnda tvingas Vout att 
ändras så att V- närmar sig samma värde som V+. 
Den virtuella jordpunkten påminner om en kortslutning i den mening att 
spänningsfallet mellan V+ och V- är försumbar i jämförelse med spänningsfallet i 
övriga kretsen. Den uppenbara skillnaden är dock att ingen ström kan flyta mellan 
terminalerna eftersom ingen ström kan flyta in på V+ eller V-. 
 

Strömåterkopplade operationsförstärkare 
I högfrekvenstillämpningar är det fördelaktigt att använda strömåterkopplade 
operationsförstärkare (Current Feedback Amplifier, CFA) på grund av de goda 
egenskaperna vad gäller bandbredd och slewrate. CFA kan ofta ha slewrates på 500 
V/us till 2500 V/us, medan de spänningsåterkopplade (Voltage Feedback Amplifier, 
VFA) maximalt kommer upp till runt 100 V/us. Eftersom bandbredd och hastighet 
var viktiga parametrar i designen valdes CFAs i kretsarna för signalbehandlingen. 
Nedan följer en kort genomgång av dess uppbyggnad och funktion.  
 
CFA bygger på att strömmar kan kopplas om snabbare än spänningar i bipolär teknik.  
Figur A- 7 visar principen för CFAs. 

Figur A- 7. Principen för strömåterkopplad operationsförstärkare i icke-inv. uppkoppling. 
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Rf är den externa motkopplingen och Rg kommer att bestämma förstärkningen. 
Övriga komponenter är ett schema över den interna uppbyggnaden. Plusingången är 
en spänningsstyrd ingång och minusingången är strömstyrd. Kollektorerna på T1 och 
T2 driver strömspeglar med T3 och T4, som speglar över strömmen In på 
minusingången till RT//(1/jωCc). Motkopplingen från utgången tillbaka till 
minusingången tvingar strömmen In på minusingången till noll.  
Vid ett plötsligt spänningssteg på förstärkarens ingång kommer T1 att driva en ström 
In genom den externa motkopplingen Rf. Strömmen, som ska korrigera utspänningen, 
speglas över till impedansen RT//(1/jωCc) och omvandlas till en spänning så att In blir 
noll. Strömmen begränsas inte av viloströmmen i ingångssteget, som den gör i VFAs, 
utan den ström som behövs för att se till att utspänningen följer inspänningen med rätt 
förstärkning erhålls. 
 
Uttryck för förstärkningen tas fram på sammas sätt för VFAs som för CFAs. Däremot 
skiljer sig analysen för hur bandberdden påverkas under ”closed loop condition”. 
VFAs förlorar bandbredd med ökad förstärkning, så kallad ”Gain Bandwith Product”, 
GBP enligt, 
 

BWAGBP ×=     (A.2) 
 
medan CFAs bandbredd är beroende av värden på Rf och den interna capacitansen Cc, 
enligt 
 

cf CR
BW

π2
1

=     (A.3) 

 
Analysen av de kretsar som använts i arbetet följer dock de ideala antaganden som 
redogjorts i början av detta kapitel. 
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Appendix B – Kretsschema 

 



 
Bilagor 

65 

 



 
Bilagor 

66 

 



 
Bilagor 

67 

 



 
Bilagor 

68 

 



 
Bilagor 

69 

 



 
Bilagor 

70 

 



 
Bilagor 

71 

 



 
Bilagor 

72 

 



 
Bilagor 

73 

 



 
Bilagor 

74 

 



 
Bilagor 

75 

Appendix C – Lagerstruktur 

 
Lager 1: Signalplan. 

 
Lager 2: +5 V. 

 
Lager 3: +15 V, -15 V, signalplan. 
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Lager 4: -5V. 

 
Lager 5: Jordplan. 

 
Lager 6: Signalplan. 
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Isolationsmask. Framsidan. 

 
Isolationsmask. Baksidan. 

 
Borrhål. 
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Appendix D – VHDL kod 
---------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------- 
-- VHDL kod för styrning av logik till examensarbetet:     
-- 
--    Implementering av Constant Fraction Detection     
--           
--       vid avståndsmätning             
--       
-- 
-- 
-- Skapad av:     
--  
--    Karl Fogdegård och Johan Franzén            
--       
--          på Saab Bofors Dynamics, Karlskoga          
--       
-- 2003-12-05      
--    
--                       
-------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------- 
LIBRARY ieee; 
   USE ieee.std_logic_1164.all;  -- Importera standardbibliotek 
   USE IEEE.Numeric_Std.all;        -- Importera bibliotek för numeriska beräkningar 
 
   ENTITY hela IS 
      -- PORTDEKLARATIONER 
      PORT( 
      clk : IN     std_logic; -- Systemklocka 
      reset   : IN     std_logic; -- Resetsignal 
      DATA_IN : IN     std_logic_vector (7 DOWNTO 0);-- Binärdata från ADC 
      adc  : OUT    std_logic;  -- Klocka till ADC 
      DATA_UT : OUT    std_logic_vector (7 DOWNTO 0);-- Data till LCD-display 
      RS, RW  : OUT    std_logic;  -- Styrsignaler till LCD 
      ENABLE  : OUT    std_logic; -- Styrsignaler till LCD 
      pwrd    : OUT    std_logic; -- Ser till att ADC är aktiv 
      ramp    : OUT    std_logic; -- Startar och stoppar rampgeneratorn 
      sender  : OUT    std_logic; -- Startar och stoppar laserpulskretsen 
      wdi     : OUT    std_logic -- Watchdog 
      ); 
   END hela ; 
 
 
   ARCHITECTURE hela OF hela IS 
   -- SIGNALDEKLARATION 
      SIGNAL temp1 : unsigned(7 DOWNTO 0); -- Tilldelas värdet från DATA_IN 
      SIGNAL Y1  : INTEGER range 0 TO 255; -- Decimalt värde på temp1 
      SIGNAL Y2 : INTEGER range -10000000 TO 10000000; -- Det uträknade värdet (avståndet) 
      SIGNAL counter : INTEGER range 0 to 301000;-- Håller reda på tiden för initiering av LCD 
      SIGNAL Index : INTEGER range 0 to 8;  -- Index på initieringsdata 
      SIGNAL data_index : INTEGER range 0 to 6; -- Index på utdata 
      SIGNAL tmp : INTEGER range 0 to 20000000; -- Delaytid mellan istruktioner till LCD 
      SIGNAL skicka_data : INTEGER range 0 to 1; -- Ska data skickas eller inte. 
      SIGNAL clear_disp : INTEGER range 0 to 1; -- Ska skärmen rensas eller inte 
      SIGNAL Y2_temp_5 : INTEGER range -10000000 to 10000000; -- Temporär signal till Y2 
      SIGNAL read_data : BOOLEAN; -- Bestämmer när nytt värde ska läsas in  
      SIGNAL get_data : BOOLEAN; -- Bestämmer när beräkningar ska göras 
      SIGNAL get_data_ctr : INTEGER range 0 to 3; -- Räknare som ser till att beräkningar hinns med 
      SIGNAL hundra : bit_vector(7 DOWNTO 0);  -- Temporär vektor till DISP(0); 
      SIGNAL tio    : bit_vector(7 DOWNTO 0);  -- Temporär vektor till DISP(2); 
 
      -- KONSTANTER för beräkning av avståndet  
      CONSTANT K1 : INTEGER range 0 to 5000 := 3993; -- = A/B*1/255*100000 (A/B = 10,18228106) 
      CONSTANT K2 : INTEGER range 0 to 1200000 := 1018228; -- = A/B * 100000 
      CONSTANT K3 : INTEGER range 0 to 2100000 := 2050711; -- = M1 * A/B * 100000 (M1 = 2,014) 
      CONSTANT off : INTEGER range 0 to 3 := 2; -- offset in till ADC 
      CONSTANT temp_init : INTEGER range 0 to 16 := 5;  -- Startvärde på tmp 
    
      -- Array som sköter data ut till LCD 
      TYPE State_Array_type_3 IS array (0 TO 5) OF bit_vector(7 DOWNTO 0); 
      SIGNAL DISP : State_Array_type_3; 
    
      -- Tillstånd för att skicka data till LCD 
      TYPE State_type_1 IS (PwrON,RS_0,Vanta_Tas,Vanta_150ns, 
      Vanta_Tdsw,Vanta_300ns,Vanta_40us, Vanta_1s); 
      SIGNAL X : State_type_1; 
    
      -- Tillstånd för att ta fram 100-tal, 10-tal och ental 
      TYPE State_type_2 IS (calc, 
      check0, check1, check2, check3, check4, check5, check6, check7, check8, check9, 
      check10, check11, check12, check13, check14, check15, check16, check17, check18,check19, 
      check20, check21, check22, check23, check24, check25, check26, check27, check28, check29 
      ); 
      SIGNAL check : State_type_2; 
    
      -- Array med initieringsdatat till LCD 
      TYPE Data_Array_type_1 IS array (0 TO 7) OF std_logic_vector(7 DOWNTO 0); 
      CONSTANT Init_data : Data_Array_Type_1 := 
      ("00111000",   -- function set, 8-bit, 2 rader, 5x7 format 
      "00111000",    --  -"- 
      "00111000",    --  -"- 
      "00111000",    --   -"- 
      "00000110",    -- inc 1, no shift 
      "00001100",    -- Display on, cursor off, blink off 
      "00000001",    -- Display clear 
      "10000000");   -- DD RAM Address Set H(80) 
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      -- Array med initieringstider för LCD 
      TYPE Data_Array_type_2 IS array (0 TO 7) OF INTEGER range 0 to 301000; 
      CONSTANT Init_tid : Data_Array_type_2 := ( 
      301000,   -- 150,5 ms 
      82000,   -- 4,1 ms 
      2400,   -- 120 us 
      2000,   -- 100 us 
      2000,   -- 100 us 
      2000,   -- 100 us 
      2000,   -- 100 us 
      50000);   -- 2,5 ms 
    
      SIGNAL count_sender: integer range 0 to 2048;  -- Räknare för laserpulskretsen 
      SIGNAL count_ramp: integer range 0 to 7; -- Räknare för rampgeneratorn 
      SIGNAL count_wdi: integer range 0 to 7; -- Räknare för watchdogen 
      SIGNAL count_read: integer range 0 to 7; -- Räknare för läsning av data  
    
      -- Tillstånd för hantering av sender, ramp, wdi, pwrd 
      TYPE STATE_TYPE IS ( 
      s0, 
      s1, 
      s2, 
      s3, 
      s4, 
      s5 
      ); 
    
      -- Tillståndsvektor deklaration 
      ATTRIBUTE state_vector : string; 
      ATTRIBUTE state_vector OF hela : ARCHITECTURE IS "current_state" ; 
    
    
      -- Deklaration av current och next state signaler 
      SIGNAL current_state : STATE_TYPE ; 
      SIGNAL next_state : STATE_TYPE ; 
    
    
   BEGIN 
   --------------------------------------------------------------------                                    
   -- Klockad process. START 
   --------------------------------------------------------------------                                                
      PROCESS(clk, reset) 
      BEGIN 
       
         adc <= clk; -- adc följer systemklockan 
       
         IF reset = '0' THEN 
         -- Sätt initieringsvärden på signaler vid reset 
            DISP(0) <= X"20";      
            DISP(1) <= X"20"; 
            DISP(2) <= X"20"; 
            DISP(3) <= X"20"; 
            DISP(4) <= X"20"; 
            DISP(5) <= X"20";           
 
            X <= PwrON; 
            check <= calc; 
            current_state <= s0; 
          
            temp1 <= "00000000"; 
            Y1 <= 0; 
            Y2 <= 0; 
          
            get_data_ctr <= 0; 
            get_data <= FALSE; 
          
            tmp <= temp_init; 
            data_index <= 0; 
          
            DATA_UT <= "00000000"; 
            RS <= '0'; 
            RW <= '0'; 
            ENABLE  <= '0'; 
            Index <= 0; 
            counter <= 301000; 
                      
            skicka_data <= 0; 
            clear_disp <= 0; 
          
            count_ramp <= 0; 
            count_read <= 0; 
            count_sender <= 0; 
            count_wdi <= 0; 
          
         ELSIF clk'EVENT AND clk = '1' THEN  
            CASE X IS 
            -------------------------------------------------------------------- 
            -- Displayhantering START  
            -- (periodtid = 50ns) 
            --------------------------------------------------------------------             
               WHEN PwrON => 
               lop_1:  
                  for i in DATA_IN'range loop 
                     temp1(i) <= DATA_IN(i);  -- gör indata till unsigned 
                  end loop; 
                  Y1 <= TO_INTEGER(temp1); -- omvandla unsigned till integer 
                
               -- Sätt initieringsdata 
                  RS <= '0'; 
                  RW <= '0'; 
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                  ENABLE <= '0'; 
                  DATA_UT <= "00000000"; 
                
                  Index <= 0; 
                  data_index <= 0; 
                  skicka_data <= 0; 
                  tmp <= temp_init; 
                  clear_disp <= 0; 
                  counter <= 301000; 
                  -- counter <= 301; 
                
                  DISP(0) <= X"20";  -- mellanslag 
                  DISP(1) <= X"2C";  -- ,  
                  DISP(2) <= X"20";  -- mellanslag 
                  DISP(3) <= X"20";          -- mellanslag                            
DISP(4) <= X"20";  -- mellanslag        
DISP(5) <= X"6D";  -- m 
                
                
               -- Räkna ner 150 ms (tmp = 301000) 
                  IF (counter = 0) THEN 
                     X <= RS_0; 
                  ELSE 
                     counter <= counter - 1; 
                  END IF; 
             
            -- Sätt RS låg för att skicka instruktion till LCD 
               WHEN RS_0 =>  
                  RS <= '0'; 
                  RW <= '0'; 
                  IF (counter = 0) THEN 
                     tmp <= 8;   -- periodtid * tmp = delay [s] (tmp = 8 => 400 ns) 
                     X <= Vanta_Tas; 
                  ELSE 
                     counter <= counter - 1; 
                  END IF; 
             
            -- Tas = Address setuptime (min 40 ns)  
               WHEN Vanta_Tas =>  
                  IF (tmp = 0) THEN 
                     ENABLE <= '1'; 
                     IF (clear_disp = 1 ) THEN     
 -- Vänta "länge" innan skärmen rensas 
                        tmp <= 20000000;  -- periodtid * tmp = delay [s] (tmp = 2*10^7 => 1 s) 
                     ELSE 
                        tmp <= 32;       -- periodtid * tmp = delay [s] (tmp = 32 => 1,6 us) 
                     END IF; 
                     X <= Vanta_150ns; 
                  ELSE 
                     tmp <= tmp - 1; 
                  END IF; 
             
            -- Vänta innan data eller instruktion skickas ut (min 150 ns)  
               WHEN Vanta_150ns =>  
                  IF (tmp = 0) THEN 
                     tmp <= 24;  -- periodtid * tmp = delay [s] (tmp = 24 => 1,2 us) 
                     IF (Index <= 7 ) THEN 
                        DATA_UT <= Init_data(index);   -- Skicka initinstruktion till LCD 
                     END IF; 
                     IF (skicka_data = 1 AND clear_disp = 0) THEN  
                        DATA_UT <= TO_STDLOGICVECTOR(DISP(data_index)); -- Skicka data till LCD (avståndet) 
                     END IF; 
                     IF (skicka_data = 1 AND clear_disp = 1) THEN  
                        DATA_UT <= "00000001"; -- Rensa LCD 
                        tmp <= 30000; -- periodtid * tmp = delay [s] (tmp = 30000 => 1,5 ms)  
                        clear_disp <= 0; -- Rensa LCD = FALSE 
                     END IF; 
                     IF (data_index < 6 AND skicka_data = 1) THEN  
                        data_index <= data_index + 1; -- Öka pekaren med ett i DISP-vektorn 
                     ELSE 
                        data_index <= 0; -- Annars nollställ pekaren i DISP-vektorn 
                     END IF; 
                     X <= Vanta_Tdsw; 
                  ELSE 
                     tmp <= tmp - 1; 
                  END IF; 
             
            -- Tdsw = Data setuptime (min 80 ns) 
               WHEN Vanta_Tdsw =>  
                  IF (tmp = 0) THEN 
                     ENABLE <= '0'; -- Data skickas när Enable går från 1 -> 0 
                     IF (Index < 7) THEN 
                        Index <= Index + 1; 
                        tmp <= 32; -- periodtid * tmp = delay [s] (tmp = 32 => 1,6 us) 
                        X <= Vanta_300ns; 
                     ELSE 
                        skicka_data <= 1;  
                        tmp <= 300000; -- periodtid * tmp = delay [s] (tmp = 30000 => 1,5 ms) 
                        X <= Vanta_40us; 
                     END IF; 
                  ELSE  
                     tmp <= tmp - 1; 
                  END IF; 
             
            -- Vänta innan RS sätts låg (min 300 ns) 
               WHEN Vanta_300ns =>  
                  IF (tmp = 0) THEN 
                     RS <= '0'; 
                     RW <= '0'; 
                     counter <= Init_tid(Index); 
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                     X <= RS_0;  -- Gå tillbaka till RS_0 så länge som initieringsdata 
                  ELSE  -- till LCD behöver skickas 
                     tmp <= tmp - 1; 
                  END IF; 
             
            -- Vänta innan Enable går hög igen 
               WHEN Vanta_40us =>  
                  IF (tmp = 0) THEN 
                     IF (data_index >= 6) THEN 
                        RS <= '0'; -- Sätt RS till noll för att skicka instruktion 
                        RW <= '0'; 
                        tmp <= 16; -- periodtid * tmp = delay [s] (tmp = 16 => 800 ns) 
                        clear_disp <= 1; -- Dags att rensa LCD när alla tecken skrivits ut 
                     ELSE 
                        RS <= '1'; -- Sätt RS till ett för att skicka data 
                        RW <= '0';  
                        tmp <= 16; -- periodtid * tmp = delay [s] (tmp = 16 => 800 ns) 
                     END IF; 
                     X <= Vanta_Tas; 
                  ELSE 
                     tmp <= tmp - 1; 
                  END IF; 
               WHEN OTHERS => 
                  X <= PwrOn; 
            -------------------------------------------------------------------- 
            -- Displayhantering SLUT    
            --------------------------------------------------------------------             
            END CASE; 
          
            -------------------------------------------------------------------- 
            -- Bestämmer om nya data ska läsas in (read_data) START 
            -- Gör beräkningar när data är inläst (get_data) 
            --------------------------------------------------------------------          
            IF (read_data = TRUE) THEN 
            -- Läs in signalen från A/D - omvanldaren 
            lop_2:  
               for i in DATA_IN'range loop 
                  temp1(i) <= DATA_IN(i); -- gör indata till unsigned 
               end loop; 
               Y1 <= TO_INTEGER(temp1);  -- omvandla unsigned till integer 
            ELSIF (read_data = FALSE) THEN 
               IF (get_data_ctr = 0) THEN 
                  get_data <= FALSE; 
                  get_data_ctr <= 3; 
               ELSE 
                  get_data <= TRUE; 
                  get_data_ctr <= get_data_ctr - 1; 
               END IF; 
            END IF; 
            -------------------------------------------------------------------- 
            -- Bestämmer om nya data ska läsas in (read_data) SLUT 
            --------------------------------------------------------------------          
          
            -------------------------------------------------------------------- 
            -- Ta fram avståndet så det kan skrivas ut på displayen. START 
            -- Ta de 3 första siffrorna i talet. 
            -- Tar endast avsånd mellan 0 och 10 meter. 
            -- Noggrannheten i beräkningarna är endast på cm-nivå 
            --------------------------------------------------------------------           
          
            CASE check IS 
               WHEN calc => 
                  Y2 <= Y2_temp_5; -- Tilldela Y2 nytt grundvärde 
                
               -- Skriv ut ">10 m" om avståndet är störren än 10 meter 
                  IF (Y2 > 1000000) THEN 
                     DISP(0) <= X"3E";  -- > 
                     DISP(1) <= X"31";  -- 1  
                     DISP(2) <= X"30";  -- 0  
                     DISP(3) <= X"20";  -- mellanslag  
                     DISP(4) <= X"6D";  -- m 
                     DISP(5) <= X"20";             -- mellanslag    
                  -- Skriv ut "<0 m" om avståndet är mindre än 0 meter                   
                  ELSIF (Y2 < 0) THEN 
                     DISP(0) <= X"3C";  -- < 
                     DISP(1) <= X"30";  -- 0 
                     DISP(2) <= X"20";  -- mellanslag 
                     DISP(3) <= X"6D";  -- m 
                     DISP(4) <= X"20";  -- mellanslag 
                     DISP(5) <= X"20";         -- mellanslag               
                  END IF; 
                  check <= check0; 
             
            --------------------------------------------------------------------             
            -- Kolla hundratusen-tal. START 
            --------------------------------------------------------------------                         
               WHEN check0 => 
                  IF (Y2 <= 999999) THEN 
                     check <= check1; 
                  ELSE 
                     check <= calc; 
                  END IF; 
               WHEN check1 => 
                  DISP(0) <= X"20";  -- mellanslag 
                  DISP(1) <= X"2C";  -- ,  
                  DISP(2) <= X"20";  -- mellanslag 
                  DISP(3) <= X"20";          -- mellanslag                             
DISP(4) <= X"20";  -- mellanslag         
DISP(5) <= X"6D";  -- m 
                  IF (Y2 <= 899999) THEN 
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                     check <= check2; 
                  ELSIF (Y2 > 899999) THEN 
                     check <= check10; 
                     hundra <= X"39"; 
   Y2 <= Y2 - 900000; 
                  END IF; 
               WHEN check2 => 
                  IF (Y2 <= 799999) THEN 
                     check <= check3; 
                  ELSIF (Y2 > 799999) THEN 
                     check <= check10; 
                     hundra <= X"38"; 
                     Y2 <= Y2 - 800000; 
                  END IF; 
               WHEN check3 => 
                  IF (Y2 <= 699999) THEN 
                     check <= check4; 
                  ELSIF (Y2 > 699999) THEN 
                     check <= check10; 
                     hundra <= X"37"; 
                     Y2 <= Y2 - 700000; 
                  END IF; 
               WHEN check4 => 
                  IF (Y2 <= 599999) THEN 
                     check <= check5; 
                  ELSIF (Y2 > 599999) THEN 
                     check <= check10; 
                     hundra <= X"36"; 
                     Y2 <= Y2 - 600000; 
                  END IF; 
               WHEN check5 => 
                  IF (Y2 <= 499999) THEN 
                     check <= check6; 
                  ELSIF (Y2 > 499999) THEN 
                     check <= check10; 
                     hundra <= X"35"; 
                     Y2 <= Y2 - 500000; 
                  END IF; 
               WHEN check6 => 
                  IF (Y2 <= 399999) THEN 
                     check <= check7; 
                  ELSIF (Y2 > 399999) THEN 
                     check <= check10; 
                     hundra <= X"34"; 
                     Y2 <= Y2 - 400000; 
                  END IF; 
               WHEN check7 => 
                  IF (Y2 <= 299999) THEN 
                     check <= check8; 
                  ELSIF (Y2 > 299999) THEN 
                     check <= check10; 
                     hundra <= X"33"; 
                     Y2 <= Y2 - 300000; 
                  END IF; 
               WHEN check8 => 
                  IF (Y2 <= 199999) THEN 
                     check <= check9; 
                  ELSIF (Y2 > 199999) THEN 
                     check <= check10; 
                     hundra <= X"32"; 
                     Y2 <= Y2 - 200000; 
                  END IF; 
               WHEN check9 => 
                  IF (Y2 <= 99999) THEN 
                     check <= check10; 
                     hundra <= X"30"; 
                  ELSIF (Y2 > 99999) THEN 
                     check <= check10; 
                     hundra <= X"31"; 
                     Y2 <= Y2 - 100000; 
                  END IF; 
            --------------------------------------------------------------------             
            -- Kolla hundratusen-tal. SLUT 
            --------------------------------------------------------------------                         
             
            --------------------------------------------------------------------                         
            -- Kolla tiotusen-tal. START 
            --------------------------------------------------------------------             
             
               WHEN check10 => 
                  IF (Y2 <= 99999) THEN 
                     check <= check11; 
                  ELSE 
                     check <= check0; 
                  END IF; 
               WHEN check11 => 
                  IF (Y2 <= 89999) THEN 
                     check <= check12; 
                  ELSIF (Y2 > 89999) THEN 
                     check <= check20; 
                     tio <= X"39"; 
                     Y2 <= Y2 - 90000; 
                  END IF; 
               WHEN check12 => 
                  IF (Y2 <= 79999) THEN 
                     check <= check13; 
                  ELSIF (Y2 > 79999) THEN 
                     check <= check20; 
                     tio <= X"38"; 
                     Y2 <= Y2 - 80000; 
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                  END IF; 
               WHEN check13 => 
                  IF (Y2 <= 69999) THEN 
                     check <= check14; 
                  ELSIF (Y2 > 69999) THEN 
                     check <= check20; 
                     tio <= X"37"; 
                     Y2 <= Y2 - 70000; 
                  END IF; 
               WHEN check14 => 
                  IF (Y2 <= 59999) THEN 
                     check <= check15; 
                  ELSIF (Y2 > 59999) THEN 
                     check <= check20; 
                     tio <= X"36"; 
                     Y2 <= Y2 - 60000; 
                  END IF; 
               WHEN check15 => 
                  IF (Y2 <= 49999) THEN 
                     check <= check16; 
                  ELSIF (Y2 > 49999) THEN 
                     check <= check20; 
                     tio <= X"35"; 
                     Y2 <= Y2 - 50000; 
                  END IF; 
               WHEN check16 => 
                  IF (Y2 <= 39999) THEN 
                     check <= check17; 
                  ELSIF (Y2 > 39999) THEN 
                     check <= check20; 
                     tio <= X"34"; 
                     Y2 <= Y2 - 40000; 
                  END IF; 
               WHEN check17 => 
                  IF (Y2 <= 29999) THEN 
                     check <= check18; 
                  ELSIF (Y2 > 29999) THEN 
                     check <= check20; 
                     tio <= X"33"; 
                     Y2 <= Y2 - 30000; 
                  END IF; 
               WHEN check18 => 
                  IF (Y2 <= 19999) THEN 
                     check <= check19; 
                  ELSIF (Y2 > 19999) THEN 
                     check <= check20; 
                     tio <= X"32"; 
                     Y2 <= Y2 - 20000; 
                  END IF; 
               WHEN check19 => 
                  IF (Y2 <= 9999) THEN 
                     check <= check20; 
                     DISP(2) <= X"30"; 
                  ELSIF (Y2 > 9999) THEN 
                     check <= check20; 
                     tio <= X"31"; 
                     Y2 <= Y2 - 10000; 
                  END IF; 
            --------------------------------------------------------------------                         
            -- Kolla tiotusen-tal. SLUT 
            --------------------------------------------------------------------                         
             
            --------------------------------------------------------------------                                     
            -- Kolla tusen-tal. START 
            --------------------------------------------------------------------                                     
               WHEN check20 => 
                  IF (Y2 < 8999) THEN 
                     check <= check21; 
                  ELSIF (Y2 >= 9000) THEN 
                     DISP(0) <= hundra; 
    DISP(2) <= tio; 
   DISP(3) <= X"39"; 
                     check <= calc; 
                  END IF; 
             
               WHEN check21 => 
                  IF (Y2 < 7999) THEN 
                     check <= check22; 
                  ELSIF (Y2 >= 8000) THEN 
                     DISP(0) <= hundra; 
    DISP(2) <= tio; 
                     DISP(3) <= X"38"; 
                     check <= calc; 
                  END IF;  
             
               WHEN check22 => 
                  IF (Y2 < 6999) THEN 
                     check <= check23; 
                  ELSIF (Y2 >= 7000) THEN 
                     DISP(0) <= hundra; 
    DISP(2) <= tio; 
                     DISP(3) <= X"37"; 
                     check <= calc; 
                  END IF;   
             
               WHEN check23 => 
                  IF (Y2 < 5999) THEN 
                     check <= check24; 
                  ELSIF (Y2 >= 6000) THEN 
                     DISP(0) <= hundra; 
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                     DISP(2) <= tio; 
                     DISP(3) <= X"36"; 
                     check <= calc; 
                  END IF;   
             
               WHEN check24 => 
                  IF (Y2 < 4999) THEN 
                     check <= check25; 
                  ELSIF (Y2 >= 5000) THEN 
   DISP(0) <= hundra; 
                     DISP(2) <= tio; 
                     DISP(3) <= X"35"; 
                     check <= calc; 
                  END IF;   
             
               WHEN check25 => 
                  IF (Y2 < 3999) THEN 
                     check <= check26; 
                  ELSIF (Y2 >= 4000) THEN 
   DISP(0) <= hundra; 
                     DISP(2) <= tio; 
                     DISP(3) <= X"34"; 
                     check <= calc; 
                  END IF;   
             
               WHEN check26 => 
                  IF (Y2 < 2999) THEN 
                     check <= check27; 
                  ELSIF (Y2 >= 3000) THEN 
   DISP(0) <= hundra; 
                     DISP(2) <= tio;                      
   DISP(3) <= X"33"; 
                     check <= calc; 
                  END IF;   
             
               WHEN check27 => 
                  IF (Y2 < 1999) THEN 
                     check <= check28; 
                  ELSIF (Y2 >= 2000) THEN 
   DISP(0) <= hundra; 
                     DISP(2) <= tio;                      
                     DISP(3) <= X"32"; 
                     check <= calc; 
                  END IF;   
             
               WHEN check28 => 
                  IF (Y2 < 999) THEN 
                     check <= check29; 
                  ELSIF (Y2 >= 1000) THEN 
   DISP(0) <= hundra; 
                     DISP(2) <= tio;                      
   DISP(3) <= X"31"; 
                     check <= calc; 
                  END IF; 
             
               WHEN check29 => 
                  IF (Y2 < 999) THEN 
                     check <= calc; 
                     DISP(0) <= hundra; 
                     DISP(2) <= tio;                      
                     DISP(3) <= X"30"; 
                  ELSIF (Y2 >= 100) THEN 
   DISP(0) <= hundra; 
                     DISP(2) <= tio;                      
     DISP(3) <= X"30"; 
                     check <= calc; 
                  END IF;   
               WHEN OTHERS => 
                  NULL; 
            END CASE; 
            --------------------------------------------------------------------                                     
            -- Kolla tusen-tal. SLUT 
            --------------------------------------------------------------------                                     
          
          
            --------------------------------------------------------------------                                    
            -- Hantering av styrsignaler. START 
            -- Rampgenerator, laserpulskrets, läsning av data, watchdog och  
            -- powerOn på ADC 
            --------------------------------------------------------------------                                                 
            current_state <= next_state; 
          
         -- Default tilldelning av interna signaler 
            count_ramp <= 0; 
            count_read <= 0; 
            count_sender <= 0; 
            count_wdi <= 0; 
          
         -- Kombinerade tillstånd för interna signaler 
            CASE current_state IS 
               WHEN s1 => 
                  IF (count_sender = 0) THEN 
                  ELSE 
                     count_sender <= count_sender - 1; 
                  END IF; 
               WHEN s2 => 
                  count_wdi <= 0; 
               WHEN s3 => 
                  IF (count_wdi = 0) THEN 
                     count_ramp <= 3; 
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                  ELSE 
                     count_wdi <= count_wdi - 1; 
                  END IF; 
               WHEN s4 => 
                  IF (count_ramp = 0) THEN 
                     count_read <= 0; 
                  ELSE 
                     count_ramp <= count_ramp -1; 
                  END IF; 
               WHEN s5 => 
                  IF (count_read = 0) THEN 
                     count_sender <= 1990; 
                  ELSE 
                     count_read <= count_read - 1; 
                  END IF; 
               WHEN OTHERS => 
                  NULL; 
            END CASE; 
          
         END IF; 
      END PROCESS;    
   --------------------------------------------------------------------                                    
   -- Klockad process. SLUT 
   --------------------------------------------------------------------                                                  
  
   --------------------------------------------------------------------                                    
   -- Kombinatorisk process. START 
   -- Sätter next_state 
   --------------------------------------------------------------------                                                  
  
   nextstate :  
      PROCESS ( 
      count_ramp, 
      count_read, 
      count_sender, 
      count_wdi, 
      current_state 
      ) 
      BEGIN 
         CASE current_state IS 
            WHEN s0 => 
               next_state <= s1; 
            WHEN s1 => 
               IF (count_sender = 0) THEN 
                  next_state <= s2; 
               ELSE 
                  next_state <= s1; 
               END IF; 
            WHEN s2 => 
               next_state <= s3; 
            WHEN s3 => 
               IF (count_wdi = 0) THEN 
                  next_state <= s4; 
               ELSE 
                  next_state <= s3; 
               END IF; 
            WHEN s4 => 
               IF (count_ramp = 0) THEN 
                  next_state <= s5; 
               ELSE 
                  next_state <= s4; 
               END IF; 
            WHEN s5 => 
               IF (count_read = 0) THEN 
                  next_state <= s1; 
               ELSE 
                  next_state <= s5; 
               END IF; 
            WHEN OTHERS => 
               next_state <= s0; 
         END CASE; 
       
      END PROCESS nextstate; 
    
   --------------------------------------------------------------------                                    
   -- Kombinatorisk process. SLUT 
   -- Sätter next_state 
   --------------------------------------------------------------------                                                  
      
    
   --------------------------------------------------------------------                                    
   -- Kombinatorisk process. START 
   -- Sätter värde på styrsignalerna 
   --------------------------------------------------------------------                                                  
  
   output :  
      PROCESS (current_state) 
      BEGIN 
      -- Default tilldelning 
         pwrd <= '0'; 
         ramp <= '1'; 
         sender <= '0'; 
         wdi <= '0'; 
         read_data <= FALSE; 
       
      -- Kombinerade tillstånd 
         CASE current_state IS 
            WHEN s1 => 
               ramp <= '1'; 
               sender <= '0'; 
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               wdi <= '0'; 
               pwrd <= '0'; 
               read_data <= FALSE; 
            WHEN s2 => 
               ramp <= '0'; 
               sender <= '1'; 
               wdi <= '1'; 
               pwrd <= '0'; 
            WHEN s3 => 
               ramp <= '0'; 
               sender <= '0'; 
               wdi <= '1'; 
               pwrd <= '0'; 
            WHEN s4 => 
               ramp <= '0'; 
               sender <= '0'; 
               wdi <= '0'; 
               pwrd <= '0'; 
            WHEN s5 => 
               ramp <= '1'; 
               sender <= '0'; 
               wdi <= '0'; 
               pwrd <= '0'; 
               read_data <= TRUE; 
            WHEN OTHERS => 
               NULL; 
         END CASE; 
      END PROCESS output; 
   --------------------------------------------------------------------                                    
   -- Kombinatorisk process. SLUT 
   -- Sätter värde på styrsignalerna 
   --------------------------------------------------------------------                                                  
  
   --------------------------------------------------------------------                                    
   -- Hantering av styrsignaler. SLUT 
   -- Rampgenerator, laserpulskrets, läsning av data, watchdog och  
   -- powerOn på ADC 
   --------------------------------------------------------------------                                              
    
   --------------------------------------------------------------------                                    
   -- Kombinatorisk process. START 
   -- Beräknar värdet på avståndet 
   --------------------------------------------------------------------                                                         
   calculate: 
      PROCESS (get_data) 
      BEGIN 
      IF (get_data = TRUE) THEN 
         -- Y2 = (K1*Y1) + (off*K2) - (K3) (Formel för att beräkna avstånd) 
            Y2_temp_5 <= (K1*Y1) + (off*K2) – (K3); 
         END IF; 
      END PROCESS calculate; 
   --------------------------------------------------------------------                                    
   -- Kombinatorisk process. START 
   -- Beräknar värdet på avståndet 
   --------------------------------------------------------------------                                                          
END hela; 
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Appendix E – Hålmonterad layout 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21

1           
2           
3       BNC 

kontakt   
4           
5       2    
6    11ACB  IN    
7       Ut    
8       13    TTL 

9       R1_0
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   IN 

10   AK   AK  R2_0
1 

   UT 

11      -5 R4_0
1 

R1_0
1 

 R4_0
1 

 5V 

12         R5_0
1 

R5_0
1 

5V- 

13  R3_0
1 

   4 3 2  R3_0
1 

 IC 

14      LMH 6 7    Link 

15           GND 

16     AK R2_0
1 

5    S 15V- 

17      S R2_0
2 

AK   AK R3_0
7 

15V 

18      R1_0
2 

R2_0
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    R3_0
7 

Link 

19     AK R1_0
2  R6_0

2 
AK  Q1_7

1 Stift 

20     -5 R5_0
2 

R3_0
2  R6_0

2   Q1_7
2 

Q1_7
3 

21        R5_0
2   R2_0

7 
R2_0
7 

22  R4_0
2   4 3 2  R4_0

2 
AK  C1_0

7 
C1_0
7 

23  R1_07 AK LMH 6 7   -5  R1_0
7 

L1 

24           R2 S
25      R3_0

2 
5   4 3 2 S R2 R3 R5 

26    AK R1_0
3 

R1_0
3 

AK  8005 6 7 R3 Q12 Q11 R5 

27    -5  L2  L2    R4 R4 Q13 Q31 

28       100K AK L1 5 5 Q23 Q33 Q32 

29    4 3 2  10K  AK  AK Q22 Q21 C C 

30    8001 6 7  10K  -5 L1 Q2_4
2 

L1 

31           R1 R1 

32     R1_0
4 
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33    Q1_4
2 

R1_0
4 
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34   S Q1_4
3 

Q1_4
1       

35   R2_0
4 

R2_0
4 

Q2_4
2 

C1_0
4    Q2_4

2 
5

36    Q2_4
1 

Q2_4
3 
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5  AK   AK 

37   S AK C1_0
4 

R2_0
5 

R1_0
6 

R1_0
6 

   

38    -15  R1_0
5 

R1_0
5 

C1_0
6 

C1_0
6 

  

39       S    

40   AK 4 3 2      

41    822 6 7      

42           

43    15         

44    AK  AK     

45    S       

 


